
                
 
 

Ata de Reunião 

Aos 21 de Agosto de 2019 na casa de Aposentadoria, localizada à praça Barão de Penedo das  

09:00 às 13:00hs, aconteceu a audiência pública sobre a lei da aprendizagem. 

Se fizeram presentes na ocasião representantes da vara do trabalho o Drº Alonso Filho – Juiz 

do Trabalho, Drª Virginia Ferreira – Procuradora do Trabalho, Drº Leandro Carvalho –  Auditor 

Fiscal – Superintendente do Trabalho em Alagoas, Ernande Pinheiro – Representando o INSS 

no cargo de gerente e também representando legislativo do município, a Srª Wanderléia 

representando o CMAS- Conselho Municipal de Assistência Social, a Srª Didiane Costa 

representando A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação. Sendo essa a 

composição da mesa. 

O Drº Alonso Filho fez a primeira fala com a apresentação, destacando a importância do 

evento e o quanto se faz necessária a colaboração (de uma sociedade melhor) digo popular e 

dos empresários para tornar uma sociedade melhor, na proposta de sensibilizar empresários 

no sentido de se fazer cumprir a lei de aprendizagem. 

Drª Virginia falou sobre o futuro das crianças e a necessidade  de capacitação com a lei da 

aprendizagem. Qualificar a mão de obra de jovens aprendizes para o melhor ingresso n 

mercado de trabalho.  

Em seguida, o Auditor fiscal Leandro Carvalho falou sobre a garantia de direitos de jovens no 

sentido de oportunizar condições de aprendizagem e o compromisso das empresas no 

cumprimento da cota de aprendizagem legal.   

O vereador e também gerente do INSS falou sobre educação de qualidade para que os jovens 

possam ingressar no mercado de trabalho. 

Didiane Coordenadora do AEPETI ressaltou a importância da parceria do sistema S e 

empresários da região para o melhor desempenho dos programas sociais. 

Wanderléia – Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social, agradeceu  pelo evento 

e destacou a importância dos projetos sociais para crianças e adolescentes. 

Com a palavra novamente Leandro Carvalho falou da falta de qualificação e preterição das 

crianças e adolescentes e da importância da lei de aprendizagem, também incentivou os 

empresários presentes a cumprir a cota legal da aprendizagem, salientou que 60 empresas 

foram notificadas  e sobre o processo de fiscalização das empresas. Falou também da 

importância de os empresários facultativos optarem por participar da lei de aprendizagem que 

mesmo não sendo obrigados tenham essa sensibilidade. Salientou a falta de treinamento para 

melhor funcionamento  da empresa.  Incentivou a leitura da cartilha de aprendizagem do 

mercado de trabalho. Salientou os serviços nacionais  de aprendizagem como parceiros para a 

inclusão de  jovens no mercado de trabalho são eles: Senac, Senai, Senar, Sescoop. Alguns 

desses parceiros se fizeram presentes através de representantes, que foi o caso de Sandro ( 

SENAI) que falou sobre o processo pedagógico para a inclusão de jovens que apresentam 

algum tipo de comportamento diferente nos programas  de aprendizagem dando-lhes 

oportunidade de crescimento.  

Foi realizada a entrega de placas a representantes de entidades ali presentes, como: o 

Boticário, Codevasf, Ricardo Eletro, Bompreço Supermercado, Colégio Imaculada Conceição, 



                
 
 
Centro Juvenil, Boa Terra automóveis, Lojas Guido, Lojas Americanas, Ki-Barato, Grande Rio 

Veículos, Bransnorte e Correios.  

Iris- Coordenadora do SENAI- Frisou o curso gratuito com duração de 440 hs, conhecimento, 

habilidade e atitude que formam o tripé dos cursos do SENAI. 

Cléia – CIEE – explanou sobre os cursos que estão disponíveis principalmente para área rural, 

tanto na modalidade  EAD, quanto na presencial.  

As entidades presentes se prontificaram em tirar dúvidas e se colocaram a disposição.   

O juiz do trabalho Alonso Cavalcante frisou que colocar o jovem aprendiz efetivamente no 

mercado de trabalho em parceria com as empresas também deve ser compromisso da 

sociedade e das politicas públicas.  

O juiz titular da vara do trabalho de Penedo Drº Jaziel se fez presente e falou da justiça social e 

da falta de oportunidade para os jovens. O trabalho desenvolvido pela secretaria de 

Assistência Social de Penedo foi explanado por Vinicius, diretor que falou de algumas ações 

como a mobilização nas feiras livres  para retirada das crianças daquela condição, 

encaminhando os mesmos para a prática esportiva. Reunião de mobilização contra trabalho 

infantil que conseguiu que 34 jovens fossem contratados em 23 empresas do município. Falou 

também do Programa Acessuas trabalho e de como esses programas sociais fazem a diferença 

na vida dessas pessoas e encaram o falta de oportunidade cotidianamente.  

E finalizou com a frase: OPORTUNIDADES TRANSFORMA VIDAS. 


