
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Endereço:  Rua Engenheiro Saporski, Nº 975 

CEP : 84.460-000, Ivaí-PR 

Telefone: (42)  3247-1625  

E-mail: assistencia@ivai.pr.gov.br 

  



APRESENTAÇÃO 

O presente relatório tem a finalidade de identificar os serviços, 

programas e projetos socioassistenciais ofertados pela Secretaria 

Municipal de Promoção e Assistência Social de Ivaí (SMPAS), bem como 

monitorar e avaliar a eficiência e eficácia das ações, a execução dos 

serviços e os impactos sociais causados em consonância com o Plano 

Municipal de Assistência Social. Estão no presente relatório as ações 

desenvolvidas no ano de 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021. 

 Os serviços mantêm-se organizados, em dois níveis de proteção 

social: Básica e Especial, tendo o território como espaço de expressão 

da cidadania e reconquista dos direitos sociais para que seus usuários 

sintam-se valorizados e apoiados em suas prioridades como cidadãos, 

grupos e famílias que se encontram em situação de risco e 

vulnerabilidade social. 

São executadas ações de Proteção Social Básica para o 

fortalecimento de vínculos familiares e comunitários e desenvolvimento 

de potencialidades das famílias e Proteção Social Especial para aqueles 

indivíduos que tiveram seus direitos violados e buscam sua efetivação e 

vínculos familiares rompidos como crianças e adolescentes em situação 

de acolhimento, para estas famílias e indivíduos em situação de risco 

são desenvolvidas ações de proteção social especial, com vistas à 

reestruturação familiar, elaboração de novas referências afetiva e 

reintegração familiar e social.  

Pensar a Política de Assistência Social, além da busca pela 

efetivação de direitos sociais é também despertar para a realidade de 

que existem pessoas que necessitam de apoio e existem também 

aquelas dispostas à apoiar quando necessário reforçando a ideia de que 

o Município é meu, é seu, é de todos nós e que juntos podemos fazer a 

diferença na vida daqueles que possuem menores condições sociais. 

O presente relatório consta o resultado total das ações e metas 

realizadas com as famílias atendidas pelas equipes da Secretaria 

Municipal de Promoção e Assistência Social de Ivaí, contendo o 

acompanhamento e as oficinas com as famílias do PAIF, ações 

comunitárias como palestras e campanhas, ações com os usuários que 

participam do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e o 



Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio para Pessoas com 

Deficiência e Idosos, utilizando sempre os Equipamento de Proteção 

Individual (EPI) para a nossa segurança e dos  usuários atendidos 

garantindo proteção Covid-19. 

 

 

 

SUAS- Sistema Único da Assistência Social 

 

O SUAS - Sistema Único de Assistência Social é um sistema 

público que organiza os serviços socioassistenciais. De acordo com a lei 

do SUAS, as prestação de serviços na área da assistência social deve 

ser descentralizada e com gestão compartilhada entre governo federal, 

estados e municípios, com participação de seus respectivos conselhos 

de assistência social.    

Em Ivaí-PR a Secretaria Municipal de Promoção e Assistência 

Social – SMPAS   é o órgão responsável pela gestão do SUAS e da 

Política de Assistência Social no município. As atividades da SMPAS são 

regidas pelas diretrizes da Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), 

que busca garantir o atendimento às necessidades básicas da 

população. O SUAS organiza as ações da assistência social em dois 

tipos de proteção social. A primeira é a Proteção Social Básica, 

destinada à prevenção de riscos sociais e pessoais, por meio da oferta 

de programas, projetos, serviços e benefícios a indivíduos e famílias em 

situação de vulnerabilidade social. Dentre os principais executores 

dessa proteção estão os CRAS (Centro de Referência da Assistência 

Social) e o Centro de Convivência (Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos). A segunda é a Proteção Social Especial, 

destinada a famílias e indivíduos que já se encontram em situação de 

risco e que tiveram seus direitos violados por ocorrência de abandono, 

maus-tratos, abuso sexual, entre outros aspectos.   

 

 

 



A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA 

SOCIAL 

 
O que é? 

