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PROGRAMA SOCIAL TRANSFORMANDO GERAÇÕES

,,o que falta pra um grande homem, é somente uma grande oportunidade'"

Finalidades estatutárias

De acordo com o artigo 2" do Estatuto c1o Programa Social Transformando Gerações - PSTG'

sr-ra finalidade e "A promoção da assistôncia social' a promoção da cr'iltura e a conservação do

patrimônio historico e ar1ístico; a promoção desenvolvimento econômico e social e o
eo

combate à pobreza; a Promoção cla ética' da

democracia e de outros valores unlversals'

2. Usuários Atendidos e atividades executadas

paz, da cidadania, dos direitos humanos' da

a serviço de convivência e Fortalecimento de vínculos - scFv oportunizou aos usuários

atividades cr-rlturais, artísticas, esportiva"s, n^ i"u1l1ide-híbricla' atendendo em forma

remotaepresencial,bemcomoproporcionoumeiospalaofortalecimentosociale

Realizadas visitas dorniciliares aos usuários e suas famílias, p*u 1:di1:::*:""flitos,
auxílio e encaminhamentos para a rede socioassistencial' e ainda parceflas com o

CRE,AS,CRAS,VaradaInfânciaejr.rventude,ConselhoTutelarentreoutros'afimde
buscarmos soluções para cliversos conflitos vivenciados pelos nossos usuários' bem

como atendimento U"'""""idades básicas' e econômicas/sociais'

a

crianças e adolescentes entre 06 a ll anos de iclade' em situação de risco/vulnerabilidade

social, ou não, oriundas de encaminhamentos da rede de serviços 
:"tt"T^tl:Inciais 

tal como

CRAS. CREAS, Conselhos Tutelares. vara da Infância e Juventude' parceria com a rede de

ensinomunicipaleEstadual,bemcomoclemandaespontâneaebuscaativa.

o Meta Pactuada 125 usuários

No decorrer do ano de 2021. crianças e adolescentes com idades entre 06 a 17 anos'

fi.equentaram as atividades (remotas e presenciais) ofertadas pelo serviço de convivência e

Fortalecimento de víncuios do Programa social Transtbrmando Gerações' sendo que

realizamos constantemente encaminhamentos para os CRAS' a fim de Obtermos o número do

NIS e realizarmos a matrícula, bern como os encaminhamentos oriundos do Conselho Tutelar'

vara da i,fância, .REAS, .APS I, e a clemanda espontânea ' a varraçáo de atenclimentos é

clecorrente da alta r.otalividade cle usuários qlre se inserem e desligam-se do scFv clurante o
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"O que falta pra um grande homem' é somente uma grande oportunidade'"

anotoclo,sendoquehátodososmesesumnúmerodistintodecriançase

adolescentes qtle frequentam o SCFV

via Decreto clo Mr'rnicípio de Ponta Grossa

Desde março de 2020' o SCFV foi sttspenso

@"r1.12212020)
o atendimento presencial aos usuários (crianças e adolescente' bem como suas

tamÍlias) como forma de auxiliar na não disseminação do novo Coronavírus - COVID-I9

atendimento vem senclo executaclo de forma remota, com atividades online'

Descle etltão, nosso
al quando há demanda' inclusive

atendimentos teletônicos' bem como atendimento Presencl
AS necessiclades imediatas

sendo realizadas VISltas domiciliares as famílias para' suprlr

e limpeza). Continttumos desse motlo' durante o ano de 2021

(alimentação e itens de higiene

sso serviço de forma remota' atendendo as famílias de nossos

(janeiro a outubro)ofertando no

ue, as demandas de vulnerabilidade sociais aumentaram

usuátios, principalmente' observando q

a busca por benefícios de ordem básica' como

consicleravelmente, no que diz respeito

itens de higiene e proteção indiviclual

alimentação, busca de emprego' r'estuátio'

RETON"l7'112'de19/0 3l2O2O disPõe sobre a susPensão

DEC
de atividades sr'rjeitas à aglorneração de pessoas no âmbito do

lemento ao Decreto MuniciPal ll"

MunicíPio

11 .01712020

de Ponta Grossa, em comp

O PREFEITO MLNTCIPAL DE PONTA GROSSA'

Estado do Paraná, no uso cle suas atribuições legais. considerando o

contido no Protocolo sELllgl'712020, CONSIDERANDO a

necessiclade de dar colnPiementaç ão às medidas de çontrole e

enfrentamento da emergência em saúde Pública de

prever.rção Para

deçorrente do Novo CoronavÍrus (COVID- 19);

ffi:)?lt"*p"*ento ao conticlo no Decreto n' :.'t'07-tt202o'

Í'icarn estabelecidas '-'o 
U*Ut'o do Mnnicípio de Ponta Gtossa' as

segr,rintes medidas de controle e prevenção para enfrentamento da

emergêr.rcia em saúde ,OO""u de decorrente do Novo Coronavírus

tcovtD 
l9]) lv' Referente às parcerias de Transferu-t]*'':*^11:1:

realizadas pelo üunicípio de Ponta Grossa através da Secretana

Municipal At nO"tuçao-' et"'auçao de Assistência Social e Fundação

Municipal de saãe pu'u u' Entidades sem f,tns.lucr"i"-"t.1:T

suspensas as atividades vinculadas aos termos de colaboração a pafilr

de 20 de março de zoió ("*tu-rtira)' sendo que os repasses "1"':::t"
a.r.ontinuJdor-n.rt. momento pela Administração Pirblica'

Seguinclotodasasorientaçõesfornecidas,baseadosnasolientaçõesdaPorlariano54
qr_re clispõe acerca da,,itnportância de o Estaclo brasireiro garantir a ofertaregurar de serviços

eprogramassocioassistenciaisyoltadosàpopulação,nlctisyulneráveleemriscosociale
pronloyet a integração rtecessárict ert.tre o sistéma (Jnico cle Assistência socíal["'/"' segue

abaixo ati,idacles exec,,rtadas pera institr,rição programa sociar rransfornrando Gerações

enquanto se estencrer a situação de pa,demia e suspensão do serviço no mr'rnicípio de Ponta

Grossa, tanto no ano de zo2o e2o2r.ate o retorno gracrativo presencial ser liberado e orientado
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"o que falta pra um grande homem' é somente uma grande oportunidade'"

pelosnoSSoSórgãosdefiscalizaç'ão,diantedisso,seguimosofefiandoas
ativiclades e ações remotas e presenciais' como descrito abaixo:

Arrecadação e distrib,ição de alimentos para as famílias em situação de vulnerabilidade

social: (a entidade, em funcionamento ,o,,,ul, realtzaa triagem e acompaúamento das

famílias enr situação de maior vulnerabilidade ou ,is"o ,ocial realizando a entrega de

alimentosemcaráteremergencial)porémnocontextodeisolamentoepandemiaonde
houveasuspelrsãodoserr,iço,efetuamosquandopossívelaarrecadaçãoedistribuição
c1e cestas básicas e acompanhan-rento familiar'

Manuterrçãoclogrr.rpodeWhatsAppparaapoioasfamílias,importanteestratégia
utilizada colllo f'erra[renta disponívei no motlento' que possam respeitar a questão do

isolamentoedistanciamentosocial,aocriaressegrupo(apartedoinformativoquea
entidadejápossr-ri).conseguimo,*u*.,aproximidadecomasfamílias,deixandoa
institr.riçãoesuaequipecada\ÍeZmaisacessíveleproximaaSfamíliase
colrsequente,rente aos^usr_rários crianças e adolescentes. Essa aproximação também foi

realtzadaatraves de outras lecles sociais disponíveis;

o Novas edições de concursos culturais para interação com as acrianças e adolescentes'

utilizando o envio de pinturas, materiais artísticos' show de talentos' conculsos de rimas

epoesias.emqueosusuáriosenvienrmateriaisproduzidosemcasa'comoSreculsos
que tiverem disPoníveis:

o Reuniões de equipe técnica e operacional para adequações nas ações a seÍem

desenvolvidas, planejamento de atividades, troca de informações e alinhamento

institucional, a Setem realizadas semanalmente ou semple que julgar-se necessário;

o continuação e manutenção do "Transformando com você" : canal criado previamente

pela instituição no Facebook e Instagram of,rcial' onde são postadas diariamente

atividades desenvolvidas pelos educadores sociais, coorclenação geral, coordenação

pedagógica e assistente social, com temáticas distintas' que variam desde a elaboração

de mini tutorias de dança, judô, afiesanato, atividades manuais, jogos de túuleiro,

tutoriais de cuidados com a autoestima, tutoriais de cuidados com a prevenção do

Covld-19.inÍbrmaçõespertinentesaoa0essoabenefíciossociais,atendimentosdo
cRAs. auxilio emergencial, campanha de vacinação, prevenção aos perigos da internet'

fakenew-s'Essesconteirclossãoecontinrtarãosencloplanejaclosnasreuniõesdescritasno
topicoacima.eserãoavaliadasdeacorclocomofeedbackclosusrráriosnasredessociais
(material tambem sera clisponibilizado nos grupos de WhatsApp)'

o Contato direto com as famílias realizado semanalmente: Ação que continuou sendo

executadapelaequipesocioassistencial,comligaçõespaÍaasfamílias,paÍaestreitaros
vínculossociaiscriados,parasaberdasituaçãodascriança'.,"u:,..:^":1tes'eatuatcom
rapidezcasosejaconstatadoalgumproblemaquenecessitedeencaminhamentospara

o
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"O que falta pra um grande homem' e somente uma grand e oPortunidade'"

itex DIARIAMENTE' essa ação foi

Fornecimento de marm
manter a segurança alimentar de nossos

desenvolvida, na busca em
todos os dias uma marmita com refeições

usuários atendidos. diante disso, foi entregue atividade

comPletas Para cada usuário inserido no servlço' juntamente com uma
crianças e

plauejada Pela equtPe técnica e Pedagogica' sendo assim, todos os dias as

adolescentes tinham a

através da entrega semanal

alinrentação assegurada

das atividades ProPostas' essa

e mantenclo
ação foi desenvolvida até o
os vínculos com a entidade

mês de outubro'

