
ATA Nº 8 DA REUNIÃO DO FÓRUM METROPOLITANO DE 

GESTORES DE POLÍTICAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. 

 

Aos doze dias do mês de junho de dois mil e quinze, realizou-se no 

Município de Rio Negro a reunião do FÓRUM METROPOLITANO DE 

GESTORES PÚBLICOS DE POLÍTICAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

com a presença dos representantes dos Municípios de Pinhais, Araucária, Lapa, 

Quatros Barras, Campina Grande do Sul, São José dos Pinhais, Rio Negro, 

Campo Largo, Contenda e Curitiba.  

A reunião iniciou com o Coordenador Manoel apresentando como será 

realizada a divulgação dos trabalhos do Fórum na página da SMAM e também 

no Facebook, o representante do município de Pinhais  “Pinguim” explicou que 

já está em andamento a página do Fórum no Facebook. Manoel relata a 

importância da confecção de um folder permanente do Fórum com informações 

de utilidade pública, constando também telefones de órgãos para recebimento 

de denúncias de direitos violados, legislações, informações técnicas e 

equipamentos. Franciele afirma que é importante também confeccionar um 

folder contendo informações sobre o Fórum. Alessandra, representante do 

Município da Lapa sugere então a realização de dois folders, um institucional 

para gestores públicos e outro com informações relevantes para a população. 

 Foi acordado que na próxima reunião do Fórum os folders serão 

apresentados para a aprovação dos membros participantes. A próxima pauta 

tratou do calendário das reuniões para o segundo semestre, as quais ficaram 

definidas para 05 de agosto no Município de Pinhais, 07 de outubro em Campo 

Largo e 09 de dezembro em Curitiba sendo essa realizada junto a Câmara 

Técnica de Acessibilidade.  

Franciele explica que a câmara técnica tem por objetivo propor ações e 

promover políticas públicas para pessoas com deficiência. Pinguim relata que no 

dia 03 de dezembro será realizado o dia D Empregabilidade em Pinhais, parceria 

com o Governo Federal/ Ministério do Trabalho. Após Gabriel da SMAM inicia 

com a apresentação dos dados do IBGE/2010 sobre a pessoa com deficiência, 

explicou como é feita a pesquisa e informou um dado sobre a última realizada, 

em que cerca de 3.223,835 (20,5%) pessoas da Região Metropolitana de 



Curitiba possuem pelo menos uma das deficiências investigadas (motora, visual, 

auditiva, intelectual). Educação, trabalho e rendimento também são outros 

aspectos da população com deficiência que podem ser estudados. Manoel falou 

sobre a importância dos dados do IBGE para  que possamos organizar políticas 

públicas eficazes e coerentes, relata também a importância do Fórum contribuir 

com propostas sobre a implementação de Políticas para pessoas com 

deficiência, devido ao fato dos Municípios estarem realizando as Conferências 

Municipais de Direitos, explicou que o texto orientador está no site do COED e 

que o prazo máximo para que sejam realizadas é final do mês de setembro. 

 Sugeriu que na reunião de agosto sejam levados os dados compilados 

das Conferência realizadas pelo Municípios. Em seguida foi dado início a 

apresentação das ações realizadas pelas comissões. Merci de Quatro Barras 

relatou que está compilando os dados dos serviços especializados e dos 

atendimentos existentes para pessoas com deficiência na Região Metropolitana 

de Curitiba, relatando que 11 municípios enviaram os dados. Manoel ressalta 

que os resultados do trabalho do Fórum Metropolitano serão de longo prazo e 

que, apesar da criação recente já avançamos em vários aspectos. “Nada sobre 

nós, sem nós”, pinguim ressalta a importância de mais pessoas com deficiência 

participarem das discussões do Fórum, já que discutimos políticas públicas para 

um grupo bem específico, pessoas com deficiência. Nesse sentido Manoel 

enfatiza a importância de fortalecer os canais de participação de pessoas com 

deficiência na sociedade civil.  

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

que vai assinada por mim e demais presentes. 


