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CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA 

 
 

RESOLUÇÃO Nº 25/2017 
 

 
Assunto: Aprovação da Adesão ao Serviço de Proteção e Atendimento às Famílias e Indivíduos 

PAIF – 2016 
 

            O Conselho Municipal de Assistência Social do município de Ponta Grossa, no uso das 
atribuições que lhe confere a Lei nº 9.302/07 e alterações previstas na Lei n° 10.075 de 17/11/09 e 
considerando: 
- a Deliberação Nº 14/2016 CEAS/PR 
- o ofício nº 072/2016/Gerência de Proteção Social Básica/SMAS que solicita a avaliação e parecer 
do CMAS  sobre a adesão ao Serviço de Proteção e Atendimento às Famílias e Indivíduos - PAIF    
- o projeto técnico, o plano de ação e plano de aplicação apresentado pela Gerência de Proteção 
Social Básica/SMAS; 
 

 

RESOLVE 

 

Aprovar o parecer favorável a adesão ao Serviço de Proteção e Atendimento às Famílias e 
Indivíduos PAIF – 2016, no valor de R$ 115.000,00, tendo em vista o grande número de famílias no 
município de Ponta Grossa que se encontram em situação de alta vulnerabilidade  social. As ações 
intersetoriais propostas pelo Programa para superação das situações vivenciadas pelas famílias vêm 
de encontro com as diretrizes da política municipal de assistência social principalmente na 
promoção do acesso aos direitos. 
        O PAIF é um dos programas prioritários desenvolvidos nos CRAS do município, atuando na 
integração dos serviços socioassistenciais, programas de transferência de renda e benefícios 
assistenciais, potencializando, assim, o impacto das ações de assistência social para as famílias. 
O investimento proposto é pertinente com as ações específicas do PAIF e coaduna com as 
necessidades enfrentadas pelas equipes no desenvolvimento das atividades propostas. 
 
 

Sala de Sessões, 29 de junho de 2017. 
 

 
 

José Geraldo Berger 
Presidente do CMAS 