Em or"rtubro Íetornamos com as atividades presenciais na instituição' então durante os

meses cle outubro, novembro e dezembro alguns eixos temá(icos foram desenvolvicl0s dentro

das orientações Tecnicas do serviço de convivência e Fortarecimento de vínculos a fim de se

estaberecer na criança e no adoresce,te o sentimento c1e pertença, construção de identidade'

fofiaiecer os ,aços sociais, ar_rxiliar nos pfocessos de sociabilidade, ampliando desta forma a

incrusão dos mesmos nos espaços da comunidade, todas as atividades foram permeadas com o

intuitodefortaiecersempreasredesafetivas.

Sabendo-seaimportânciaempromôveracriançaeadolescenteemumarelaçãosaudável

com o rimite. com regras, com o certo e o errado, com a forma em lidar com as leis pré-

estabeleciclas e também em proporcionar Llm ambiente ludico para que eles possam obsetvat'

expiorareelaborarhipóteses,foramplanejadasdiversasatividadesdentrodoElxo

ESP,RTE, LAZER, LUDICIDADE E BRINCADEIRAS, como bingo com premiaçáo,

circuito de brincadeiras com premiação, gincanas entre eqr,ripes com premiação' torneios de

tênis de mesa, jogos de tabr'rleiro' ul1o' entre outros'

r^r^^^anra q arte e o lúdico sãt -:^^ de comunicação e

oParaacilançaeadolescente,aatleeolúdicosãoimportantesmeros

expressão, clesta tbrma ressignificam SeuS sentimentos, pensamentos e a forma c1e

analisarem as circunstâncias do dia a dia' Para se atingir tal fim' foram planejadas

atividadesdentrocloEIXOARTEEARTESAI{ATO,comatividadescomo,corrida

daminhocamaluca,oncleascriançasdeveriamprimeiramenteconstrrriraminhocaem

clobradura,customizaçãodelollpas,vasinhosparaplantasclereciclável,dobraduras,

construçãocleporta.retLatos,mocielagemcommassaclebiscuit,construçãoclehistorias

emqtradrinhos,técnicasdepinttrras,técnicasdetextttrasemclesenho'construçãocle

qrrebra.cabeças,confecçãodegr.rirlarrclas,cleNatal,pinheiriúodeNatalcommaterial

reciclável' presépio de dobradura' entre otttros'
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PROGRAMA SOCIAL TRANSFORMANDO GERAÇÕES

"O que falta pra um grande homem' é somente uma gran de oPortunidade'"

a Dr.trante estes meses, dentro c1o EIXO CULTURA E coNVIVÊNcr'q'

SOCIAL, foram realizadas atividades como cineminha com guloseimas,

leilão com objetos trazidos de suas casas (

culinária natalina com ingredientes simPles'

titilizando cédulas monetárias

decoração de alimentos envoivendo o tema

simbólicas),

Natal. E,stas atividades tiveram o intr'rito desenvolver na criança e no adolescente o

sentimento de Pertenç a, a consttução da identidade e a afirmação da individualidade'

Também no EIXO CONSTRUINDO VALORES' foram trúalhados temas

relacionados a autoestima, bondade, solidariedatle' sonhos e comPaúeiri smo,

Através deste etxo os 1aços sociais são

verdadeiro senticlo do Natal' esperança'

,liadas, bem como tolerância' fraternidade'

fortalecidos , as relações de solidariedade amP

clades sociais, construção da identidade

relações de cidadania. superação das vulnerabili

a

social, entre outros' , I igffOS
Atémdoseixostemáticos,dur.anteestesmesesdesenvolvemosoprojetoHl

DE HTGIENE E covlD-19. Neste projeto foram trabalhaclas as questões atuais da

pandemia.Ascriançastiveramacessoàvídeosexplicativossobreanovadoença,

orientaçõesàsnovaslegrasderetornoàinstituição.dinâmicaspalaanalisarseasmãos

estãosendohigienizadascorretamente,elaboraçãodecarlazrelacionadoaoshábitosde

higiene, clepoimentos de pessoas que contraíram o vírus'

com isso alcançamos o objetivo cla meta de 125 usuários em determinado período e diante

de alguns acontecimentos este numero diminui e logo se estabelece novamente' sendo qlle em

alguns períodos atenclemos um llumelo cle usuários maior do qr-re a meta estabelecida'

4. Obietivos utingidos

a E,stírrrulododesenvolvimentocloprotagonismodosr.rsuários,possibilitandoacessosa

experiêrrciasetnanifestaçõesartísticas,culturais,espotlivaseclelazer,incentivoa

parlicipaçãosocialfavorecendoaindaodesenvolvimentodeatividadesde

clesenvolvimentoacriançaeaoaclolescente,promoçãoclocoúecimentoteóricoe

práticoclestasatividades,atingidonaíntegra,vistoqtreosusuáriosatendidospelo

PSTG tiveranr acesso as ativiclacles que desenvolvelam suas técnicas de conhecimento'

bemcomoaparticipaçãopráticanasatividadesoÍ-er.ecidas,promovendoainclao

6
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GERAÇÕES

"O que falta pra um grande homem' é somente uma grande oportunidade'"

voltadas para as trocas de experiências e

Fortalecimento de atividades

e os vínculos os vínculos familiares e

vivências, incentivando respeito' a soliclariedade
convivência entre crianças e

comunitários' O fortalecimento de vínculos e a

abordados Pelos educadores

adolescentes inseridos no ProJ eto foi um dos asPectos

convivência dos

dr"rrante as atividades executadas" onde Produziu a vivência e a

mesmos, bem como colaborou Para a aproximação com seus familiares' proPorcionando

que os vínculos tornassem mais estreitos entre eles.'

o Promoveu acesso à recle socioassistencial no territorio, objetivo atendido no momento

em que houve a facilitação ao acesso aos direitos dos usuáLrios' em especial AS po1íticas

cle assistência social , edr,rcação, saúde' entre outros' existentes na região'

o Manteve a constÍução e manntenção, dos víncuros sociais, familiares e comunitários'

mesmoemtemposdepandemiaeisolamerrtosocial,tornando.Seumaimporlante

Í-erramenta para o acesso a ações e benefícios de nossos usuários, que continuaram

sendo atendidos e com seus direitos sendo asseguraclos'

5. Abrangênciu territoriul

A área abrangida pelo programa social Transformando Gerações contempla os seguintes

centros de Referên.i"i. 
^rrrrtc..iu 

social do Munícipio de Ponta Grossa:

. CRAS Vila XV

. CRAS Nova Rússia

r CRAS Sabará'

A área de abrangência previstllara o atendimento dos usuários foi contemprada, inclusive

acolhendo demanda cle ouías regiões' visto que o 
"o*tu*?tt:""::lllt:T"#:::fftr i:

baleejr-rdôquequesãorrruito^reqr"risitaclaspelopúblicocldcriançasei
munícipio, u"r.r-, 

"on 
..., oÍ-erece de fornra gratuita vale transporte para os usuários que possuem

7
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PROGRAMA SOCIAL TRANSFORMANDO GERAÇÕES

,,o que falta pra um grande homem, e somente uma grande oportunidade'"

6. Irormns de particiltução do usucirio

Os usuários são acolhidos clas seguintes Íormas

o Rodas de conversa

r Atendimentos individuais

o Atendimentos em grupo

r Atendimento com as famílias

o Visitas domiciliares

o Rer,rniõescompais/responsáveis

o Questionár'ios de satisfação

Profissionais (Contratados)
7. EquiPe de

atividades, controle dos

recursos, orçamentos e

prestações cle contas, suPervisão

à" equiPe de trabalho'

coordenação de reuniões com

os pais, otganizaçáo de eventos

para arrecadação de recursos'

novas parcenas e

Coordenação geral das

busca de

benefícios"

44hCoordenadoraFernanda Ferreira do

Amaral

pela acolhida, escuta

qualifica«la, entrevista social

ioru efetivação de matrícula

puru inserção no SCFV'

elaboração, acomPanhamento e

avaiiação de Projetos sociais

para caPtação de recursos'

relatórios Para monitoramento e

f,rscalização, entte

técnica do servlçovelResponsá
responsávelsocioassistencial,

oúras

ativiclades.

