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CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA 
 

 
RESOLUÇÃO Nº 39/2017 

 

 
ASSUNTO:  MONITORAMENTO DO PLANO DE REODENAMENTO DO SERVIÇO DE 

CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS 
 

 

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: 

 

 

- o documento enviado pela Gerência de proteção Básica ao CMAS com a atualização dos dados, 

posicionamento das ações planejadas  e comparativo entre as metas e impactos sociais previstos 

e  executados do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos  no município; 

 

 

 

RESOLVE: aprovar o monitoramento do plano de reordenamento do Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos do município de Ponta Grossa uma vez que este Serviço constitui-se 

como complementar ao Serviço de Proteção e Atendimento às Famílias e Indivíduos (PAIF) 

executado no Centro de Referência e Assistência Social (CRAS) e nas Entidades 

Socioassistenciais parceiras com o objetivo de ampliar a oferta de espaços de convivência, 

formação para a participação e cidadania, desenvolvimento do protagonismo e autonomia das 

crianças,  adolescentes e idosos atendidos. As ações previstas para os Centros de Convivência 

de Idosos (CECONs) não foram realizadas, mas há previsão de materialização do reordenamento 

a partir da reestruturação da Secretaria. No período compreendido entre 2015-2017 o número de 

metas atendidas teve um aumento considerável, destacando-se o atendimento ao público 

prioritário. O monitoramento previsto no plano inicial não foi realizado conforme planejado e o 

monitoramento identificou fragilidades nas ações do PETI, mas, de forma geral, foram percebidos 

avanços na execução do Serviço de  Convivência e Fortalecimento de Vínculos do município de 

Ponta Grossa 

 

                                           

 

Sala de Sessões, 26 de outubro de 2017 

 

 

 

 

Adrianis Galdino da Silva Jr. 

Vice- Presidente do CMAS 


