
 

 

 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO FÓRUM DE APRENDIZAGEM DE MARINGÁ E REGIÁO 

FEVEREIRO / 2020 

Aos dezenove dias do mês de Fevereiro do ano de dois mil e vinte (19/02/2020), às 14 horas e 12 minutos, 

na Sala de Reuniões do SENAI CTM, localizado na Rua José Correa de Aguiar, nº 361, Jardim Leblon, em 

Maringá-PR, reuniram-se em Assembleia Ordinária mensal os integrantes do Fórum de Aprendizagem de 

Maringá e Região e convidados, conforme listas de presença anexa. A Sra. Sandra, representante do 

INAMARE, iniciou dando boas vindas e solicitou a apresentação dos presentes. Logo após passou-se a leitura 

da Ata do mês de Novembro/2019, última reunião deste ano, que foi aprovada por unanimidade e será 

disponibilizada no site do INAMARE, na página do Fórum da Aprendizagem - http://inamare.org.br/forum-

ata2020/. Na sequencia passou-se aos assuntos em destaque nos Informes Gerais: 1) Apresentação do 

Calendário de datas pré-fixadas para todas as reuniões do Fórum previstas em 2020, o qual não recebeu 

nenhuma objeção; 2) Breve comentário sobre as Tabelas de Salários dos Aprendizes com os novos valores, 

reajustados de acordo com Decreto Estadual nº. 3909 de 24 de Janeiro de 2020, onde já foi compartilhada 

com os membros parceiros deste Fórum e também, já está disponível no site do INAMARE; 3) Sugestões para 

a Página de Calendários de Turmas no site do Instituto, onde não está havendo encaminho de informações 

necessárias pelas Instituições, deixando a página desatualizada e sem contribuir diretamente com os 

interessados, desta forma, conclui-se que a página só constará com o nome dos cursos desenvolvidos por 

cada instituição, informado individualmente, para conhecimento das empresas e futuros aprendizes os 

cursos que poderão ser desenvolvidos no decorrer do ano. Em ato contínuo, a Sra. Sandra passou a palavra a 

Sra. Alessandra E. Oliveira e o Sr. Jorge Wilczek representantes do Centro de Socioeducação - CENSE 

Maringá, onde iniciaram falando sobre a Instituição e as atividades lá desenvolvidas. Logo após, ressaltaram 

a importância do trabalho na reinserção do adolescente em conflito com a Lei, tema principal desta 

apresentação, destacando quais os jovens atendidos que teriam condições de participar, e principalmente 

sobre os benefícios refletidos na vida deles diante da oportunidade oferecida e aprendida, pois é uma 

contribuição direta a sua volta à sociedade e interação com sua família, que pode e deve contribuir muito 

nesse processo de reinserção. O CENSE possui uma equipe ampla e muito bem preparada para acompanhar 

os jovens e contribuir com as instituições que lhes oferecem a oportunidade de serem encaminhados para os 

programas de aprendizagem. Ao término desse assunto, passou-se para a apresentação da Instituição 

GERAR, a qual chegou recentemente à Maringá, mas já está em atividade desde 2003, cuja missão é 

“promover o desenvolvimento social, através de ações educacionais, para que as pessoas sejam 

protagonistas de sua história em uma sociedade mais justa e em um planeta sustentável.” O Sr. Francisco R. 

Essert, Superintendente desta Instituição e membro dos Fóruns de Aprendizagem Estadual e Nacional, 

aproveitou o momento e nos comunicou sobre um Projeto de Lei, o de número 6461/2019, que está sendo 

discutido em Brasília, no Congresso Nacional, onde apresenta algumas propostas um pouco preocupantes e 

possivelmente não viáveis para a Lei da Aprendizagem, já bem conhecida por todos os envolvidos com a 

causa. Desta forma, ficou-se sugerido a possibilidade de se formar uma comissão, para discutir tais 

propostas e encaminhar sugestões de alteração ou retirada de texto em desacordo. E para finalizar este 

assunto, a Sra. Fabiana, também representante da GERAR, apresentou os resultados favoráveis de uma 

pesquisa social realizada com seus aprendizes. Nada mais a ser discutido, a reunião foi encerrada às 16 horas 

e 18 minutos, ressaltando que a próxima será realizada no dia 18/03/2020 (3ª quarta-feira), às 14 horas, na 

Sala de Reuniões do SENAI Maringá CTM, localizado na Rua José Correa de Aguiar, nº 361, Jardim Leblon 

(próximo ao Hospital Municipal).  
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