
ATA N°11 DA REUNIÃO DO FÓRUM METROPOLITANO DE 

GESTORES DE POLÍTICAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

 

  Aos 15 dias do mês de Dezembrodo ano de 2015, nas dependências 

da Secretaria Municipal Especial de Pessoas com deficiência, foi realizada a 

reunião conjunta do Fórum Metropolitano e da Câmara Técnica de 

Acessibilidade da Prefeitura Municipal de Curitiba, cujos assuntos tratados 

seguem: 

O Coordenador do Fórum Metropolitano Sr. MANOEL NEGRAES, fez 

breve relato sobre as atividades do Fórum, desde sua criação em 2014, 

destacando a participação ativa de 14 Municípios da região Metropolitano de 

Curitiba, onde a troca de experiências, tanto de políticas públicas, como 

legislação e ações foram fundamentais para o conhecimento de todos os 

participantes. 

Relatou sobre as comissões instituídas, com participação de 100% dos 

municípios representados, cujos temas foram: 

A) Comunicação e Eventos; 

B) Legislação e Políticas Públicas; e 

C) Relações Institucionais. 

 

Como primeiro resultado dos trabalhos das comissões está o 

levantamento de toda a legislação sobre Pessoas com deficiência de todos os 

Municípios, que está sendo consolidado para posterior divulgação, bem como 

do levantamento de todas as instituições por Município que atendem as 

pessoas com algum tipo de deficiência. 

Menciona ainda a atualização da página da SMAM-Secretaria Municipal 

de Assuntos Metropolitanos no site da Prefeitura Municipal de Curitiba, com o 

título “FÓRUM METROPOLITANO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA”, com 

todos os assuntos debatidos por ocasião das reuniões realizadas, bem como 

de todas as ATAS, 

A Coordenadora da Câmara Técnica de Acessibilidade, FRANCIELLE 

LUCENA, apresentou as ações da Câmara Técnica, destacando a elaboração 

do Plano da Prefeitura Municipal de Curitiba para atendimento as pessoas com 



necessidades especiais, com a metodologia desenvolvida pelo IMAP, com 

estruturação através de 7 eixos e participação de todas as Secretarias da 

Prefeitura. O Plano já está em fase de apresentação as entidades da 

sociedade que desenvolvem atividades sobre o tema e após aprovado será 

deliberado pelo Sr. Prefeito. 

A Secretária Mirella Prosdócimo saudou todos os presentes, enfatizou 

mais uma vez a importância dos trabalhos desenvolvidos em prol das pessoas 

com necessidades especiais. 

Comentou sobre a repercussão da Campanha, bem como do número de 

acessos (17 milhões) e das manifestações recebidas. 

Solicitado que todos os presentes compartilhassem no Facebook 

“Curitiba Inclusiva”, para que atingíssemos o maior número de cidadãos,  

É o que foi relatado, ficando definido que informaremos sobre a agenda 

de atividades de 2016 