É o órgão responsável pela gestão municipal da Política de 

Assistência Social, designada para o cumprimento da tarefa de 

consolidar o direito à Assistência Social. As atividades da SMPAS são 

regidas pelas diretrizes da Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), 

que busca garantir o atendimento às necessidades básicas da 

população por meio de iniciativas baseadas em cidadania e inclusão 

social. 

 A Secretaria realiza também a gestão do Fundo Municipal de 

Assistência Social (FMAS), que oferece recursos e financiamentos para 

serviços, programas e projetos de assistência social, no município de 

Ivaí-PR.  

  Gestão do SUAS: Sistema Único de Assistência Social, que 

realiza registro e divulgação de dados sobre recursos repassados; 

acompanhamento e processamento de informações sobre programas, 

serviços e benefícios socioassistenciais; gerenciamento de convênios; 

suporte à gestão orçamentária; entre outras ações relacionadas à gestão 

da informação do SUAS. 

 

 

 

 



CRAS 

 
O que é? 

O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) é a porta 

de entrada da Assistência Social. É um local público, localizado 

prioritariamente em áreas de maior vulnerabilidade social, onde são 

oferecidos os serviços de Assistência Social, com o objetivo de fortalecer 

a convivência com a família e com a comunidade. 

A partir do adequado conhecimento do território, o CRAS promove 

a organização e articulação das unidades da rede socioassistencial e de 

outras políticas. Assim, possibilita o acesso da população aos serviços, 

benefícios e projetos de assistência social, se tornando uma referência 

para a população local e para os serviços setoriais. Conhecendo o 

território, a equipe do CRAS pode apoiar ações comunitárias, por meio 

de palestras, campanhas e eventos, atuando junto à comunidade na 

construção de soluções para o enfrentamento de problemas sociais.  

 

SERVIÇOS OFERTADOS 

O CRAS oferta o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à 

Família (PAIF) e o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 

(SCFV). No CRAS, os cidadãos também são orientados sobre os 

benefícios assistenciais e podem ser inscritos no Cadastro Único para 

Programas Sociais do Governo Estadual e Federal. 

Público Atendido: 

Famílias e indivíduos em situação grave desproteção, pessoas com 

deficiência, idosos, crianças retiradas do trabalho infantil, pessoas 

inseridas no Cadastro Único, beneficiários do Programa Bolsa Família e 

do Benefício de Prestação Continuada (BPC), entre outros. 



CENTRO DE CONVIVÊNCIA 

 
O que é? 

            No Centro de Convivência, o  SCFV (Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos) é ofertado de forma complementar ao 

trabalho social com famílias desenvolvidos pelo Centro de Referência da 

Assistência Social (CRAS) e realiza atendimentos em grupos como uma 

forma de intervenção social planejada que cria situações desafiadoras, 

estimula e orienta os usuários na construção e reconstrução de suas 

histórias e vivências individuais, coletivas e familiares. Atualmente o 

serviço atende 200 usuários, entre crianças, adolescentes e idosos. 

O SCFV para crianças e adolescentes tem por principal objetivo 

desenvolver o sentimento de pertencimento e de identidade. Além de 

incentivar a socialização e a convivência comunitária e a promoção de 

potencialidades, a partir das atividades realizadas em grupo. Além dos 

objetivos gerais, o SCFV tem objetivos específicos para cada ciclo de 

vida, tendo em vista as especificidades de cada etapa do 

desenvolvimento dos sujeitos. 

 O SCFV para a Pessoa Idosa tem por foco o desenvolvimento de 

atividades que contribuam no processo de envelhecimento saudável, no 

desenvolvimento da autonomia e de sociabilidades, no fortalecimento 

dos vínculos familiares e do convívio comunitário e na prevenção de 

situações de risco social. A intervenção social deve estar pautada nas 

características, interesses e demandas dessa faixa etária e considerar 

que a vivência em grupo, as experimentações artísticas, culturais e de 

lazer e a valorização das experiências vividas constituem formas 

privilegiadas de expressão, interação e proteção social.  

  



SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 

 

 
(Espaço usado em conjunto com a Secretaria Municipal) 

 

O que é? 

O Serviço de Proteção Social Especial faz parte do Sistema Único 

de Assistência Social (SUAS) e têm como objetivo promover atenções 

socioassistenciais às famílias e indivíduos que se encontram em 

situação de risco pessoal e social, por ocorrência de abandono, maus 

tratos físicos e/ou psíquicos, abuso sexual, cumprimento de medidas 

socioeducativas, situação de rua, situação de trabalho infantil, entre 

outras. 

