
 

 

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA 

 
                                       R. Joaquim Nabuco, 59 – Cep: 84026-080 e-mail: pgcmaspg@gmail.com Ponta Grossa – Pr. 

 

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA 
 

RESOLUÇÃO Nº 19/2020 
 

Assunto: Aprovação do Plano de Ação para o Cofinanciamento Estadual 
referente ao Serviço de Abordagem Social 

 
 

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 030/2020 apresentado pelo Departamento de Proteção Social 
Especial da FASPG encaminhando o Plano de Ação para aplicação do 
cofinanciamento estadual e solicitando a apreciação deste Conselho; 
- a avaliação do Plano de Ação realizada pela Comissão de Acompanhamento 
do Sistema Único de Assistência Social – SUAS. 

 
RESOLVE 

Aprovar em reunião ordinária realizada em 27 de agosto de 2020, o Plano de 
Ação para cofinanciamento do Serviço de Abordagem Social, no seguinte 

formato: 

 

Plano de Ação/ 
Aquisições 

Valor 
estimado 

Justificativa 

- Aquisição de kit lanche; 
 
-manutenção do veículo e 
combustível. 

R$ 30.000,00 

-manutenção do veículo e 
combustível, o deslocamento é 
essencial à execução do serviço 
de abordagem social; 
- o kit lanche vem suprir a 
necessidade imediata do usuário 
e também utilizado como forma 
de aproximação para início da 
abordagem. 

 
O presente cofinanciamento estadual integrará o financiamento do Serviço 
de  Abordagem Social executado pelo município. O recurso deverá ser 
integralmente aplicado no serviço, conforme o plano de aplicação 
apresentado pelo órgão gestor e aprovado pelo CMAS. 

 

 
Sala Virtual de Sessões, 27 de agosto de 2020 

 

 
 

        Monica Mongruel                                                Carla Bührer Salles Rosa 
Presidente do CMAS                                        Secretária Executiva do CMAS 
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