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Ao décimo oitavo dia do mês de Maio do ano de dois mil e vinte e dois (18/05/2022), às 13 horas e 36 1 
minutos, por meio da plataforma “Google Meet”, reuniram-se em Assembleia Extraordinária as Entidades do 2 
Fórum de Aprendizagem de Maringá e Região e Diretores do INAMARE – Instituto de Aprendizagem 3 
Profissional Maringá, conforme lista de presença anexa. Presidida pela Sra. Sandra, representante do 4 
INAMARE e Secretária deste Fórum, e Dr. Matheus Wolwski, Assessor Jurídico do INAMARE. A Sra. Sandra 5 
iniciou dando boas vindas a todos, justificou a ausência do Sr. Fernando de Syllos Jr., Auditor Fiscal do 6 
Trabalho, que por se tratar de assunto específico e possível movimentação contra a Medida Provisória nº 7 
1.116 de o Decreto nº 11.061, ambos de 04 de maio de 2022, optou por não participar, para que não venha 8 
a ser alegado que houve "influencia política" por parte de representante do Ministério do Trabalho, que 9 
pudesse levar a "conduzir as entidades" a determinadas atitudes ou ações. Em ato contínuo, Dr. Matheus 10 
apresentou aos demais, o que a Medida Provisória vem propor, de modo a afetar diretamente a 11 
Aprendizagem Profissional para os adolescentes e jovens, em sua grande maioria, em situação de 12 
vulnerabilidade social extrema, que buscam nela uma oportunidade de trabalho e aprendizado. Com as 13 
alterações legislativas promovidas na Aprendizagem pela Medida Provisória nº 1.116/2022 e Decreto nº 14 
11.061/2022 editados no dia 04 de maio de 2022, destacou, dentre os diversos pontos, os que resultam na 15 
desaprovação das referidas legislações: * Alteração do art. 428 da CLT, majorando de dois para três anos o 16 
prazo máximo de duração do contrato de aprendizagem, com possibilidade de aditivo para até quatro anos 17 
de contrato. Isso pode implicar na falta de incentivo à efetivação do aprendiz, bem como no cerceamento de 18 
novas oportunidades a outros aprendizes, visto que o número de vagas será menor; * Contabilização, para 19 
fins de cumprimento das cotas, dos jovens aprendizes contratados por prazo indeterminado, o que também 20 
limita o espaço para novas vagas; * Contabilização em dobro, nas cotas, de jovens participantes que: 1) 21 
sejam egressos do sistema socioeducativo; 2) cumpram pena no sistema prisional; 3) sejam de famílias 22 
beneficiárias do Programa Auxílio Brasil; 4) estejam em acolhimento institucional; 5) estejam protegidos no 23 
programa de Proteção de Crianças e Adolescentes ameaçados de morte; 6) sejam egressos de trabalho 24 
infantil; 7) sejam pessoas com deficiência; Tal situação, de igual modo corrobora para diminuição de vagas à 25 
aprendizes pois a grande maioria dos jovens enquadram-se em uma das hipóteses ventiladas pela legislação; 26 
* A inserção de jovens do ensino superior no escopo da aprendizagem, que pode acabar por atrair as 27 
empresas para a contratação, via cotas, somente de alunos dessa modalidade e apartando jovens que 28 
cursam o ensino médio. Por derradeiro, ainda menciona que as referidas legislações sucumbem o Projeto de 29 
Lei n.6.461/19 que tramita no Congresso Nacional com o escopo de criar o Estatuto do Aprendiz. Para que 30 
esta MP se torne uma lei, ela terá até 120 dias para ir a votação e receber votos a seu favor, deste modo, 31 
precisamos lutar para que ela nem chegue a ser votada. O Brasil todo está se movimentando para 32 
conscientizar os deputados, levando-os a entender a negatividade dela em relação à Aprendizagem, para 33 
que, havendo votação, não seja aprovada. O Estado do Paraná está lutando bravamente e nossa região não 34 
deve se omitir, assim, em consenso com todos os presentes, o INAMARE ficou de preparar uma Nota de 35 
Repúdio a ser divulgada, entregando em mãos, aos políticos e empresários envolvidos pela causa, do nosso 36 
Município e região e compartilhando com as Instituições para que possam fazer o mesmo, caso tenham 37 
contatos diretos com tais. O representante da Instituição GERAR, ficou de alinhar com a Câmara de 38 
Vereadores, para que fosse colocado em pauta de discussão, e conseguir apoio junto a seus partidos, e a 39 
Sra. Sandra, enquanto representante do INAMARE ocupando uma cadeira no CMDCA de Maringá, se 40 
comprometeu a apresentar tal situação na próxima Plenária, de maneira a propor um debate a respeito e 41 
conseguir apoio dos Conselheiros em questão, e ainda, sugeriu possibilidades de contribuição das 42 
Entidades, organizando e preparando vídeos com seus aprendizes, ressaltando os benefícios dos 43 
Programas de Aprendizagem e divulgando em suas mídias sociais. Alinhadas as ações em contribuição 44 
contra a MP, a Sra. Sandra passou aos Informes Gerais: Novo Ensino Médio: O Ofício, sugerido ao INAMARE, 45 
em nome de todas as Entidades da abrangência do NRE de Maringá, foi realizado, protocolado na Secretaria 46 
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de Educação e já havia sido redirecionado ao Núcleo Regional de Ensino para conhecimento e possíveis 47 
passos para o credenciamento solicitado, neste primeiro momento; Eleição para os cargos de Coordenação 48 
e Secretaria Temporários deste Fórum de Aprendizagem, gestão 2022-2024: A Sra. Sandra destacou que a 49 
eleição será realizada na próxima Reunião, prevista para o mês de Junho. Depois de breve comentário sobre 50 
os cargos a serem ocupados, mencionou sobre a apresentação de candidatura dos interessados, que deveria 51 
ser realizada até o dia 10 de junho de 2022. Todas as informações serão encaminhadas por e-mail, 52 
formalizando e orientado mais detalhadamente sobre todo o processo. E para finalizar, convidou a todos, 53 
para participar do segundo momento, de uma roda de conversa com a Sra. Raquel, gestora do CAPSI, para 54 
tratar sobre Transtornos Psicológicos / Ansiedade, apresentados pela maioria dos aprendizes, depois do 55 
retorno ao presencial. Uma apresentação será realizada na próxima reunião, mas para que o assunto seja 56 
tratado de forma pontual, alcançando o objetivo solicitado, estes encontros estão sendo alinhados em 57 
apresentação aos casos apresentados e sofridos pelas Entidades sobre determinadas situações. Ao término 58 
do Informes, depois de esclarecidas algumas indagações, a Sra. Sandra realizou os devidos agradecimentos, 59 
e encerrou a reunião às 15:27. 60 