 

 

ABRIGO INSTITUCIONAL ANJO DA GUARDA- IVAÍ/PR 

 

O que é? 

O Serviço de Acolhimento Institucional   foi criado no Município de 

Ivaí em  27  de  fevereiro  de  2014, com  funcionamento na Rua Alencar 

Guimarães, nº 290,Centro, Ivaí-PR, funciona em sede própria que 

pertence a Prefeitura Municipal e tem a finalidade de acolher crianças e 

adolescentes em situação  de  abandono,  negligência, destituição  de  

poder  familiar,  ameaça  e violação  de  seus direitos  fundamentais 

conforme  estabelecem  os  artigos  90,  92,  93,  94  e  101  do  Estatuto  

da Criança  e  do  Adolescente,  e  alterações  feitas  pela  Lei  

12.010/2009,  a  Tipificação Nacional  de Serviços  



Socioassistenciais/Resolução  109,  NOB/RH/SUAS e  as  orientações  

técnicas:  Serviços de Acolhimento para Crianças e Adolescentes –

CONANDA/2009. 

 

Público atendido: 

Desde sua fundação, tem desenvolvido seu trabalho pedagógico 

com as crianças e adolescentes acolhidas com medida provisória e 

excepcional, utilizável como forma de transição, buscando priorizar o 

retorno à família de origem ou diante da impossibilidade preparando-as 

para o processo de adoção.   

A unidade disponibiliza no máximo 10 vagas para crianças e 

adolescentes na faixa etária de 0 (zero) a 18 (dezoito) anos de ambos 

os sexos, prioritariamente oriundos do Município de Ivaí. 

O atendimento   oferecido   é realizado   por uma equipe   técnica      

e   coordenado pela Secretaria Municipal de Promoção e Assistência 

Social através do Serviço de Proteção Social Especial. 

A estrutura do projeto encontra-se em consonância com os 

instrumentais teóricos como as “Orientações Técnicas: Serviço de 

Acolhimento para Crianças e Adolescente” da Tipificação Nacional de 

Serviços Sócioassistenciais e Estatuto da Criança e do Adolescente. 

 

 







              

            







 

 



 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADES REALIZADAS NO ANO DE 2017 

 

 

 

 

FOTOS DAS ATIVIDADES EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE 

PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATRAVÉS DO CENTRO DE 

REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E SERVIÇO DE 

CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MARÇO  2017 

Grupo de Adolescentes “Conectando o Futuro”- 

 

 

Grupo Aprendendo na Terceira Idade 

 

 

 



 

 

Palestra do Mês da Mulher- DIA 08 DE MARÇO - Direcionada às 

mulheres que frequentam os Serviços do CRAS 

 

 

 

 



 

ABRIL 2017 

Páscoa do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos- 

SCFV. 

 

 

 



 

MAIO 2017 

18 De Maio - Dia do Enfrentamento à Violência e Exploração Sexual 

de Crianças e Adolescentes. 

 

 



 

Atividades com o grupo das Idosas desenvolvidas no Centro de 

Convivência. 

 

JUNHO  2017 

X CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Participação de 130 pessoas e discutiu a Política da Assistência Social  

 



 

CAPACITAÇÃO AOS PROFISSIONAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E 

CONSELHO TUTELAR 

 

JULHO 2017 

Programa Família Paranaense/Nossa Gente-PR - Localidade São 
Roque 

 

AGOSTO  2017 



Programa Família Paranaense/Nossa Gente-PR - Localidade de Bom 

Jardim do Sul  

 

   GRUPO VIVENDO E APRENDENDO NA MELHOR IDADE 

Oficina de Pintura, tecendo colcha de retalhos. 

 

REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 



REUNIÃO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E 

DO ADOLESCENTE 

 

 

SETEMBRO 2017 

Ação conjunta com a Secretaria de Saúde e Programa Família 

Paranaense localidade de Palmital. 

 

 

 



REUNIÃO COM BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA    
Trabalho Social com famílias. 

 

 

KIT NATALIDADE 

Aquisição dos kits natalidade para auxiliar às mães que não 

possuem renda para arcar com as despesas do primeiro enxoval. 