30hAssistente Social

Panzarini c1e Abretl
Nathanie Hariene

sociais contratados e

voluntários, supervisionando

suas ações, desenvolver

metodologias Pàra o

desenvolvimento comunitário'

educadoresTreinar, capacitar

entre outras atividades'

44hPsicopedagogaBarbosaSimone

Fechner

8
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cuidado e

produtos de

ao servir as

eventos extras

para arrecadação de recursos'

entre outros'

refeiçõ

geral,1mL peza
dosorgan\zaçáo

auxílioZà,lmpe
emeES

44hZeladora
Adriane clos Santos

alimentos r'rtilizados e

estocados, PreParação de

alimentos Para arrecadação de

recursos, arranjo dos Pratos Para

os usuários nas refeições' entre

outros.

limpeza

le dos
refeições,dasPreparo

controcozinha,c1a

44hCozinheiraJucéiia Camargo

clos usuários, mediação

conflitos, executarem

atividades, Planejadas

atividadesMonitoramento das

outros.

de

AS

entre

44hSocialEducadoraKerlin Thaíse

Santos)

M

Preparo

de ar,rlas

elaboração

de judô,

e execução

organizaçáo

dos usuários Para comPetições'

06hInstrutor de judô

Schnekemberg

\4arcos Falina

dos usuários, mediação

conflitos, executarem

atividades, Planeiadas

atividadesMonitoramento das

outros

de

AS

entre

44hEclucadora Social
Sumutu Fátima Belo

PROGRAMA SOCIAL TRANSFORMAN DO GERAÇÕES

"O que falta pra um grande homem' é somente uma grande oportunidade'"

8. Res ultsclos ulconçados

Ascriançaseadolescentesqueiniciaramnoploglamacomproblemasemrelaçãoao

comportamento. relacionamento familiar'' baixo clesempenho escolar' entre outros' apresentam

melhoras no tr.ato com o proximo, maior disciplina e oreaniz.anu":.1:::*olvimento da

argumentação e c1a noção de responsúilidade' Entre outros beneiícios' até mesmo em relação à

alimentação,vistoquenoProgramaencontramrefeiçõesdequalidade'

Aparlicipaçãclclospaisnocotidianoclascriançasaumentouvisivelmente,fortalecenclo

os víncuros ramiliares. o esporte é, comprovadamente, um meio c1e socialização bastante

ellciente. clue ravorece a disciplina, atttocotÍrole' o trabalho em eqr'ripe' a lesponsúilidade'

9
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..oquefaltapraumgrandehomem,ésomenteumagran
de oPortunidade'"

emocionais' Avanços em relação ao

9. Origeru dos recursos

No ano de 202|oS IecuISoS recebidos foram :, ,",p.:íf:os 
da Política de Assistência Social

oriuncl0s termo de colaboração, e ,u*o* advindos d. ;;;n*r eiou receita própria' sendo

aproximadamente:

.R$33,600,00atravésdofinanciamentomensalrepassadospelaFASPG,atravésde
termo de colaboraçáo 0062020'

o 400,00 aouçot' ou bazares realizados pela instituição'

entre outros benefícios socials e

comportamento e relacionamento interPessoal foram alcançados com o avanço

clas atividades' A PafiiciPação
em campeonatos de ir'rdô e apresentaçõ es de bale estimulam os

usuários a darem continuidade à prática desses esPortes

sValores mensals

aproximadamente 1 000m2

smart-fV e aPareliros c1e som'

bancadas, cadeiras c1e escritorios e

Espaço destinado a uma sala de intbrmática' com

10. Infruestruturct

AsededoProgramaSocialTransformandoGeraçõeseestruturadadestaforma:Piso

Superior - 354m2, Piso Inferior - 373m2, mais estacionamerrto e terreno, área total

a

a

SaladeBallet:Aclaptadacompisoflutuante,revestimentoernlinóleo'espelhos'

barrasdeapoio,ventilador,aparelhoclesomearmárioparaguardarmateriais.

SaladeJudôejogos:Comtatamesparaúsorverimpactos,asalatambémficou

aclequaclapalaoutlasatividades.comoasoferecidaspalaoProjeto..Ampalo,,,que

visa o atenclimento de um grupo cle mnlheres'

SalapararodadeconversasevÍdeo,ondeclispõedeaparelhodetelevisão42,,o

o

a

Notebooks;

Refeitorio:Contenclomesasebancos,adequadosparaatendernossametadel20

crianças e adolescentes'

Cozinha:contencloarmários,fogãoinclrrstrialeagás,mesainoxidável,geladeiras,a

clispenstr. fbgão elétrico' mlcro -ondas e cafeteira'

10
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PROGRAMA SOCIAL TRANSFORMANDO 
GERAÇÕES

"O que falta pra um grande homem' e somente uma grande oportunidade'"

o 03 banheiros do Piso Superior' sendo um para meninos e outro para

meninaseumparaÍirncionáriose3Banheirosdopisolnferior,sendo

1 pwaportadores de necessidades especiais;

o Pátio oo111 grade de proteção paru acolher os usuários' coÍn banco (pré

atendimento)

. Hall de Entrada e RecePção;

o Sala da coordenação;

o Sala Assistente Social;

. AuditÓrio: com capacidade para 300 pessoas'

o (os mobiliários, úensílios de coziúa e outros foram adquiridos através de doações

e compradÔs cqm recuÍsos proprios)

o Estacionamento Próprio: com capacidade para até 08 caÍros'

1L. Resultados alcançados

No decorrer clo período de atenclimentos e fortarecimento dos víncuros afetivos e familiares'

houve uma consideráver merhoria na socialização de nossos usuários, através de atividades em

convivência envoivendo r-rsuários e familiares em atividades de convivência e em datas

especiais. Na comunidade, hou'e um grande avanço no que targe a influência e ao alcance da

institr,rição, tenclo o serviço de convivência e fortalecimento cle víncuros uma referência e alvo

de demanda espontânea superior ao ano de implementação do mesmo' o serviço pÍomoveu

aquisições aos usuários como:

' Despertar de novos talentos;

' Desenvolvimento de autonomia;

' Melhora da autoestima;

' PromoÇão à cidadania;

' Proteção social de risco e vulnerabilidades;

' Gatantia c1e clireitos; 
1o acesso à

' Oportunizou ativiclades com qualidade' promovenc

.cultula,altes,esportes,interaçãocomoÚrosserviçosdaredesocioassistencial.

11
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"o que falta pra um grande homem' e somente uma grande oportunidade'"

12. Irorma de participação do usuário na gestão

da avaliação e monitoramento no decorrer da

Os usuários participam anualmente

amento das ações sugerindo temas e atividades

execução das ativiclades" desde a fase de planej

juntamente com a, tal como na execução. onde é possível observar os efeitos das ações

empreenclidas e a eÍ'etivação dos objetivos ProPostos'

13' Monitoramento 
n:'-:^À^ '{Â \/ 

'lrgão Gestor da

EencaminhadomensalmenteparaaDivisãocleMonitoramentodoC

política pirbrica Municipai de Assistôncia Social, o Relatório de Frequência dos usuários' em

moclero padronizado disponib'izado pelo orgão gestor, sempre até o 15" dia posterior ao

atendimento para t-rns de Reratório de Frequência e ma*utenção de metas financiadas' será

consicierado como atenclido o usuário que obtiver um mínimo de iooÂ de presença mensal no

serviço, salvo os r.isuários que necessitarem c1o ScFv mas' comprovalem a plesenÇa em Escola

Integral ou apresentaremjustificativa por parte do responsáveis'

Atenciosamente

d* Âbreu

ê 3.ê{:iâl
tE.8AO

Nathanie H. Panzarlnt de Abreu

Assistente Social - Responsável Técnica

CRESS-PR n" 10'840

t

t2
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PROGRAMA SOCIAL TRANSFORMANDO GERAÇÕES

"O que falta pra um grande homem' é somente uma grande oportunidade'"

1. Finalidades estatutárias

De acordo com o arligo 2" do Estatuto do programa social Transformando Gerações - PsrG'

sua finalidade é: ,.A promoção da assistência social, a promoção da cultura e a conservação do

patrimôniolristóricoearlístico;apromoçãoeodesenvolvimentoeconômicoesocialeo

combateàpobreza;apromoçãodaética,dapaz,dacidadania,dosdireitoshumanos,da

democracia e cle outros valores Lrnlversals

2. Objetivos

proporcionar o Íbrtalecimento cle vínculo social e comunitário;

comváriasfbrmasclearte,utilizandoclessasestratégiasparatransmitirensinamentos
especíticos

morais, com respeito ao próximo e disciplina;

promovendo a autonomia e participação;

3. Origem dos recursos

osrecursosquemantémofuncionamentodoSCFVdoTransformandoGeraçõessão

oriundos de termo de colaboração de n, 002rzoz1, atraves da prefeitura Municipal de Ponta

Grossa e Fundação de Assistência social de Ponta Grossa - FASPG' com IecuISo integral

aos seus dois anos de vigência no valor de R$ divididas em l2parcelas de R$ 37"500'00'

4. Infraestrutura

A sede do Programa social Transformando Gerações' é estruturada da seguinte forma: Piso

superior 354m2, Piso inÍ'eri Ot 373m2, estacionamento e terreno externo com área total de

a

taproximaclamerÍe 1 000m'z

iÉÂfiriÊbnr',laruoo



PROGRAMA SOCIAL TRANSFORMANDO GERAÇÕES

"O que falta pra um grande homem' é somente uma grande oportunidade'"

Sala de Ballet adaptada com piso flutuante' revestimento em linóleo'

espelhos, barras de apoio' ventilador' aparelho de som e armário para

guardar materiais;

Saladejudôcomtatamesparaabsorverimpactos,asalatambémficouadequadapara

outras atividades'

Sala para roda de conversas e de TV' onde dispõe de aparelho televisor - SMART TV

de 53" aparelho DVD e aparelho de som'

Espaço destinado a uma sala de informatica' com bancadas pal'a aos alunos, equipada

com 12 notebooks'

Cozinha.

