
ATA N° 7 DA REUNIÃO DO FÓRUM METROPOLITANO DE 

GESTORES DE POLÍTICAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

 

Aos oito dias do mês de abril de dois mil e quinze, realizou-se no Município de 

Araucária a reunião do FÓRUM METROPOLITANO DE GESTORES PÚBLICOS DE 

POLÍTICAS PÚBLICAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA com a presença dos 

representantes dos Municípios de Pinhais, Araucária, Piên, Mandirituba, Fazenda Rio 

Grande, Lapa, Quatros Barras, São José dos Pinhais, Rio Negro, Campo Largo, 

Quitandinha, Contenda, Colombo e Curitiba.  

Iniciou-se a reunião com a leitura da Ata do dia 04 de março e a apresentação 

dos novos membros. A primeira pauta foi a aprovação da carta de apresentação que foi 

lida e após proposta as alterações foi aprovada pelos presentes. A pauta seguinte foi a 

aprovação do calendário, onde a data do Fórum na cidade de Rio Negro foi alterada 

para o dia 12 de junho, e a data de dezembro foi destinada para Campo Largo, no dia 

09. A agenda do segundo semestre, bem como, as reuniões dos dias 05 de agosto e 07 

de outubro ainda serão discutidas.  Dalledone explanou sobre quais Municípios fazem 

partem da região metropolitana e deu boas-vindas aos participantes de São José dos 

Pinhais e Quitandinha. Após foi feita a inclusão desses Municípios no eixo Legislação e 

Políticas Públicas; também foi feita alteração quanto a participação do senhor João 

Carlos Silveira Caldas, representante de Pinhais, que será incluso no eixo Comunicação 

e Evento, também foi incluso o município da Lapa no eixo Relações Institucionais.  

Após as inclusões dos municípios, Manoel relatou que enviará por e-mail cópia 

da Convenção Nacional da Pessoa com Deficiência comentada, bem como, a 

importância de enviar para os municípios documentação específica para amparo nas 

conferências da Pessoa com Deficiência.  

Foi mencionado também a tramitação da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa 

com Deficiência no Senado. Foi discutido sobre a organização de um evento diferente 

para encerrarmos as Reuniões do Fórum Metropolitano, com inserção de banners das 

atividades, atendimentos e serviços ofertados para a pessoa com deficiência em cada 

Município participante.  

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

que vai assinada por mim e demais presentes. 

 


