
ATA DA 5ª REUNIÃO DO FÓRUM METROPOLITANO DE 

GESTORES DE POLÍTICAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. 

 

Aos cinco dias do mês de dezembro de dois mil e quinze,  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);Patrícia Farias dos Santos, 

representante do Município da Lapa; Nara Mary da Costa Barcelos, Caroline 

Giacomeli Bastos, Cristiane Ignácio, representantes de Mandirituba; Marli 

Kaczmarek e  Sirlei Zamboni representantes de  Araucária;  Agna Mara Cavalli 

Poletto, representante de CampoLargo; João Vicente Ferrari (SEDPCD/PMC) e 

Manoes Negraes (SEDPCD/PMC).  

A reunião teve por objetivo discutir o andamento das ações do Fórum, as 

quais estão fundamentadas nos artigos primeiro e segundo do regimento interno 

e que definem suas finalidades específicas, que são a catalisação de 

experiências, o debate de temas inerentes a políticas para pessoas com 

deficiência e o assessoramento às entidades participantes.  

Sendo assim, a reunião iniciou com a palavra do senhor Manoel Negraes 

(presidente), apresentando o senhor João Vicente Ferrari que nesse momento 

trouxe para o debate a importância do planejamento e das proposições de ações 

do Fórum, pautada em quatro elementos fundamentais. Iniciou com a 

importância de criar um dispositivo para consultas internas e externas de 

materiais coletados sobre legislação, materiais estes compilados ou gerados 

pelo Fórum; com a necessidade de criar um mecanismo de formação continuada 

que atenda a realidade de cada município da região metropolitana, capacitando 

gestores públicos para desenvolverem ações positivas em defesa dos direitos 

das pessoas com deficiência; a criação de mecanismos de comunicação entre 

os membros participantes do Fórum, a comunidade da região metropolitana e o 

mundo e a criação e gerenciamento de eventos de mobilização em prol dos 

direitos da pessoa com deficiência.  

Os quatro elementos citados definem uma matriz de ação que possibilite 

direcionar os trabalhos realizados pelo Fórum, para que se cumpram seus reais 

objetivos. O senhor João explanou a Matriz de forma a instigar aos participantes 



a debater sobre as finalidades específicas do Fórum.  

Após a explanação o Senhor Manoel Negraes explicitou sobre a 

importância de criar ferramentas para aumentar a interação dos participantes do 

Fórum e solicitou junto aos presentes a escolha de um nome para assumir a 

função de secretária do Fórum. Ficou definido que a senhora Agna Mara Cavalli 

Poletto irá secretariar as próximas reuniões. Nada mais havendo a tratar, eu 

Agna Mara Cavalli Poletto encerro a presenta Ata. 

 

 

 

 

 

 

 