Banheiro do piso superior 02 e banheiros do piso inferior 03

Banheiro Para funcionários

Hall de entracla e RecePção'

Escritório e secretaria'

Auditorio com capacidade para 300 pessoas'

E,spaço externo coberto e com grama sintética'

Estacionamento Próprio com capacidade para ate 08 carros

serviço de convivência e Fortalecimento de vínculos para crianças e adolescentes de 06 a

17 anos c1e idacle

6. Púbtico Alvo

crianças e adolescentes de 06 a 17 anos de iclade que se encontram em situação de

vulnerabilidade e/ou social. decorrente de pobreza, exclusão social, violência, abandono' entre

outl.os, encaminhados atraves da rede de serviços socioassistenciais como CRAS' CREAS'

CONSELHOS TULARES, VARA DA INFÂNCIA, bem com-: busca ativa e demanda

espontânea.

7. CaPacidade de Atendimento

Meta Pactuada de 125 usuários'

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

o

5. Identificação do Serviço

2



PROGRAMA SOCIAL TRANSFORMANDO GERAÇÕES

"o que falta pra um grande homem' e somente uma grande oportunidade""

8.Recursos Humanos

es de contas, supervisão

coordenação de reuniões com

os pais, orgatizaçáo de eventos

para arrecadação de recutsos'

busca de novas Parcerias e

Coordenação geral das

eorçamentos

prestaçõ

benefícios.

controle dosatividades,

recursos,

de trabalho,de equlpe

44hCoorclenadoraFernanda Ferreira c1o

Amaral

socioassistencial, resPonsáve1

pela acolhida, escuta

qr.ralificada, entrevista social

para efetivação de matrícula

para inserção no SCFV'

elaboração, acomPanhamento e

avaliação de Projetos sociais

paÍa caPtação de recursos'

relatórios Para monitoramento e

fiscalização, entre

atividades'

do serviçotécnica

outras

30hAssistente SocialNathanie Hariene

Panzarini de Abreu

Treinar, caPacitar

sociais contratados e

voluntários, supervisionando

suas ações, desenvolver

metodologias Para o

desenvolvimento comunitário'

entre outras atividades'

educadores44hPsicopedagogaBarbosaSimone

Fechner

organizaçáo dos Produtos de

limpeza, ar'rxílio ao servir as

refeições e em eventos extras

para arrecadação de recursos'

entre outros.

Lirnp"ra geral, cuidado e
44hZeladoruAdriane dos Santos

refeições, limPeza

da cozinha,

alimentos

controle dos

utilizados e

Preparo das44hCozinheiraJucélia Camargo

5
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PROGRAMA SOCIAL TRANSFORMANDO GERAÇÕES

"o que falta pra um grande homem' é somente uma grande oportunidade'"

g.Abrangência territorial

AáreaabrangidapeloProgramaSocialTransformancloGeraçõescontemplaosseguintes

CentrosdeReferênciadeAssistênciaSocialdoMunícipiodePontaGrossa:

o CRAS Vila XV

o CRAS Nova RÍrssia

o CRAS Sabará.

A área de abrangência prevista para o atendimento dos usuários é maior' com perspectiva de

acolher demanda de outras regiões, visto que o ploglama oferece atividades específicas de balé

e judô que que são muito requisitadas pelo público c1e crianças e adolescentes do munícipio'

10. Formas previstas de participação do usuário

Os usuários e stlas famílias serão consultados da seguinte Íorma:

o Rodas de conversas;

o Atendimentos individualizados
+

alimentos Para alrecadação de

recursos, arranjo dos Pratos Para

os usuários nas refeições, entÍe

outros.

deestocaclos, preparação

dos usuários, mediação de

conflitos, executarem as

atividades, Planejadas

outros.

Monitoramçnto das atividades

entre

44hEducadora SocialI(erlin Thaíse

Santos)

M.

Preparo elaboragão e

de aulas de judô, organização

dos usuários Para

execução

competições.

06hInstrutor de judô

Schnekernberg

Marcos Farina

dos usuários, mediação de

conflitos, executarem as

atividades, Planejaclas entre

Monitoramento das atividades

outros.

44hEducadora Social
Samara Fátima Belo



PROGRAMA SOCIAL TRANSFORMANDO GERAÇÕES

"Oquefaltapraumgrandehomem'ésomenteumagrandeoportunidade'"

o Reuniões bimestrais com pais e responsáveis

o Questionários

Janeiro

. colôniu cle Férias,com a execução do planejamànto de atividades' ações de cuúo

recreativo e cultural, dança, música, brinquedoteca' gincanas' oficinas diversas de artes

manuais e artesanato'

o Passeio em Parque aquático com almoço'

o Atividades planejadas para socialização e fofialecimento de vínculos (temas diversos

dentro das Premissas do SCFV)'

o Projeto Construindo valores

e Rematrículas, busca ativa, contato para novas inserções e/ou desligamentos'

oPromoçãodebazaressociaisparaanecadaçãoderecursospafaainstituição.

o outras demandas imediatas que surjam no decorrer das atividades institucionais;

Fevereiro

. Reunião de equipe técnica e de apoio para alinhamento de ações a serem executadas no

SCFVduranteomêseavaliaçãodasatividadesprestadasnomêsanterior.

o Execução de oficinas dentro dos eixos propostos via planejamento técnico pedagÓgico e

socioassistentencial, sendo eles :

Eixo 1: Esporte. lazer'ludicidacle e brincacleiras;

Eixo 2: Arte e artesanato' Cultura e Convivência Social;

Eixo 3: Construindo Valores;

Projeto Cultura dePaze Não violência;

o Of,cinas de judô e dança;

o E,scoiinha de futebol'

oAçõessocioassistenciaisconformenecessidadedainstituição,projetosparacaptaçãode

recursos e parcerias, visitas clomiciliares' entrevistas de acolhida para inserção no

11. Planejamento de ações:

5



PROGRAMA SOCIAL TRANSFORMANDO GERAÇÕES

,,o que falta pra um grande homem, é somente uma grande oportunidade."

scFV, relatórios para monitoramento e avaliação, encaminhamentos e

contato Para a recle.

Outras demandas imediatas qr-re surjam no clecorrer clas atividades institucionais;

Março

a

a

Reunião cle eqr-ripe técnica e de apoio para alinhamento de ações a selem executadas no

scFV durante o mês e avaliação das atividades prestadas no mês anterior'

Execução de oficinas dentro dos eixos propostos via planejamento técnico pedagógico e

socioassistentencial, sendo eles :

Eixo 1: Esporte, lazet,ludicidade e brincadeiras;

Eixo 2: Arte e arlesanato, Cultura e Convivência Social;

Eixo 3: Construindo Valores;

Projeto Cultura dePaz e Não violência;

. Oficinas de judô e dança;

o Escoliúa de futebol.

o Ações socioassistenciais conforme necessidade da instituição, projetos para captação de

recursos e paroerias, visitas domiciliares, entrevistas de acolhida para inserção no

SCFV, relatórios para monitoramento e avaliação, encaminhamentos e contato para a

rede.

o Outras demandas imediatas que surjam no decorrer das atividades institucionais;

Abril

Reunião de equipe técnica e de apoio para alinhamento de ações a serem executadas no

SCFV durante o mês e avaliação das atividades prestadas no mês anterior'

Execução de oficinas dentro dos eixos propostos via planejamento técnico pedagógico e

socioassistentencial, sendo eles :

Eixo 1: Esporte, lazer,ludiciclade e brincadeiras;

Eixo 2: Arle e artesanato, Cultura e Convivôncia Social;

Eixo 3: Construindo Valores;

Proieto Cultura dePaze Não violência;

Oficinas de judô e dança;

a

a

6
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para captação de recllrsos e parceflas"

monitoramento e avaliação, encamiúamentos e

inserção no SCFV' relatórios Para

contato para a rede' 'dades institucionais;

Outras demandas imediatas que surjam no decorrer das attvt

.Iunho

Maio r ^^a^a â cêreÍr1 execr"rtadas no

Reuniãodeequipetécnicaedeapoioparaalinlramentodeaçõesasefemexecll

SCFVduranteomêseavaliaçãodasatividadesprestadasnomêsanterior.

