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ATA DA 3º REUNIÃO DO FÓRUM METROPOLITANO DE 

GESTORES DE POLÍTICAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA  

  

Aos seis dias do mês de agosto do ano de 2014, nas dependências do 

edifício Delta, localizado na Avenida João Gualberto, número 623, 2ª andar, 

centro do município de Curitiba. Teve inicio a 3ª reunião ordinária do Fórum 

Metropolitano de Gestores Públicos de Políticas para Pessoa com Deficiência, 

sendo pauta proposta: 1) Agenda de Capacitações; 2) Ações do Fórum para as 

semanas de setembro e dezembro com datas comemorativas; 3) 

Levantamento de pontos críticos para debate e ações internas para levar para 

o Fórum Nacional; 4) Palavra Facultada e Encerramento. Contando com a 

presença de Manoel J. P. Negraes Coordenador Geral do Fórum Metropolitano 

de Políticas para Pessoas com Deficiência e Coordenador de Relações com a 

Comunidade representante do município de Curitiba; Roberto Antonio 

Dalledone, Secretaria Municipal de Assuntos Metropolitanos, Sirlei Zamboni, 

Secretaria Municipal de Educação do município de Araucária, Merci Ribeiro de 

Souza e Franciane Paola Borges da Costa, ambas do município de Quatro 

Barras, Solange do Rocio da Silva Augusto, Gilciléia Aparecida Colaço e 

Luciana Maria Juliatto representantes do município de São José dos Pinhais, 

Cristiane Parangaba Ignácio e Santina de Fátima Ferreira Mendes ambas do 

município de Mandirituba, Louize Mari da Rocha, município de Pinhais, Rosane 

Ferrarine e Maria Ruth Tavares, representantes do município de Campina 

Grande do Sul, Sirlei Aparecida de Freitas Soares, município de Campo Largo. 

 Com a palavra o Coordenador Geral Manoel J. P. Negraes saudou os 

presentes e deu inicio a reunião que cumprindo a pauta iniciou com a 

explanação da Srª Louize Mari da Rocha com a experiência exitosa que o 

município de Pinhais vem desempenhando com seus servidores, salientou 

ainda quão positivo seria a participação dos Secretários de Governo neste 

Fórum e a necessidade de adequação dos serviços para atender a Pessoa 

com Deficiência, foi a partir destas necessidades que a Educação Especial deu 

início ao 1º Fórum Metropolitano de Educação Especial, com formato de roda 

de diálogo que contou com a participação de todos os gestores da educação 
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especial da região metropolitana, onde o trabalho foi apresentado, a fim de 

possibilitar a troca de informação que é positiva e necessária.  

O trabalho iniciou a partir do mapeamento da Pessoa com Deficiência 

em todas as secretárias do Município contando com uma comissão intersetorial 

criada através de decreto tendo o Prefeito Municipal como responsável, o plano 

de trabalho foi idealizado a partir de três eixos: Formação Continuada: tendo 

como nome “Entender para Incluir e Melhor Atender” contando com a 

participação dos serviços que atendem direta ou indiretamente a Pessoa com 

Deficiência, está agendado para o próximo dia 20/08/2014 o último curso, os 

profissionais que ministram a capacitação fazem parte do corpo de servidores 

do Município, a fim de otimizar os recursos próprios, o segundo eixo fala sobre 

os Serviços: com o objetivo de conhecer e divulgar os serviços que são 

ofertados e também visualizar a carência destes em regiões não atendidas, 

estas informações foram possíveis através de mapeamento em loco realizada 

por agentes de saúde e georreferenciados no mapa, o terceiro eixo trata a 

Acessibilidade que trabalha as barreiras enfrentadas, e as necessidades de 

pequenas alterações, criando a possibilidade de autonomia e adequação para 

cada limitação; o Sr. Manoel J.P. Negraes reforçou a importância do 

conhecimento para possibilitar a autonomia, falou sobre a criação de uma 

grande capacitação que reunisse municípios vizinhos, com um grupo de 40 

pessoas em média para explanar sobre estas necessidades.  

O Sr. Marco Tortato afirmou que muitas vezes estas alterações não 

dependem muito de recurso financeiro, a Srª. Maria Ruth Tavares explanou 

sobre a conscientização e a cultura quando se refere a Pessoa com 

Deficiência. A Srª. Louize Mari da Rocha reforçou que a reforma muitas vezes 

encarece o projeto, visto que se contasse com essa acessibilidade não seria 

necessário refazer, falou ainda sobre uma campanha realizada em seu 

município “banheiro acessível não é depósito”, lembrando que não é 

conscientização e sim respeito. Roberto Antonio Dalledone evidenciou que a 

gestão do atual Prefeito de Curitiba possui uma grande preocupação quanto a 

Pessoa com Deficiência, contando com câmara técnica que reúne as 

secretarias e discutem as dificuldades tendo a Pessoa com Deficiência sempre 

em pauta, lembrou ainda sobre o Plano Diretor que possivelmente estão sendo 
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elaborados nos demais municípios e deve voltar atenção especial para a 

necessidade de planejamento a este público.  