 

 

 

 

 



 OUTUBRO 2017 

Apresentação do Grupo Aprendendo na Melhor Idade na cidade de 

Irati, PR 

 

 

 

AÇÕES DO PROGRAMA FAMÍLIA PARANAENSE - LOCALIDADE 

DE RIO DOS ÍNDIOS 

 

 

 



ATIVIDADES NOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA E 

FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS CRIANÇAS 

 

BLITZ EDUCATIVA “COMBATE A DENGUE” 

Atividades desenvolvidas com as crianças e adolescentes que 

frequentam o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. 

(SCFV) 

 



 

PALESTRA NO SCFV: PREVENÇÃO E COMBATE AO MOSQUITO 

AEDES AEGYPTI 

 

NOVEMBRO 2017 

Ação conjunta com a Secretaria de Esportes e Secretaria de 

Promoção e Assistência Social.  

 



DEZEMBRO  2017 

COMEMORANDO O NATAL 

Grupos atendidos no Centro de Convivência e Fortalecimento de 

Vínculos, participando das atividades alusivas ao Natal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADES REALIZADAS NO ANO DE 2018 

 

 

FOTOS DAS ATIVIDADES EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE 

PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATRAVÉS DO CENTRO DE 

REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E SERVIÇO DE 

CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JANEIRO   2018 

Atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de 

Vínculos, voltada a crianças e adolescentes.  

 

 

FEVEREIRO 2018 

 Executando atividade com o Grupo de Idosas. Dinâmica 

denominada “TEIA DA VIDA” 

 

 

  



 O CARNAVAL E A ERRADICAÇÃO DO TRABALHO E 

EXPLORAÇÃO  

Cartilhas distribuídas às crianças e adolescentes que frequentam 

as atividades desenvolvidas no Centro de Convivência 

  

 

Ações do Programa Família Paranaense - LOCALIDADE DE 

CACHOEIRA GRANDE 

   Trabalho Social com Famílias, abordando a temática gravidez na 

adolescência. 

 

 



MARÇO  2018 

AÇÃO DO DIA DA MULHER 

08 DE MARÇO 

 

 

  

 



ÔNIBUS LILÁS 

No dia 28 de março a unidade móvel de atenção à violência contra as 

mulheres, o Ônibus Lilás, da Secretaria de Estado da Família e 

Desenvolvimento Social, esteve em Ivaí o evento trouxe o tema "Adoro 

Flores, mas prefiro respeito" e contou com a presença de 

aproximadamente 500 pessoas.  

 



ABRIL 2018 

GINCANA DE PÁSCOA – S.C.F.V 

 

 

SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS 

“GRUPO IDOSAS” - Dinâmica “A importância da dança como meio de 

expressão corporal” 

 

 



MAIO 2018 

“DIA DO SIM”  

Em parceria com o instituto de registro civil das pessoas naturais do 

estado do paraná (IRPEN/PR) e o Cartório de Registro Faix de Ivaí 

foram realizados 50 casamentos, o evento contou com a 

participação de aproximadamente 300 pessoas. 

 

 

 



JUNHO  2018 

Festa Junina das crianças, adolescentes e idosos que frequentam os 

serviços de convivência e fortalecimento de vínculos do CRAS, atividade 

Inter geracional. 

 

 

 JULHO 2018 

Visita dos policiais do PROERD no Serviço de Convivência para idosos 

e no Abrigo Institucional Anjo da Guarda 

 



Atividades desenvolvidas na Serviço de Proteção e Atenção Integral à 

Família- PAIF e Programa Família Paranaense - Localidade de São 

Roque  

 

 

AGOSTO 2018  

Ação Programa Família Paranaense- Localidade de Rio do Meio 

 

 



ATIVIDADES COM SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA À PESSOA IDOSA 

Atividades proposta: roda de conversa sobre “O que eu espero do 

mundo?” 

 

SETEMBRO 2018 

Programa Família Paranaense - LOCALIDADE DE BOM JARDIM  

 



OUTUBRO 2018 

Programa Família Paranaense e PAIF-  LOCALIDADE DE SÃO 

ROQUE. Atividade que abordou a temática: “Nossa História” 

 

 



VIII Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente – Participaram do evento 103 pessoas. 