Execução de of,cinas dentro dos eixos propostos via planejamento tecnico pedagógico e

socioassistentencial' sendo eles:

Eixo 1: Esporte' lazeÍ'ludicidade e brincadeiras;

Eixo 2: Arte e artesanato' Cultura e Convivência Social;

Eixo 3: Construindo Valores;

Projeto Cultura dePaze Não violência;

r Oficinas de judô e dança;

: il:|"}::::,,t"i",",, conrorme necessidade da instituição' projetos para captação de

Iecursos e parcerias, visitas domiciliares, entrevistas de acolhida para inserção no

scFV, relatórios para monitoramento e avaliação, encamiúamentos e contato para a

. ;:;", demandas imediatas que surjam no decorrer das atividades institucionais;

PRoGRAMA soclAL TRANSFoRMnnoo e rnnÇÕrs

"o que falta pra um grande homem' é somente uma grande oportunidade'"

Ações socio assistenciais

visitas clomici

conforme necessidade da instituição' projetos

liares. entrevistas de acolhida para

SOcioassistentencial' sendo eles :

a

o

a

a

a

Retrnião de equipe tecnica e de apoio para alinhamento de ações a Seeln executadas no

SCFVduranteomêseavaliaçãodasatividadesprestadasnomêsanterior.

Execr"rção de oficinas dentro dos eixos propostos via pianejamento técnico pedagógico e

Eixo

Eixo

1: Espofie, lazet.ludicidade e brincadeiras;

2: Arte e artesanato' Cultura e Convivência Social;

a

Eixo 3: Construinclo Valores;

Escolinha de futebol'

a



PROGRAMA SOCIAL TRANSFORMANDO GERAÇÕES

"O que falta pra um grande homem' é somente uma grande oportunidade'"

Projeto Cultura dePaze Não violência;

. Oficinas de judô e dança;

. Escolinha de futebol'

o Ações socioassistenciais conforme necessidade da instituição' projetos pala captação de

recursos e parcerias, visitas clomiciliares' enttevistas cle acolhida para inserção no

scFV, relatórios para monitoramento e avaliação, encamiúamentos e contato para a

rede.

ooutrasdemandasimediatasquesurjamnodecorràrdasatividadesinstitucionais;

Julho

lteuniãodeequipetecnicaedeapoioparaalinhamentodeaçõesaSelemexecutadasno

SCFVduranteomêseavaliaçãodasatir,idadesprestadasnomêsanterior.

ColôttiucleFérias,comaexecuçãodoplanejamentodeatividades,açõesdecunho

recreativo e cultural, dança, mirsica. brinquedoteca, gincanas, oÍicinas diversas de artes

manuais e artesanato'

Execução c1e oficinas dentro dos eixos propostos via planejamento técnico pedagógico e

a

a

a

socioassistentencial, sendo eles :

Eixo 1: Esporte, lazer,luclicidade e brincadeiras;

Eixo 2: Arte e artesanato' Cultura e Convivência Social;

Eixo 3: Construindo Valores;

Projeto Cultura dePaze Não violência;

o Oficinas de judô e dança;

. E,scolinha de futebol'

oAçõessocioassistengiaisconformenecessidadedainstituição,projetospalacaptaçãode

Ieculsoseparcerias,visitasdomiciliares,entrevistasdeacolhidaparainserçãono

SCFV, relatórios para monitoramento e avaliação, encaminhamentos e contato para a

rede.

o outras demandas imediatas que surjam no decorer das atividades institucionais;

Agosto

o Reunião de equipe técnica e de apoio para aliúamento de ações a serem executadas no

scFV durante o mês e avaliação das atividades prestadas no mês anterior'

o Execução de oficinas clentro clos eixos propostos via planejamento técnico pedagogico e

socioassistentencial, sendo eles :
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"o que falta pra um grande homem' é somente uma grande oportunidade'"

Eixo 1: Esporte, lazer,ludicidade e brincadeiras;

Eixo 2: Arte e artesanato' Cultura e Convivência Social;

Eixo 3: Constrr,rindo Valores;

Projeto Cultura de Paz e Não violência;

Oficinas de judô e dança;

Escolinha de futebol'

Ações socioassistenciais conforme necessidacle da instituição, projetos para captação de

recrrsos e parcerias, visitas domiciliares, entrêvistas de acolhida para inserção no

scFV. telatorios para monitoramento e avaliação, encaminhamentos e contato paÍa a

recle.

outras demandas imediatas que surjam no decorrer das atividades institucionais;

Setembro

Reunião cle equipe tecnica e de apoio para alinhamento de ações a seÍem executadas no

scFV clurante o mês e avaliação das atividades prestadas no mês anterior'

Execução de oficinas dentro dos eixos propostos via planejamento técnico pedagógico e

socioassistentencial, sendo eles:

E,ixo 1: Espofie, lazeÍ,ludicidacle e brincacleiras;

Eixo 2: Arle e ar-tesanato, Cultura e Convivência Social;

Eixo 3: Construindo Valores;

Projeto Cultura dePaz e Não violência;

Oficinas de judô e dança;

Escolinha de futebol.

Ações socioassistenciais confbrme necessidade da instituição, projetos pala captação de

recursos e parcerias, visitas clomiciliares, entrevistas de acolhida para inserção no

SCFV, relatorios para monitoramento e avaliação, encaminhamentos e contato para a

rede

Outras clemandas imediatas que surjam no decorrer das atividades institucionais;

a

a

a

a

a

o

a

o

a

Outubro

a

Reunião de equipe tecnica e de apoio para alinhamento de ações a selem executadas no

scFV durante o mês e avaliação das atividades prestadas no mês anterior'

9
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"Oquefaltapraumgrandehomem,ésomenteumagrandeoportunidade'"

Execução de oficinas dentro dos eixos propostos via planejamento

tecnico pedagogico e socioassistentencial' sendo eles:

Eixo 1: Espofie, lazer,ludicidade e brincadeiras;

Eixo 2: Arte e artesanato, Cultura e Convivência Social;

Eixo 3: Construindo Valores;

Projeto Cultura dePaz e Não violência;

Oficinas de judô e dança;

Escolinha de futebol.

Ações socioassistenciais conforme necessidade da instituição' projetos para captação de

recursos e parcerias, visitas domiciliares, entrevistas de acolhida para inserção no

scFV. relatórios para monitoramento e avaliação, encaminhamentos e contato para a

rede

Outras demanclas irnediatas que surjam no decorrer das atividades institucionais;

o

a

a

a

a

Novembro

o Reunião de equipe técnica e cle apoio para alinhamento de ações a serem executadas no

scFV durante o mês e avaliação das atividades prestadas no mês anterior'

o Execr-rção de oficinas dentro dos eixos propostos via planejamento técnico pedagógico e

socioassistentencial. sendo eles:

Eixo 1: Esporte, lazer, ludicidade e brincadeiras;

Eixo2:Afieeartesanato,CulturaeConvivênciaSocial;

Eixo 3: Construindo Valores;

Proieto Cultttra dePaz e Não violência;

o Oficinas de ir-rdô e clança;

. Escolinha de futebol.

o Ações socioassistenciais conforme necessidade da instituição, projetos para captação de

recursos e parcerias, visitas domiciliares, entrevistas de acolhida para inserção no

SCFV. relatór'ios para monitoramento e avaliação, encaminhamentos e contato parà a

rede.

o outras demandas imediatas que sr"rjam no clecorrer clas atividades institucionais;

Dezembro

10



no mês anterior.

o ExecuÇão de oÍ'rcinas dentro dos eixos propostos via planejamento tecnico pedagógico e

socioassistentencial, sendo eles :

Eixo 1: Espode, lazer, ludicidade e brincadeiras;

Eixo 2: Arte e artesanato, Cultura e Convivência Social;

Eixo 3: Construindo Valores;

Projeto Cultura dePaz e Não violência;

. Oficinas de judô e clança;

o Escolinha de futebol.

. Ações socioassistenciais conforme necessidade da instituição, projetos para captação de

recursos e parcerias, visitas domiciliares, entrevistas de acolhida para inserção no

SCFV, relatórios para monitoramento e avaliação, encaminhamentos e contato paru a

rede.

o Outras demandas imediatas que surjam no decorrer das atividades institucionais;

o Encerramento cle ano com atividade especial,

12. Resultados esper:rdos:

interação com outros serviços da rede socioassistencial

tt.

Nathanie anzartnl de Abreu

Assistente Social - Responsável Técnica

CRESS-PII n" 10.840

1-1.

PROGRAMA SOCIAL TRANSFORMANDO GERAÇÕES
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. Reunião de equipe técnica e de apoio para alinhamento de ações a serem

executadas no SCFV durante o mês e avaliação das atividades prestadas
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ESTATUTO DE ORGANIZAÇAO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE
PUBLICO _ OSCIP

De acordo com o arl.. 44 do novo Codigo Civil (Lei 10 406 de 2O2O) são pessoas
jurídicas de direito privado: as associaçÕes; as sociedades; as iundaçÕes; as
organizaçÕes religiosas; os partidos.

Capítulo I

l- DA DENOMTNAÇÃO, SEDE E FINS

Art. 1"- O Programa Social Transformando Geraçôes, também denominado
Transformando gerações, constituído em dezoito de abril de 2010, sob a forma
de associação, e uma pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, e
duração por tempo indeterminado, com sede na Avenida Visconde de Taunay
s/no ao lado do no 2760, bairro Contorno, no municÍpio de ponta Grossa, Estado
do Paraná, foro em ponta Grossa.

