
ATA DA 1ª REUNIÃO DO FÓRUM METROPOLITANO DE 

GESTORES DE POLÍTICAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

 

Aos dezesseis dias do mês de abril de 2014, nas dependências do Edifício 

Delta, localizado na Avenida João Gualberto, nº 623, Térreo,  com a presença 

do Secretário Municipal de Assuntos Metropolitanos  VALFRIDO EDUARDO 

PRADO , da Secretária Especial dos Direitos das Pessoas com Deficiência 

MIRELLA PROSDOCIMO , dos representantes dos   Municípios da Região 

Metropolitana de Curitiba e da equipe técnica das duas Secretarias que 

organizaram a realização do Fórum, foi dado início da reunião conforme segue: 

Os Secretários agradeceram a presença de todos e falaram sobre a 

importância da integração dos Municipios da RMC, que através do Fórum teriam 

a oportunidade de identificar ações positivas como programas e projetos para 

inclusão da pessoa com deficiência realizadas e levarem aos seus Municípios 

as soluções apresentadas. 

NECO PRADO salienta ainda que a presença de mais de 50% dos 

municípios deve ser aproveitada para o engajamento dos gestores para darmos 

prioridades nas políticas públicas da pessoa com deficiência e também expôs os 

serviços de parceria entre a SMAM e os 28 municípios que integram a região 

metropolitana. 

MIRELLA apresentou sua equipe de trabalho e alguns dos serviços que a 

Secretaria realiza em Curitiba. Ela enalteceu a participação no Fórum, afirmando 

que ficou surpresa com o número de gestores presentes e que fica demonstrado 

a necessidade de articulação maior e provocação a esfera pública para promover 

os direitos das pessoas com deficiência. 

O Coordenador de Políticas Públicas e Defesa de Direitos da Secretaria 

Especial dos Direitos da Pessoa com Deficiência, MANOEL NEGRAES, 

destacou que este é o momento para explorar e propagar as ações nos 

municípios vizinhos à Curitiba. 

O Coordenador de Atividades Administrativas do Município de Pinhais, 

JOÃO CARLOS SILVEIRA CALDAS, diz que a troca de experiência promovida 

pelo fórum é positiva. Teremos um aproveitamento bastantes rico nas 

informações e troca de experiências. 



Nesta primeira reunião do fórum foi aprovada o regimento interno e a 

realizado a eleição da Coordenação, que atuará como órgão de assessoramento 

na elaboração e implantação de Política Nacional para Pessoas com Deficiência 

em Curitiba e nos municípios da região metropolitana. 

Como Coordenador Geral foi aprovado o representante da Secretaria 

Especial, MANOEL NEGRAES, como vice coordenadora a Diretora do 

Departamento de Educação Especial do município de Araucária MARLI 

KACZMAREK e a Coordenadora de Projetos do município de São José dos 

Pinhais GILCILEIA APARECIDA COLAÇO como Secretaria Executiva. 

Na oportunidade foi agendado a reunião próxima para o dia 03.06.2014, 

ficando agendado a apresentação do programa PRONATEC viver sem limite 

pela coordenadora PALOMA HOHMANN, representante da Secretaria Nacional 

de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência. 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. 