 



NOVEMBRO 2018 

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, atividades 

manuais. 

 



DEZEMBRO 2018 

TREM DA ALEGRIA - Comemorando o Natal  

 



 

 

 

 

 

ATIVIDADES REALIZADAS NO ANO DE 2019 

 

 

 

FOTOS DAS ATIVIDADES EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE 

PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATRAVÉS DO CENTRO DE 

REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E SERVIÇO DE 

CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS -SCFV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FEVEREIRO 2019 

 Atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 

para crianças e adolescentes. 

 



MARÇO-2019 

EVENTO DO DIA DA MULHER 

O dia denominado “Uma Linda Mulher”, foi oferecido a todas as 

Mulheres atendidas pelos Programas e serviços executados pelo CRAS 

e contou com a participação de 189 mulheres que abrilhantaram o 

evento. 

 



ABRIL 2019 

Atividades do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família 

(PAIF) ofertados através do CRAS. Trabalho Social com adolescentes -

LOCALIDADE DE RIO DO MEIO  

     

Atividades do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família 

(PAIF) ofertados através do CRAS. Trabalho Social com Famílias - 

LOCALIDADE DE SÃO ROQUE 

.      

Comemoração de Páscoa com o grupo das idosas. 

 



PÁSCOA DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE 

CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. 

As atividades foram desenvolvidas com crianças e adolescentes que 

frequentam o Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e 

tiveram o intuito de resgatar a história da colonização Ucraniana na 

Cidade de Ivaí-PR, foi realizado uma visita na Igreja Ucraniana na qual 

foi erguido um monumento representando à Pessanka.  

   

 

 



CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA 

1ª Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, com o tema: “OS 

DESAFIOS DE ENVELHECER NO SÉCULO XXI E O PAPEL DAS 

POLÍTICAS PÚBLICAS”. 

  

 

 

 



MAIO  2019 

Oficina executada abordar sobre as Condicionalidades do 

Programa Bolsa Família.  

 

Ação do 18 de maio dia do Combate ao Abuso e Exploração Sexual 

contra crianças e adolescentes. Participaram do evento mais de 500 

pessoas. 

   

   

 



Programa Família Paranaense - Trabalhando com Crianças e 

Adolescentes Comunidade Rio do Meio. 

 

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos- Idosas 

 

Grupo PAIF - Comunidade de São Roque 

 

 



JUNHO 2019 

Festa Junina Serviço de Convivência e Fortalecimento de 

Vínculos. 

 

Refeições para os usuários atendidos no SCFV 

    

 

 



JULHO 2019 

CAPACITAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DA ASSISTÊNCIA 

SOCIAL 

 

 

 



Localidade de Cachoeira 

Foram desenvolvidas atividades do CRAS com informações e 

orientações e mini curso sobre Economia Doméstica. 

    

AGOSTO 2019 

XI- CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 

     

 

 



Grupos das Condicionalidades do Programa Bolsa Família 

    

Atividades do Serviço de Convivência - Crianças e adolescentes 

“CONHECENDO A CIDADE” 

    

CRAS e Serviço de Convivência - Comunidade de Índio Camargo 

    

 



Serviço de Convivência com idosas “Jogo da Memória Viva” 

 

 

SETEMBRO  2019  

Setembro Amarelo palestra alusiva a Prevenção do Suicídio. 

      

 



Atividades referentes ao “Projeto Conhecendo a Cidade”, Praça 

Miguel Calmon. 

    

Reunião do Programa Estadual Caixa D’água Boa em parceria com 

a SANEPAR 

   

 



OUTUBRO 2019 

ATIVIDADES OUTUBRO ROSA 

Atividades desenvolvidas com mulheres sobre o movimento 

internacional de conscientização para o controle do câncer de mama.  

   

Reunião Condicionalidade Programa Bolsa Família

     

Grupos do Programa Família Paranaense- Comunidade São Roque 

     

 

 

https://www.inca.gov.br/controle-do-cancer-de-mama


 NOVEMBRO 2019 

Apresentação das crianças e adolescentes do SCFV na V 

Caminhada Internacional da Natureza – Comunidade Quilombola 

Rio do Meio. 

    

DEZEMBRO 2019 

Atividades Natalinas – Serviço de Convivência para Pessoa Idosa. 

