
ATA N°9 DA REUNIÃO DO FÓRUM METROPOLITANO DE 

GESTORES DE POLÍTICAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

 

Aos cinco dias do mês de agosto de dois mil e quinze, realizou-se no Município 

de São José de Pinhais a nona reunião do FÓRUM METROPOLITANO DE 

GESTORES DE POLÍTICAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA com a participação 

dos Municípios de Pinhais, Araucária, Campo Largo, Rio Negro, Fazenda Rio Grande, 

Piên, Colombo, Quatro Barrras, São José de Pinhais e Curitiba.  

A Reunião iniciou-se como o pronunciamento do Sr. Imar Augusto, Secretário 

da Assistência Social que agradeceu a presença de todos e mencionou sobre o 

trabalho realizado no Município em relação às políticas públicas voltadas para as 

pessoas com deficiência, exaltando os responsáveis que trabalham no setor. Na 

seqüência Agna realizou a leitura da Ata da reunião realizada em Rio Negro no mês de 

junho, que foi aprovada pelos presentes. Após, foi lida a pauta da reunião e os 

participantes optaram por inverter a ordem dos assuntos tratados, dando preferência à 

discussão dos Eixos Temáticos da Conferência de Direitos da Pessoa com Deficiência, 

visto que, os Municípios estarão realizando as Conferências Municipais e também para 

que o Fórum possa enviá-las ao COED (Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa 

com Deficiência).   

Foram discutidos os eixos 1 - Identidade de Gênero e raça, diversidade sexual 

e geracional; Eixo 2 Financiamento – Fundos e Políticas de Incentivo Fiscal para o 

atendimento de pessoas com deficiência; Eixo 3 Financiamento – Orçamento Público; 

Eixo 4 – Órgãos Gestores e Instâncias de Participação Social; Eixo 5 – Interação entre 

os poderes federados; Eixo 6 – Implantação e Fortalecimento dos Conselhos 

Municipais dos Direitos da Pessoa com Deficiência; Eixo 7 – O reconhecimento da 

pessoa com deficiência na atuação das políticas setoriais objetivando um atendimento 

de qualidade.  

Os participantes fizeram sugestões dentro de cada eixo e Manoel enviará por 

e-mail o documento final. Após foram discutidos os trabalhos das comissões e 

confirmada a próxima reunião do Fórum, que será no Município de Campo Largo, no 

período da manhã e a tarde acontecerá a capacitação. Nada mais havendo a tratar, eu 

Agna Mara Cavalli Poletto encerro a presente ata. 