Neste momento o Coordenador Geral abriu para sugestões quanto à 

realização da capacitação entre os municípios, a Srª Luciana Maria Juliatto 

comentou sobre a importância em manter a equipe técnica e de ponta no 

mesmo grupo, para que haja entendimento único da informação repassada. 

 Ficaram definidos os seguintes municípios como piloto para o 1º evento: 

no dia oito de outubro de 2014 (08/10/2014), Piraquara, Colombo, Campina 

Grande do Sul e Pinhais que será a anfitriã, a participação de todos os 

membros do Fórum se faz necessária, tendo em vista que nesta data será 

também a reunião ordinária do Fórum, nos próximos dias será encaminhado 

um ofício contendo o conteúdo programático aos Prefeitos dos municípios 

listados.  

Dando continuidade à pauta o Coordenador Geral comentou sobre a 

Semana Nacional da Conscientização de Trânsito, organizada pela Secretaria 

Municipal de Trânsito com o apoio da Secretaria Especial da Pessoa com 

Deficiência e divulgou que nos dias 25 e 26 de setembro do corrente ano, 

acontecerá a mobilização para ocupação das vagas de carro por cadeiras de 

roda, neste momento informou que os demais municípios podem estender está 

ação e os modelos de material de comunicação podem ser obtidos com a 

Prefeitura de Curitiba.  

Para elencar as sugestões para o Fórum Nacional será encaminhado 

pela Secretária Executiva um documento a ser preenchido pelo município e 

devolvido via email, a fim de ser discutido pelo grupo na 5ª reunião ordinária. A 

Srª Cristiane Parangaba Ignácio falou sobre a Provinha e a Prova Brasil e sua 

falta de adaptação para realização de alunos com Deficiência, a Srª Solange do 

Rocio da Silva Augusto sugeriu que seja elencado para sugestão ao Fórum 

Nacional, O Coordenador Geral exclamou sobre a falta de respeito de alguns 

profissionais no atendimento, exemplificou com uma situação ocorrida quando 

uma PCD foi solicitar a aposentadoria especial junto ao Instituto Nacional de 

Seguridade Social (INSS). Neste momento a Srª Sirlei Aparecida de Freitas 

Soares colocou a dificuldade que os municípios enfrentam com a PCD adulta e 

idosa, principalmente quando são desassistidos pela família, a Srª Luciana 
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Maria Juliatto argumentou sobre a participação de representantes do Ministério 

Público, a fim de dialogar sobre as dificuldades que o Município possui, prazos 

e responsabilidades, buscando definir fluxos e criar conscientização de 

responsabilidade mútua, O Sr. Manoel J.P.Negraes falou da possibilidade de 

trazer um representante do Ministério Público para participar na 5ª Reunião 

Ordinária.  

A Srª Maria Ruth Tavares compartilhou com os presentes o trabalho que 

realiza com as famílias elencando assuntos como cuidados e higiene. O Sr. 

Roberto Antonio Dalledone evidenciou o crescimento e a desmistificação da 

cultura onde as famílias escondiam seus entes com deficiência. A Srª Santina 

de Fátima Ferreira Mendes evidenciou a importância de agregar as Leis que 

tratam a Pessoa com Deficiência no currículo escolar, pois hoje Estatuto do 

Idoso já faz parte da ementa produzida pelos professores. A Srª Cristiane 

Parangaba Ignácio afirmou que muitas vezes a garantia dos direitos fica no 

papel, o Sr. Manoel J.P.Negraes evidenciou que muita coisa evoluiu e vem se 

trabalhando na garantia dos direitos, o Sr. Roberto Antonio Dalledone fez 

considerações sobre a emancipação da Pessoa com Deficiência e o 

entendimento da possibilidade da sala inclusiva ou não através de uma 

avaliação bem definida. A Srª Sirlei Zamboni comentou sobre a inclusão no 

mercado de trabalho e como é positivo para a Pessoa com Deficiência. 

 Finalizando a reunião o coordenador geral do fórum Manoel Negraes 

abriu para perguntas, e finalizou com a próxima data para reunião a ser 

realizada no dia oito de outubro do presente ano no município de Pinhais, 

juntamente com a Capacitação Acessibilidade Arquitetônica e Atitudinal. Nada 

mais havendo a ser tratado o Coordenador Geral do Fórum encerrou a 

presente reunião agradecendo a presença de todos e para constar registro eu, 

Gilciléia Aparecida Colaço lavrei a presente ata, sendo a mesma assinada por 

mim e pelo Coordenador Geral do Fórum Metropolitano de Gestores Públicos 

de Políticas para Pessoas com Deficiência  

 


