
                   CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
PONTA GROSSA – PR  

 
  

RESOLUÇÃO Nº 53/2022 
 

 
ASSUNTO: Retificação Resolução nº 36/2022 

Aprovação de recursos de Emenda de Bancada para APEDEF  
 
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:  

 
 

- Ofício nº 120/2022/Gab. Deputado Federal Aliel Machado, referente a destinação de recurso a partir de 
emenda de bancada nº 71170015, através do Ministério da Cidadania para o município de Ponta Grossa, no 
valor total de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) divido em cinco entidades, para custeio; 

- O Plano de Trabalho apresentado pela Associação Pontagrossense de Emancipação para Deficientes – 
APEDEF, solicitando a apreciação deste Conselho para aprovação de recebimento de emenda de bancada; 

- Documento apreciado e aprovado pela Comissão do SUAS e Comissão do Fundo; 
 

RESOLVE 
 

Art. 1º Aprovar em plenária do dia 25 de agosto de 2022, a revisão do Plano de Ação apresentado 
anteriormente, referente a utilização do recurso proveniente de Emenda de Bancada nº 71170015, indicado 
pelo Deputado Federal Aliel Machado, no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) para Associação 
Pontagrossense de Emancipação para Deficientes – APEDEF, na utilização na melhoria dos atendimentos do 
SUAS; 
 
Art. 2º O Plano de Trabalho apresentado pela Associação Pontagrossense de Emancipação para Deficientes 
– APEDEF destina o recurso custeio para entidade na aquisição de: gêneros alimentícios, ferramentas, 
materiais elétricos, eletrônicos, educativos, esportivos, de expediente, de limpeza e higiene, aviamentos, de 
copa e cozinha, cama, mesa e banho, material para manutenção veicular, aquisição de gás, além de 
contratação de serviços de terceiros (pessoa física e jurídica) visando qualificar a execução do serviço de 
acolhimento na modalidade de Residência Inclusiva; 
 
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor a partir da data de sua publicação.             
 

 Ponta Grossa, 25 de agosto de 2022. 
 
 
 
 

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

 


