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CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA 
 

RESOLUÇÃO Nº 38/2021 
 

 
Assunto: Aprovação do Plano Intersetorial do Programa Bolsa Família para 2021 -2022 
 

 

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 061/2021 apresentado pelo Departamento de Proteção Social Básica referente as 

alterações realizadas no Plano Intermunicipal do Programa Bolsa Família para 2021 -2022, 

solicita apreciação e conhecimento deste Conselho para aprovação do mesmo; 

- a avaliação da documentação realizada pela Comissão de Acompanhamento do Programa 
Bolsa Família; 
 

RESOLVE 

 

APROVAR em reunião ordinária esta resolução referente ao Plano de Ação Municipal 

Intersetorial do Programa Bolsa Família para 2021 -2022, com ressalvas quanto ao 

desempenho da política de saúde, que apresentou baixos índices, o que fez com que o IGDM 

do município caísse.  

Ainda sugere-se:  

 -Monitorar a evolução do acompanhamento das condicionalidades, assim como os registros 

dos sistemas específicos; 

-Planejar e articular estratégias, com a rede de proteção social, para superação das situações 

de vulnerabilidade, conforme os resultados dos motivos de descumprimento; 

-Subsidiar e prestar informações aos Conselhos Municipais de Assistência Social, Saúde e 

Educação nos conteúdos e dimensões PBF; 

-Informar periodicamente aos conselhos municipais a execução do Plano Intersetorial do PBF, 

apresentando os resultados e dificuldades.             

  
 

Sala de sessões, 29 de julho de 2021. 
 
 
 

Armando Madalosso Vieria                         Thais do Prado Dias Verillo       
      Presidente do CMAS                                               Secretária Executiva do CMAS 
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