Art. 20- O programa Social Transformando GeraçÕes tem por finalidades:

| - A promoção da assistência social; promoção da cultura e conservação dopatrimÔnio histortco e artistico; promoção do desenvolvimento econômico e
social e combate à pobreza; promoÇão cla etica, paz, da cidadania, dos direitos
humanos e de outros valores unrversais

ll * Serviços de Assistência Social sem Alojamento.

lll - Cantinas e serviços de alimentação privativos.

Parágrafo Unlco- O Programa Social Transformando GeraçÕes não distribui
entre os seus socios ou associaçôes, conselheiros, diretor"r, urpregados oudoadores eventuais excedentes operacionais, brutos ou líquidós, nem
dividendos, bonificaçÕes, participaçÕes ou parcelas do seu patrimônio, auferidos
mediante o exercício de suas atividades, mas os aplica integralmente na
consecução do seu objetivo social.

PROGRAMA SOCIAL TRANSFORMANDO GERAÇÕES
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Art. 30 - No desenvolvimento de suas atividades, o Programa Social
Transformando GeraçÕes observará os princípios da legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade, economia e de eficiência, bõm como
não fará qualquer discriminação de raça, cor, gênero ou religião.

Parágrafo Unico - O Programa Social Transformando Gerações se dedica às
suas atividades por meio da implantação e execuÇão de açÕes que oportu nizam
melhoria na qualidade de vida e bem-estar social da comunidade assistida
atraves de projetos que suprem a carência alimentar, ocupacional, cultural e
artística. Para cumprir seu proposito a entidade atuará por meio da execução
direta de projetos, programas ou planos de açÕes da doação de recursos físicos,
humanos e financeiros, às escolas da rede publica de ensino, prestando serviços
de utilidade pública e benefício comunitário. O Programa Social Transformando
GeraçÕes ainda desenvolve açÕes de planejamento familiar ao combate à
pobreza.

Art. 40 - O Programa Social Transformando GeraçÕes terá um regimento lnterno
que, aprovado pela Assembleia Geral, disciplinará seu funcionamento. O
Programa Social Transformando GeraçÕes disciplinará por meio de ordens
Normativas, emitidas pela Assembleia Geral, e ordens executivas, emitidas pela
Diretora.

Art. 50 - A fim de cumprir suas finalidades, o Programa se organizara em
unidades especÍficas de prestação de serviços, em tantas quantaã se fizerem
necessárias, as quars se regerão pelas disposiçÕes estatutárias.

Parágrafo unico - os serviços de educação ou de saúde a que o programa
eventualmente se dedique, serão prestados de forma lnteirament,e gratuita e com
recursos proprios, vedado o seu condicionamento a qualquer doação,
contrapartida ou equivalente.

Capítulo ll

DOS SOCIOS

Art. 60 - O programa Social Transformando GeraçÕes é constituído por número
ilimitado de socios, distribuídos nas seguintes categorias: Socio Êundadores,
Benfeitores, Honorários, Contribuintes e outros. Oá associados deverão ter
iguais dirertos, mas o estatuto poderá instituir categorias especiais.

Art. 70 - São drreitos Fundadores e Benfeitores quitarem suas obrigaçÕes
sociais

l- Votar e ser votado para cargos eletivos;
PROGRAMA SOCTAL TRANSFORMANDO GERAçÕES
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ll- Tomar parte nas Assembleias Gerais;
lll- Participar ativamente da elaboração e aplicação de regimento e ordens
executivas.

Art. 8o- Os socios não respondem, nem mesmo subsidiariamente, pelos
encargos da lnstituição.

l- A qualidade de associado e intransmissível, se o estatuto não dispuser o

contrário.
ll- A exclusão do assocrado so é admissível havendo justa causa, assim
reconhecida em procedimento que assegure direito de defesa e de recurso, nos
termos previstos no estatuto.
lll- Nenhum associado poderá ser impedido de exercer direito ou função que lhe
tenha sido legitimamente conferido, a não ser nos casos e pela forma previstos
na lei ou no estatuto.

Art. 9o - São deveres dos associados

l- Cumprir as disposiçÕes estatutárias e regimentais;
ll- Acatar as decisÕes da Diretoria.

Capítulo lll

DA ADMINISTRAÇÃO

Art. 10o- O Programa Social Transformando GeraçÕes será administrado por

l- Assembleia Geral;
ll- Diretoria;
lll- Conselho Fiscal.

Parágrafo Único- A lnstituição não remunera seus dirigentes que efetivamente
atuam na gestão executiva, mas pode remunerar aqueles que lhe prestam
serviços, respeitados, os valÕes praticados pelo mercado na região onde exerce
suas atrvidades"

Art. 11o- A Assembleia Geral, orgão soberano da lnstituição, se constituirá dos
sócios em pleno gozo de seus direitos estatutários.

Art" 120- Compete à Assembleia Geral

l- Eleger a Diretoria e o Conselho Fiscal;
ll- Decidir sobre reformas do estatuto, na forma do art. 330,
lll- Decidir sobre a extinção da lnstituição, nos termos do artigo 32o;
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lV- Decidir sobre a convivência de alienar, transigir, hipotecar ou permutar benspatrimoniais;
V- Aprovar o regimento lnterno;
Vl- Emitir ordens normativas para o funcionamento internos da lnstituição.

Art' 130- A Assembleia Geral se realizará ordinariamente, uma vez por anospara:

l- Aprovar a proposta de programação anual da lnstituição, submetida pelaDiretoria;
ll- Apreciar o relatorio anula da Diretoria;
lll- Discutir e homologar as contas e o balanço aprovado pelo conselho Fiscal.

Art. 14a- A Assembleia
convocada:

PeSSoas

Geral se realizara, extraordinariamente, quando

l- Pela Diretoria;
ll- Pelo Conselho Fiscal;
Ill- Por requerimento de 2/3 dos socios quites com as obrigaçÕes sociais.

Art' 15o- A convocação da Assembleia Geral será feita por meio de edital afixadona sede da Instituição eiou publicado na imprensa locat por circulares ou outrosmeios convenientes, com antecedência mínima oe is oi*
Parágrafo unico- Qualquer Assembleia se instalará em primeira convocaçãocom a maioria dos socios e, em segunda convocação, com qualquer número.

Art' 16o- A lnstituição adotará práticas de gestão administrativas, necessárias esuficientes' a coibir a obtenção, de forma Inoiviouaiou coletiva, de benefícios evantagens pessoais, em decorrência da participr;ã"-;"; ;;r;;;"cisorios
Art' 17o'A Diretoria será constrtuída por um Presrdente, um vice-presidente,primeiro e segundo secretários, primeiro e segundo Tesoureiros.

§ 1o o mandato da Diretoria será de 4 (quatro)anos, podendo ser reeleitos desdeque aprovados por unanimidades em Assembleia Geral ordinária ouExtraordinária previamente comunicada.

§ 20 Não poderão ser eleitos para cargos de Diretoria da entidade os socios queexercem cargos, empregos ou funçÕes públicas junto do poder público

Art. 180- Compete à Diretoria:

l- Elaborar e submeter à Assembleia Geral a proposta de programação anual doPrograma Social Transformando Geraçoes:
ll- Executar a programação anuar de aiividades da rnstituição;lll- Elaborar e apresentar à Assembreia Gerar o reratorio anuar;
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lV- Reunir-se com instituiçÕes publicas e privadas para mútua colaboraÇão em

atividades de interesse comum;
V- Contratar e demiti funcionários.

Art. 190- A Diretoria se reunirá no mÍnimo uma vez por mês

Art. 20o- Compete ao Presidente:

l- Representar o Programa Social Transformando GeraçÕes judicial e

extrajud icialmente;
ll- Cumprir e fazer cumprir este Estatuto e o Regimento lnterno;

lll- Presidir a Assembleia Geral;
lV- Convocar e presidir as reuniÕes da Diretoria e outras reuniÕ

comum da lnstituição.

Art. 21o- Compete ao Vice-Presidente

l- Substituir o Presidente em suas faltas ou impedimentos;
ll- Assumir o mandato, em caso de vacância, ate o seu término;
lll- Prestar, de modo geral, sua colaboração ao Presidente,
lV- Participar ativamente e estar integrado aos assuntos correspondentes à

lnstituição.

Art.22o- Compete ao primeiro Secretário:

l- Secretariar as reuniÕes da Diretoria e da Assembleia Geral e redigir as atas;

ll- Publicar todas as notícias das atividades da entidade;
lll- Auxiliar de modo geral, sua colaboração ao Presidente e Vice-Presidente.

Art. 23o- Compete ao segundo Secretário

l- Substituir o primeiro Secretário em suas faltas ou impedimentos;
ll- Assumir o mandato, em caso de vacância, até o seu término;
lll- Prestar, de modo geral, a sua colaboração ao primeiro Secretário.