Lista de presença: 61 

NOME INSTITUIÇÃO / EMPRESA 

1. Rubens Mello David INAMARE / APAE 

2. Carlos Alexandre C. Corrêa INAMARE / CIEE 

3. Aldo Aquaroni Andrade INAMARE / LINS DE VASCONCELLOS 

4. Matheus Wolowski INAMARE 

5. Sandra Regina de Almeida Tavares INAMARE 

6. Carla Beatriz Bernardi  INAMARE 

7. Claudia Verone de Oliveira NRE MGÁ 

8. Fláubertt Odevanir Couto Barth APMIF - PARANACITY 

9. Karine Lustosa Diniz ANSPASTORA - TAPEJARA 

10. Jade Nayara de Moura Ramos MADRE RAFAELA - MARIALVA 

11. Polliane Teles AMAG - MANDAGUARI 

12. Edna Siqueira BOM PASTOR – NOVA ESPERANÇA 

13. Patrícia de Oliveira vargas BOM PASTOR – NOVA ESPERANÇA 

14. Mariuza Bueno Sadano PROMEC – SARANDI 



 
 
 
 

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

MAIO / 2022 

15. Marcela Cristina PROMEC – SARANDI 

16. Tatiane Gomes PROMEC – SARANDI 

17. Isabel Spada PROMEC – SARANDI 

18. Elza Hanel CEDUS - CAMPO MOURÃO 

19. Ana Claudia Beletatti CEDUS - CAMPO MOURÃO 

20. Rogger Luiz Santos GERAR MGÁ 

21. Alysson Soares GERAR MGÁ 

22. Francielli de Oliveira Naberezny CIEE CAMPO MOURÃO 

23. Cacilda Veronesi APAE MGÁ 

24. Letícia Luque Funayama APAE MGÁ 

25. Jeniffer Evangelista Estevan CASA MATERNAL – INSTITUTO ISIS BRUDER MGÁ 

26. Ester Riva CASA MATERNAL – INSTITUTO ISIS BRUDER MGÁ 

27. Fernando Menck LAURA REBOUÇAS - MGÁ 

28. Alessandra Viana Vitorino LAR ESCOLA DA CRIANÇA DE MGÁ 

29. Fabricia Luciana Machado Lopes SENAC MGÁ 

30. Andreia Maria Blis Aray SENAI CTM 

31. Ana Paula Mortari SENAI CTM 

32. Sandra Renata SENAI UMUARAMA 

33. Milton Carvalho SENAT MGÁ 

34. Jonathas Abreu Coutinho  

35. Daniele  

36. Chiari Consultoria  

 