   

REUNIÃO CAIXA D’ÁGUA BOA 

  



CURSOS DO SENAC 

Curso PRODUÇÃO DE PÃES CASEIROS E ARTESANAIS - mulheres 

    

   

Curso EMPREGABILIDADE E O MERCADO DE TRABALHO na 

Modalidade EAD – crianças e adolescentes

     



REUNIÃO COM FAMÍLIAS – COMUNIDADE DE SÃO ROQUE 

    

DEZEMBRO 2019 

Dia de Rainha, idosas do S.C.F.V 

   

 



CARRETA DA ALEGRIA Comemorando o Natal 2019

    

    

   

 

 



 

 

 

 

 

ATIVIDADES REALIZADAS NO ANO DE 2020 

 

 

FOTOS DAS ATIVIDADES EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE 

PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATRAVÉS DO CENTRO DE 

REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS E SERVIÇO DE 

CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JANEIRO 2020 

Entrega das 50 Caixas d’água advindas do Programa Estadual 

Caixa d’água Boa/PR.  

    

FEVEREIRO 2020 

Grupo de Idosas em comemoração ao CARNAVAL.  

   

 

 



Capacitação Conselho Tutelar e rede de Proteção da Criança e do 

Adolescente. 

 

MARÇO 2020 

Palestra motivacional para equipe da SMPAS e Rede de Proteção 

 

 



Palestra Dia Internacional da Mulher para usuárias da Assistência 

Social 

 

Reunião do Programa de Atenção Integral À Família - PAIF - 

Localidade de São Roque 

 

Doação de roupas para as famílias  

 



DIA NO PARQUE  

Crianças e adolescentes, com idade entre 6 e 17 anos, atendidos pelo 

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV). 

 

 

ABRIL 2020 

EQUIPE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE 

VÍNCULOS CONFECCIONANDO MÁSCARAS EM TNT PARA OS 

USUÁRIOS E EQUIPES DE ATENDIMENTO – frente a Pandemia da 

COVID-19. 

    

 



MAIO 2020 

Programa Comida Boa  

 No Município de Ivaí foram distribuídos 1900 cartões advindos do 

Programa Estadual “Comida Boa”.  

 

CAMPANHA 18 DE MAIO – Dia Nacional de Combate ao Abuso e a 

Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes. 

 



Campanha Municipal 

Quarentena Sim, Violência NÃO! 

 

JUNHO - 2020 

Devido a Pandemia advinda da Doença COVID-19, o Município de 

Ivaí recebeu cestas básicas advindas do Governo Federal (através do 

Ministério da Cidadania, da Fundação Cultural Palmares), Governo 

Estadual (Cesta Solidária Paraná), Governo Municipal e doações de 

empresas. As cestas advindas do Governo Federal foram direcionadas 

exclusivamente às COMUNIDADE TRADICIONAL NEGRA e 

COMUNIDADES QUILOMBOLAS de São Roque e Rio do Meio.  As 

cestas do Governo do Estado “Cesta Solidária Paraná” também com 

listagem de destinatários definidas, as demais foram distribuídas para as 

famílias vulneráveis atendidas pelo CRAS. 

 COMUNIDADE DE BOM JESUS

 



COMUNIDADE DE RIO DO MEIO 

 

COMUNIDADE DE SÃO ROQUE 

 

CESTAS ADVINDAS DA DEFESA CIVIL E DOAÇÃO DE EMPRESA 

    

 



 JULHO 2020  

CAMPANHA DO AGASALHO 2020 

Em meio à pandemia do novo Coronavírus foram distribuídas para a 

população atendida pelos Serviços da Assistência Social o total de 4.575 

peças de roupas. 

     
 

AGOSTO 2020 

Aquisição de Equipamento de Proteção Individual Para às Equipes da 

Secretaria Municipal de Promoção e Assistência Social que atendem os 

serviços. Medidas adotadas para proteção das equipes, devido aos 

protocolos a serem utilizados diante da doença COVID.19  

 



 

Atendimento Domiciliar do Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos à Pessoa Idosa referente ao Agosto 

Lilás. 