Art. 24o- Compete ao prtmeiro tesoureiro

l- Arrecadar e contabllizar as contribuiçÕes dos associados, rendas, auxílios e
donativos, mantendo em dia a escrituração da lnstituição;
ll- Pagar as contas autorizadas pelo Presidente;
lll- Apresentar relatorios de receitas e despesas, sempre que forem solicitados;
lV- Apresentar ao Conselho Fiscal a escrituração da lnstituição, incluindo os

relatorios de desempenho financeiro e contábil e sobre as operaçÕes
patrimon iais realizadas;
V- Conservar, sob sua guarda e responsabilidade, os documentos relativos à

tesouraria;
PROGRAMA SOCIAL TRANSFORMANDO GERAçÕES
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Capitulo IV

DO PATRIMÔNIO

Art' 2Bo- o patrimÔnio do programa Social Transformando GeraçÕes seráconstituído de bens moveis, imoveis veículos, semoventes, açÕes e títulos da
d ívrda publrca

26627 g

VI- lVlanter todo o numerário em estabelecimento de creditos;Vll- Encaminhar documentação e registros necessários para o contador
contratado pela lnstituição;
Vlll- Efetuar os pagamentos de respectivos funcionários, quando esses
existirem, ou prestadores de serviços contratados pela lnstituição.

Art. 25o- Compete ao segundo Tesoureiro:

l- substituir o primeiro Tesoureiro em suas faltas e impedimentos;
ll- Assumir o mandato, em caso de vacância, ate o seu termino;
lll- Prestar, de modo geral, sua colaboração ao primeiro Tesoureiro,

Art' 260- O Conselho Fiscal será constituÍdo por 03 (três) membros/socios e seus
respectivos suplentes, eleitos pela Assemblera geral.

§ 1" o mandato do Conselho Fiscal será coincidente com o mandato da Diretoria;

§ 20 Em caso de vacância, o mandato será assumido pelo respectivo suplente,ate o seu termino.

Art.27o- Compete ao Conselho Fiscal.

l- Examinar os livros de escrituração da lnstituição;
ll- opinar sobre os balanços e reiatorios de oeieÃpenho financeiro e contábil esobre. as operaçÕes patrimoniais realizadas, emrtindo pareceres para osorganismos superiores da entidade;
lll- Requisitar ao primeiro Tesoureiro, a qualquer tempo, documentaçãocomprobatoria das operaçÔes econômico-financeiras realizadas pela lnstituição;lV- Acompanhar o trabalho de eventuais auditores externos independentes;
V- convocar extraordinariamente a Assembreia Gerar,

Parágrafo Unico'O Conselho Frscal se reunirá ordinariamente a cada 06 (seis)meses, e, extraordinariamente, sempre que necessário.
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"O que falta para um grande homem é somente uma grande opoftunidade. "

Art. 29o- No caso de dissolução da lnstituição, o respectivo patrimônio líquido
será transferido à outra pessoa jurídica qualificada nos termos da Lei 9.790/99,
preferencialmente que tenha o mesmo objetivo social (Conforme inciso 40 Lei

9.790/99). Caso a entidade seja uma Fundação, esta obrigatoriedade estatuária
nâo se aplica, uma vez que o Codigo Civil estabelece que as mesmas não se

dissolvem, mas são judicialmente extintas.

Art. 30o- Na hipotese da lnstituição obter el posteriormente, perder a qualificaçáo
instituída pela Lel 9.790/99, o acervo patrimonial disponível, adquirido com
recursos publicos durante o perÍodo em que perdurou aquela qualificação, será
contabilmente apurado e transferido a outra pessoa jurídica qualificada nos
termos da mesma Lei, preferencialmente que tenha o mesmo objetivo social
(Conforme o art. 4o, inciso V, da Lei 9.790/99).

Capitulo V

DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Art.31o-A prestação de contas da lnstiturção observará as seguintes normas

l- Os princípios fundamentais de contabilidade e as Normas Brasileiras de
Contabilidade;
ll- A publicidade, por qualquer meio eficaz, no enceramento do exercício fiscal,
ao relatorio de atividades e das demonstraçÕes financeiras da entidade,
rncluindo as certidÕes negativas de débitos junto ao INSS e ao FGTS, colocando-
os à disposição para exames de qualquer cidadão;
lll- A realização de auditoria, inclusive por auditores externos independentes se
for o caso, da aplicação dos eventuais recursos objeto de Termo de Parceria,
conforme previsto em regulamento;
lV- A prestação de contas de todos os recursos e bens de origem publica
recebidos será feita, conforme determina o parágrafo único do Art. 70o da
Constituiçáo Federal

Capítulo VI

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

PROGRAMA SOCIAL TRANSFORMANDO GERAçÕES
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Art. 32o- O Programa Social transformando GeraÇÕes, será dissolvido por

decisão da Assembleia Geral Extraordinária, especialmente convocada para

esse fim, quando se tornar impossível a continuação de suas atividades.

Art. 33o- O presente Estatuto poderá ser reformado, a qualquer tempo, por
decisão da maioria absoluta dos socios, em Assembleia Geral especialmente
convocada para esse fim, e entrará em vigor na data de seu registro em cartório.

Art. 34o- Os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria e referendados pela

Assembleia Geral.

Art. 35o- Constituem-se as associaçÕes pela união de pessoas que se organizem
para fins não econômicos.

Parágrafo Unico- Não há, entre os associados, direitos e obrigaçÕes recíprocos

Art. 36o- Sob pena de nulidade, o estatuto das associaçÕes conterá

l- A denominação, os fins e a sede da associação;
ll- Os requisitos para a admissão, demissão e exclusão dos associados;
lll- Os direitos e deveres dos associados;
lV- As fontes de recursos para a sua manutenção;
V- O modo de constituição e de funcionamento dos orgãos deliberativos (Nova
redação dada pelo Art 1o, Lei 11 127105)
Vl- As condiçoes para a alteração das disposiçoes estatuárias e para a
dissolução;
Vll- A forma de gestão administrativa e de aprovação das respectivas contas
(acrescentado o item pelo Art. 1o, Lei 11 127105)

Art. 37o- A qualidade de associado é intrasferível, se o estatuto não dispuser o
contrário.

Parágrafo Unico- Se o associado for titular de quota ou fração ideal do
patrimônio da associação, a transferêncra daquela não importará, de per si, na
atribuição da qualidade de associado ao adquirente ou ao herdeiro, salvo
disposição diversa do estatuto.

Art. 38o- A exclusão do associado so e admissível havendo justa causa, assim
reconhecida em procedimento que assegure direito de defesa e de recurso, nos
termos previstos no estatuto
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"O que falta para um grande homem é somente uma grande oportunidade. "

Art. 39o- Nenhum associado poderá ser impedido de exercer direito ou função
que lhe tenha sido legitimamente conferido, a não ser nos casos e pela forma
previstos na lei ou no estatuto.

Art. 40o- Compete privativamente à Assembleia Geral

l- Destituir os administradores;
Il- Alterar o estatuto.

Parágrafo Único- Para as deliberaçÕes a que se referem os incisos I e ll deste
artigo é exigido deliberação da Assembleia especialmente convocada para esse
fim, cujo quórum será o estabelecido no estatuto, bem como os critérios de
eleição dos administradores.
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PROGRAMA S TMANDO GERAçÕES
em.""É mois fócil construir um menino, do que consertor um hom

Ata ne 13(treze) do Programa Social Transformando Gerações. As dezenove horas, do dia
28(vinte e oito) de Novembro de2021., reuniu-se em Assembleia Geral Extraordinária em 1ê

