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RESOLUÇÃO Nº 18/2019 
 

 
Assunto: Aprovação de aditivo de valor no termo de cooperação nº 19/2018  da 

Associação Pontagrossense de Assistência à Criança Deficiente - APACD 
 
 

 

O Conselho Municipal de Assistência Social do Município de Ponta 

Grossa, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº 13.008 de 30/11/2017  

e nº 13.055 de 22/12/2017 e considerando:  

 

 

- o ofício nº 049/2019 apresentado pela Associação Pontagrossense de Assistência à Criança 

Deficiente/APACD encaminhando o plano de trabalho para o termo de colaboração com 

aditivo de valor. 

- o ofício nº 07/2019 do Departamento de Gestão do SUAS/FASPG encaminhando para 

conhecimento e aprovação do CMAS a proposta de aditivo de valor para a Associação 

Pontagrossense de Assistência à Criança Deficiente/APACD. 

- a avaliação dos documentos e o parecer da Comissão de Acompanhamento do Fundo 

Municipal de Assistência Social. 

 

 

RESOLVE APROVAR em reunião ordinária realizada em 25 de abril, o aditivo de valor para 

o Termo de Colaboração Nº 19/2018 entre a FASPG e a Associação Pontagrossense de 

Assistência à Criança Deficiente – APACD cujo objeto é a manutenção do Centro-Dia. A 

aprovação do presente aditivo de valor está pautada no atendimento para usuários com 

múltiplas deficiências realizado pela APACD, enfatizando o caráter excepcional desta matéria.   

. 

             

 

  
 

Sala de sessões, 25  de abril  de 2019. 
 
 
 
 
 

Sandra Regina Wichert Cisco                                            Carla Bührer Salles Rosa      
  Vice-Presidente do CMAS                                            Secretária Executiva do CMAS 
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