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RESOLUÇÃO Nº 22/2019 

 
 

Assunto: Aprovação do Plano de Ação e Termo de Aceite para o Cofinanciamento 
Estadual para o Serviço de Acolhimento Institucional para Mulheres Vítimas de 

Violência Doméstica  
 
 

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 memorando 150/2019 do Departamento de Proteção Especial da FASPG  que solicita a    

   apreciação e aprovação do plano de ação e termo de aceite para o cofinanciamento estadual    

   para o serviço de acolhimento institucional para mulheres vítimas de violência doméstica; 

 - a análise e o parecer favorável da Comissão de Acompanhamento do SUAS. 

 

 

Resolve Aprovar, em reunião ordinária realizada em 27 de junho de 2019, o plano de ação  

e termo de aceite para o cofinanciamento estadual para o serviço de acolhimento institucional 

para mulheres vítimas de violência doméstica, será disponibilizada uma vaga no serviço para 

o acolhimento de mulheres em situação de violência, encaminhadas de municípios de 

pequeno porte. A previsão de cofinanciamento é no valor de R$ 3.250,00 mensais, com 

repasse trimestral, totalizando R$ 26.000,00 em 2019. A aplicação do recurso está prevista 

para capital, custeio e recursos humanos, será priorizado o investimento em equipamentos 

para qualificar a oferta do serviço.  

 
 

 

 

 

 
Sala de sessões, 27  de junho  de 2019. 

 
 
 
 
 

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