Chamada, Com o quórum de 70% de sócios/membros estando presentes: Fernanda Ferreira do
Amaral, Thomas Valério Gonçalves, Fabiano Ribeiro do Nascimento, Jucélia Camargo, Adriane
dos Santos, Kerlin Thalse dos Santos Oliveira, Simone Barbosa Fechner, Maquelem Rodergiane
de Oliveira,Valquiria de C. dos Santos, Dilma Fernandes G. de Lima, Juliane p. Taques, Maria
lrene Dzentrick, Andriele do R. Santos, Dayana Pereira, Roseli Pereira, Juliete de Andrade
Krevelin, Graciele de A. de Gois, Adir T, de Andrade, Patrícia T. Rodrigues, Terezinha C. de
Oliveira, Jucimar Ch. Da Silva, Casturina Aparecida Pontes, Telma Ap. B. Lima, Roseni pereira de
Lara, Maristela Souza Cardoso, Adriana Larisa Cardoso, Ana Nadir dos Santos, Gabriele Ketelin
de Morais, Rafaela Ferreira do Amaral, Jean Carlo dos Santos, Arlene Colman, João Rafael
Klimionte, Laura Schoroender, Ricardo Jensen, Jaiem Jair Engelmann Jr., Anderson Mateus de
Mello, Larissa Ogg S.Manosso, Maick Rafael Manosso, Valdevino Vieira da Rocha, Maria Olívia
da Rocha,Helder Oliveira Alves, Marilda de Souza Simões Santos, Felipe Ogg Simões Santos,
Damaris Alves Rosário Vaz, Ricardo da Luz Júnior, Ana Jessika lgnácio, Alison Luchini, yasmin
Vitória Santos da Silva, Franciele R. de A. de Souza, Cleverson dos Santos p. de Souza, Nicole
Rodrigues de Souza, Eliane Alves, Joseph Dal Bosco de oliveira e Thays Tomal de Oliveira, Lineu
José Ferreira do Amaral, Juraci F. Ferreira do Amaral, lgor Kauã Taques Guerra, SilviLyn pontes
Kiel, Maria Tereza Faria dos santos, Leandro Ferreira do Amaral, Nathanie H. panzarini de Abreu,
Helena Gonçalves, Cauan Alex Angieski, Daiana dos Santos Rodrigues, Fernando dos Santos
Fernandes, Gabriel G. Padilha, João Victor Camargo da Silva, Elízandra F. do Amaral e Divonsir
de Abreu, para as seguintes deliberações: Pauta ne 01-Antecipação da Eleição da Diretoria -
o mandato da diretoria atualvence dia1.o/L2/2021; antecipa-se a eleição para a nova diretoria
em concordância com os membros presentes, pois na data em questão (dezembro) a instituíção
passa por alguns recessos festivos, férias coletívas de alguns membros/sócios e feriados de fim
de ano, impossíbilitando assim que todos os trâmítes legais sejam executados de forma
organizada e em consonância a disposição do todos os interessados. pauta ne 02 -
Apresentação; Eleição e Posse da Nova Diretoria - Na ocasião, apresentou-se a aprovou-se por
unanimidade a seguinte diretoria, que na mesma ocasião foram empossados e terão vigência
até o fím do mandato, em28/11./2025 a constar da presente data, sendo apresentados, eleitos
e empossados na presente Assembleía sendo eles: Presidente - Leandro Correia de Lima,
casado, supervisor comercial, portador do RG ns 78277440 e cpF ne 045.4g4.61.9-30, residente
à rua Dom Geraldo Pellanda ne116, Uvaranas, Ponta Grossa - pR; Vice presidente - Joseph Dal
Bosco de oliveira, casado, Pastor, portador do RG ns 101,g2172-7, cpF ns 073.15g.g2g-74,
residente à rua Quinze de Setembro ne 785, Uvaranas, -Ponta Grossa - pR; primeira Secretária
- Thays Tomal de Oliveira, casada, Cirurgiã Dentista, portadora do RG ns 10.505.665-6 e CpF na
081.845.129-70, residente à rua Quinze de Setembro ns 7g5, Uvaranas, ponta Grossa _ pR;

Segunda Secretária - Arlene Colman, casada, Atendente de Cartório, portadora do RG ns
7348206-2 e CPF ns 026.709.909-67, residente à rua Ênio Dona ne Z22,Jardim panorama, ponta
Grossa- PR; l-3 Tesoureira - Marcela da silva pereira, casada, administradora, portadora do RG
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np 11031505-g e CpF ns 087.208.489-27, residente à rua Osorio Subtil Marçal ne 1"38, Contorno,

Ponta Grossa - PR ; Segunda Tesoureira - Larissa Ogg Simões Manosso, casada, Empresária'

portadoradoRG ns9.713.731--5eCPFns068.409.799-03,residenteàruaJoaquimPaulaXavier

ne 115, Centro, ponta Grossa - PR ; Conselheira Fiscal- Ana Jessika lgnácio, solteira, Engenheira

Civil, portadora do RG ns 12671093-3 e CPF ns 085.498.379-11, residente à rua Centenário do

Sul, e 847 ,Vila lsabel, Ponta Grossa - PR; Conselheira Fiscal Suplente - Matheus Dutra, solteiro,

Eletricista, portador do RG ns 10076297-8 e CPF ns 062.439509-05, residente à rua Miguel

couto ne 1.023, São José, Ponta Grossa - PR; Conselheiro Relator - Helder Zaremba, casado,

Técnico em Manutenção e Automação lndustrial, portador do RG ns 8'237'535-0 e CPF ns

052.319.199-50, resldente à rua Arthur Augusto Becker ne 245, Jardim Gianna, Ponta Grossa -
pR; Conselheiro Relator Suplente - Maick Rafael Manosso, casado, Administrador, portador do

RG ns 10052563-1 e CpF ne 093.438.099-64, residente à rua Joaquim Paula Xavier ne 115,

Centro, ponta Grossa - PR; Consellleiro Membro - Francisca Taene de Paiva, casada, Empresária,

portador do RG ns 8556286-0 e CPF ne 057.809.869-59, residente à rua Arthur Augusto Becker

ne 245, Jardim Gianna, Ponta Grossa -PR; - - Cristiane Pontes, amasiada, do lar, portadora do

RG ns 10.505.935-3 e CpF ns 008.349.189-94, residente à rua Maria Avelina Martins Braga ne

1,44, Jardim Maracanã , Ponta Grossa - PR. Aprovados por unanimidade, foram no mesmo

instante empossados, tornando-se vigentes à partir da presenta data, Apresentada eleita e

empossada a nova diretoria a presente Assembleia também tratou do assunto correspondente

à pauta ns 03 - Alterações Estatutárias - Foram apresentadas as seguintes alterações

estatutárias: da Denominação, Sede e Afins o Art.2e , houve a inclusão dos itens ll e lll ao

referido Artigo, sendo composto então da seguinte forma - "Art.2e- O Programa Social

Transformando Gerações tem por finalidades: I - A promoção da assistência social; promoção

da cultura e conservação do patrimônio histórico e artístico; promoção do desenvolvimento

econômico e social e combate à pobreza; promoção da ética, paz, da cidadania, dos direitos

humanos e de outros valores universais. tl - Serviços de Assistência Social sem Alojamento. lll

Cantinas e serviços de alimentação privativos." Alteração estatutária do Art. 3e -

Único; inclusão das palavras "carência alimentar" como Segue: "Parágrafo Único - O P

Social Transformando Gerações se dedica às suas atividades por meio da implantação

execução de ações que oportunizam melhoria na qualidade de vida e bem-estar social

comunidade assistida através de projetos que suprem a carência alimentar, ocupacional,

cultural e artística. Para cumprir seu propósito a entidade atuará por meio da execução direta

de projetos, programas ou planos de ações da doação de recursos físicos, humanos e

financeiros, às escolas da rede pública de ensino, prestando serviços de utilidade pública e

benefício comunitário. O Programa SocialTransformando Gerações ainda desenvolve ações de

planejamento familiar ao combate à pobreza". Seguindo as alterações, houve mudança do "Art'

17. § 1s O mandato da Diretoria será de 4 (quatro) anos, podendo ser reeleitos desde que

aprovados por unanimidades em Assembleia Geral Ordinária ou Extraordinária previamente

comunicada." Apresentadas as alterações estatutárias cumprindo o Art.40 onde compete

tivamente à assembleia geral; I Destituir administradores; ll Alterar Estatuto, com o
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"É mais fócil construir um menino, do que consertor um homem."

quórum de70% dos sócios/membros presentes, de acordo em unanimidades com as alterações

estatutárias, nada havendo mais para ser tratado, deu-se por encerrada a reunião, onde eu,

Thays Tomal de Oliveira, Primeira Secretária, lavrei e assino a presente ata, juntamente com seu

presidente Leandro Correia de Lima. Ponta Grossa, 28 (vinte e oito) de Novembro de 2021 (dois

mil e vinte e hum). xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Thays Tomal de Oliveira
Primeira Secretária
CPF ns 081,.845.L29-70

ro Corre Lima
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Relatório Totalizador de Entidades

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DEPARTAMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL PRIVADA DO SUAS
COORDENAÇÃO GERAL DE ACOMPANHAMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS

Representante do Órgão Gestor Secretaria

FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA - FASPGTaisa de Cassia Gomes

Seção I - Questões Gerais sobre Gestão e Monitoramento das Entidades de Assistência Social - Concluído

CNPJ da Entidade :13.160.226/0001-00 Data de Abertura:18/04/2010

Nome da Entidade :

Data da Fundação :

Nome Empresarial :

UF :

E-mail :

TRANSFORMANDO GERAÇÕES

13/04/2010

PROGRAMA SOCIAL TRANSFORMANDO GERAÇÕES

PR

transformandogeracoespg@hotmail.com

CNPJ da Matriz:

TRANSFORMANDO GERAÇÕESNome Fantasia:

PONTA GROSSAMunicípio:

Página da Internet:

Entidades exclusivas ou preponderantes de assistênciaTipo de Inscrição:

08/07/2022Data da última atualização:

Status do CNEAS: Concluído

Oferta Tipo Nome Endereço da Oferta
Status de

Preenchimento
desta Oferta

Serviço Atendimento Serviço de Convivência e Fortalecimento de
Vínculos

Av Visconde de Taunay, nº s/n , ao lado do nº 2760,
Contorno, CEP: 84052-000; PR - PONTA GROSSA

Concluído

Seção II - Detalhamento das Ofertas - Concluído

Parecer de visitas à Entidade - Concluído

Data do Agendamento da Visita Data da Visita Realizada

18/12/2014 18/12/2014

23/03/2022 23/03/2022

Seção III - Relação do Gestor com a Entidade - Concluído

Emitido em 28/11/2022 - Página 1



Emitido em 28/11/2022 - Página 2

Legenda das seções

Concluído: Informações devidamente preenchidas pelo Órgão Gestor.
Pendente: Aguardando preenchimento das informações pelo Órgão Gestor.


