
ATA N° 10 DA REUNIÃO DO FÓRUM METROPOLITANO DE GEST ORES 

DE POLÍTICAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

 

Aos sete dias do mês de outubro de dois mil e quinze, realizou-se no Município de 

Campo Largo a décima reunião do FÓRUM METROPOLITANO DE GESTORES DE 

POLÍTICAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA com a participação dos Municípios de 

Pinhais, Araucária, Campo Largo, Rio Negro, Quitandinha, Quatro Barras, Contenda, São 

José de Pinhais e Curitiba.  

Inicialmente a Professora Agna Mara Cavalli Poletto, coordenadora da equipe de 

educação especial do Município de Campo Largo deu boas vindas a todos e passou a 

palavra ao Professor Avanir Mastey (Secretário Municipal de Educação, Cultura e 

Esportes) que enfatizou sobre a importância de promover políticas públicas de inclusão 

que propiciem o exercício da cidadania pela pessoa com deficiência. O Secretário da 

SMAM – Secretaria Municipal de Assuntos Metropolitanos, Senhor Valfrido Eduardo 

Prado, explanou sobre a função articuladora que a SMAM possui tendo o objetivo de 

promover a integração entre os 29 Municípios da Região Metropolitana por meio de um 

trabalho intenso e efetivo. Manoel relata que em Campo Largo, o Fórum irá realizar o 5º 

Encontro de Formação e agradece a colaboração da SMAM nas atividades realizadas 

pelo Fórum.  

Após os pronunciamentos deu-se início a décima reunião que se iniciou com a 

leitura da ata. Os presentes observaram que a ata lida referia-se ao encontro de Rio 

Negro e não de São José de Pinhais. A professora Agna esclareceu que trocou o número 

da ATA, bem como conteúdo, firmando o compromisso de digitar a ATA de São José de 

Pinhais e enviá-la à SMAM.  Manoel informou que no dia 03 de dezembro será lançado 

pelo Governo Federal a nova edição do Plano Viver sem Limites 2, bem como, falou sobre 

as mudanças ministeriais que estão acontecendo, sendo que a pasta da Educação 

Especial ficará junto ao Ministério da Mulher, Igualdade Racial e Direitos Humanos, 

informou também aos presentes que no dia 04 de dezembro pela manhã, no Auditório do 

Ministério Público do Trabalho, haverá palestras sobre Deficiência e Gênero e Deficiência 

e Envelhecimento.  

Logo, iniciou-se uma breve apresentação dos Municípios sobre a Conferência da 

Pessoa com Deficiência, em que a primeira a apresentar foi a senhora Louise de Pinhais, 

a qual citou que Pinhais  ainda não tem Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com 

Deficiência e que o resultado final da Conferência foi muito significativo. Falou que em 

Pinhais as ações relativas às pessoas com deficiência são intersetoriais. O Município de 



Quatro Barras realizou encontros temáticos com as Secretarias de Educação, Saúde e 

Assistência Social, bem como encontros descentralizados em escolas da comunidade. 

Merci do Município de Quatro Barras fez a leitura de propostas e na sequência Agna falou 

sobre a Conferência de Campo Largo, na qual participaram cerca de 200 pessoas, onde 

foram discutidas questões relativas ao financiamento de políticas públicas municipais e os 

recursos para compor o Fundo Municipal. Araucária também apresentou as discussões da 

Conferência.  

Concluído as apresentações, foi levantado o tema “empregabilidade” pelo senhor 

Roberto Dalledone que enfatizou a importância do desenvolvimento socioeconômico dos 

municípios da Região Metropolitana com o aumento do PIB, fomentando a instalação de 

novas empresas, e assim, aumentando a empregabilidade da pessoa com deficiência. 

Louise de Pinhais, em complementação a abordagem de Dalledone ressalta sobre a 

importância da Capacitação das pessoas com deficiência, visto que, há vagas mas os 

empresários alegam a falta de capacitação. Marli relata as dificuldades que as pessoas 

com deficiência encontram para se colocar no mundo do trabalho e quando conseguem 

se encaixar em uma vaga acaba parando de estudar.  

Na sequência iniciou-se uma discussão sobre a Deficiência Psicossocial, tema que 

está sendo amplamente estudado e difundido, tendo como um dos principais estudiosos o 

pesquisador e escritor Romeu Sassaki. Os presentes interessaram-se pelo 

aprofundamento sobre o tema e a possibilidade de realizar através da Secretaria da 

Pessoa com Deficiência um curso sobre, neste contexto, Louise ressalta sobre a 

importância de realizar capacitação aos participantes do Fórum. Manoel ressalta sobre a 

continuidade do trabalho das comissões, “Pinguim” comunica que estão verificando a 

página no facebook e Dalledone ressalta que está sendo criado o folder do Fórum, dando 

continuidade Dalledone apresenta como ficaram dispostas as informações sobre o Fórum 

no site da SMAM.  

Ficou decidido que a próxima reunião será no dia 09 de dezembro em Curitiba, na 

Secretaria da Pessoa com Deficiência, na Rua Simão Bolivar, 1366 com início às 14 

horas. Nada mais havendo tratar, eu Agna Mara Cavalli Poletto, encerro a presente ata. 

 

 


