
                   CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
PONTA GROSSA – PR  

 

  

RESOLUÇÃO Nº 31/2022 
 

 
Assunto: Aprovação do Plano de Ação para implantação de Casa de Passagem do Migrante 

 
 

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:  

 

- Deliberação nº 012/2022 – CEAS/PR que aprova o repasse de recurso fundo a fundo para o Incentivo de 

Emergência Socioassistencial com o objetivo de cofinanciar a promoção, apoio e proteção às famílias e 

indivíduos atingidos por situações de desastres naturais ou não, que se encontrem desabrigados, em que a 

situação não caracterize o reconhecimento municipal de emergência e calamidade pública; 

- O Plano de Ação apresentado pelo Departamento de Proteção Social Especial – DPSE, solicitando a 

apreciação deste Conselho para aprovação do requerimento do recurso que será investido em implantação 

de um serviço de Casa de Passagem do Migrante; 

- Documento apreciado e aprovado pela Comissão do SUAS; 
 

 

RESOLVE 

 

Art. 1º Pela aprovação do Plano de Ação para requerimento do recurso estadual para cofinanciamento de 

recursos no valor de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais); 

 

Art. 2º O Plano de Ação apresentado pelo Departamento de Proteção Social Especial – DPSE destina o 

recurso para a aquisição de equipamentos mobiliários e eletroeletrônicos para implantação de um serviço 

de Casa de Passagem para família, voltado aos migrantes; 

 

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor a partir da data de sua publicação.             

 

 

  
Ponta Grossa, 28 de abril de 2022. 

 
 
 
 
 

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