
ATA N° 6 DA REUNIÃO DO FÓRUM METROPOLITANO DE 

GESTORES DE POLÍTICAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

 

Aos quatro dias do mês de março de dois mil e quinze, reuniram na 

Prefeitura Municipal de Curitiba – Edifício Delta, na Avenida João Gualberto 

realizou-se a reunião ordinária do Fórum com as presenças de Gabriel Colatusso 

(SMAM/PMC); Roberto Dalledone (SMAM/PMC);Caroline Giacomeli Bastos e 

Cristiane Ignácio, representantes de Mandirituba; Marli Kaczmarek  

representante de  Araucária;  Agna Mara Cavalli Poletto, representante de 

Campo Largo;  Manoes Negraes (SEDPCD/PMC); Larissa Cristina 

(SMAM/PMC); Luise Mari da Rocha representante de Pinhais; Simone Haj Mussi 

Chella de Oliveira, representante de Fazenda Rio Grande; Gilmara  A. de Lima 

Amaral, representante de Colombo; Roseli Slominski e Eliane M.L.Kaminski, 

representantes de Piên; Franciane P.B.Costa e Merci Ribeiro de Souza, 

representantes de Quatro Barras; Edemir Rodrigues; Rogério Ribas Assumpção 

representante de Rio Negro; Célia Regina Cotovicz, representante de Contenda. 

 A reunião iniciou-se com a apresentação dos novos membros, e após o 

senhor Manoel Negraes frisou a importância da aprovação do calendário das 

reuniões do Fórum, que ficou estabelecida que serão bimestrais, sempre na 

primeira quarta-feira do mês. Em seguida, iniciou-se a discussão das datas de 

capacitações nos Municípios participantes do Fórum.  

Agna, solicitou que a capacitação em Campo Largo seja realizada no mês 

de dezembro, visto que, são realizadas palestras e atividades relacionadas ao 

Dia Internacional da Pessoa com Deficiência e sugeriu que as reuniões do Fórum 

nos Municípios sejam realizadas pela manhã e a capacitação no período da 

tarde, no mesmo dia. A senhora Marli expressou sua opinião sugerindo que a 

reunião do Fórum não aconteça junto a capacitação. Foi sugerido também um 

novo formato para as capacitações, isto é, duas horas para se discutir as 

barreiras atitudinais e duas horas para as barreiras arquitênicas. O senhor 

Manoel Negraes salientou que irá analisar junto aos palestrantes se é possível 

realizar a capacitação no novo formato sugerido, já que o conteúdo é extenso. 

 Ficou estabelecido que a próxima reunião e capacitação do Fórum serão 

realizadas no Município de Araucária, na data de 08 de abril, sendo pela manhã 



a reunião ordinária do Fórum e no período da tarde a capacitação. Na data de 

10 de junho serão realizadas no Município de Rio Negro e as datas posteriores 

ainda serão planejadas.  

Na sequência, o senhor Manoel perguntou aos presentes se receberam o 

Regimento Interno do Fórum, importante documento para discutir e planejar 

ações em defesa de políticas para pessoas com deficiência. Mencionou a 

colaboração do senhor João Vicente, que está assessorando o Fórum 

noPlanejamentro de ações. O senhor Dalledone leu a proposta de formação de 

comissões para que as ações do Fórum sejam mais amplas ne divulgadas para 

todas as comunidades. Mencionou as datas de 24 e 25 de abril onde serão 

realizadas um evento sobre o Autismo. Mencionou também o Estatuto da 

Metrópole, como importante documento de amparo e ampliação dos trabalhos 

do Fórum. Manoel Negraes explicou que representa o Paraná no Fórum Nacional 

de Gestores de Políticas Públicas para pessoas com deficiência e mencionou 

estar sempre em “link” com a coordenadoria nacional, o que viabiliza a discussão 

de ações. Na data de hoje Manoel sugeriu a formação de comissões para 

dinamizar as ações do Fórum. 

Nada mais havendo a tratar, eu Agna Cavalli Poletto lavro a presente ata 

que vai assinada por mim e demais presentes. 

 

 