   

 



SETEMBRO 2020 

ATENDIMENTO DOMICILIAR PARA IDOSOS QUE FREQUENTAM O 

SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS 

   

 

OUTUBRO 2020 

Atendimento Domiciliar para idosas. Trabalhando a temática 

Outubro Rosa e orientando sobre os cuidados da saúde da Mulher. 

 

 

 

 



NOVEMBRO 2020 

ATENDIMENTO DOMICILIAR  

 As educadoras sociais do SCFV realizaram as visitas às idosas 

procurando saber como elas estão se adaptando à nova rotina em 

relação a pandemia do novo Coronavírus, elevando o diálogo e a oferta 

de apoio, caso necessitem.  

 

DEZEMBRO 2020 

CASAMENTO COMUNITÁRIO COLETIVO 

O CASAMENTO COLETIVO (gratuito), foi realizado pelo Poder 

Judiciário do Estado do Paraná, Sistema Fecomércio, Sesc/Senac -PR 

em parceria com a Secretaria Municipal de Promoção e Assistência 

Social de Ivaí através do CRAS. O evento contou com a participação de 

30 casais. 

 



    

    

 

ATIVIDADES REALIZADAS NO ANO DE 2021 

 

FOTOS DAS ATIVIDADES EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE 

PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATRAVÉS DO CENTRO DE 

REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS E SERVIÇO DE 

CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV. 

JANEIRO 2021 

Serviço de Convivência Domiciliar à pessoa Idosa 

     



    

 

FEVEREIRO 2021 

Atendimentos do Cadastro Único 

    

Recadastramento Familiar das Crianças do Serviço de 

Convivência e Fortalecimento Vínculos. 

 



    

 

MARÇO 2021 

Atividades domiciliares referentes ao Dia da Mulher. 

       

 

 

 

 



FAMÍLIAS ATENDIDAS DIANTE DA SITUAÇÃO DA CALAMIDADE 

Apoio Benefício Eventual em virtude da Calamidade Pública 

causada pela Chuva de granizo nas localidades de Lombão e 

Vespera. Doação de folhas de Eternit para a recomposição das 

várias residências atingidas. 

   

     

ABRIL 2021 

Atividades domiciliares do Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos alusivas à Páscoa. 

    



Entrega de Cestas Básicas advindas da Defesa Civil PR 

    

MAIO 2021 

AÇÃO RELACIONADAS AO DIA 18 DE MAIO 

ENTREGA DAS CARTILHAS E DIVULGAÇÃO DO VÍDEO DA 

CAMPANHA.  

 

     



 

CAPACITAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR E REDE DE 

ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE. 

 

 

ENTREGA DE 150 CESTAS BÁSICAS NAS LOCALIDADES DE SÃO 

ROQUE E RIO DO MEIO AOS GRUPOS TRADICIONAIS 

QUILOMBOLAS ADVINDAS DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA EM 

PARCERIA COM A FUNDAÇÃO CULTURAL PALMARES. 

 

 

 



RIO DO MEIO 

 

SÃO ROQUE 

 

CAMPANHA DO AGASALHO 

Entrega de 1124 peças entre roupas e calçados masculinos, 

femininos, infantis. 

 



JUNHO 2021 

ATIVIDADES JUNINAS COM IDOSOS. 

    

 

 

 

 

 



JULHO 2021  

XII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO 

MUNICÍPIO DE IVAÍ 

 

O momento trouxe importantes reflexões, tendo como tema Central a 

“Assistência Social: Direito do povo e Dever do Estado, com financiamento 

público, para enfrentar as desigualdades e garantir proteção social”. Os cinco 

eixos foram discutidos nos dias, 07, 09, 12 e 13 de julho de 2021 nas reuniões 

denominadas “Pré-Conferências”, presididas pelas equipes com a 

participação de 66 pessoas em formato híbrido.  

Ontem a Conferência foi transmitida via Google Meet contando com 21 

pessoas online, 19 pessoas na modalidade presencial, 84 visualizações pela 

transmissão ao vivo nesta página do Facebook, concluindo que 190 pessoas 

tiveram acesso ao que foi tratado nestes dias. 

De acordo com a Secretária Denise Moleta Treviso, foi um prazer falar com 

todos através das mídias sociais, pois estamos adotando novos métodos em 

virtude da pandemia Covid-19. Ressaltou que as conferências são momentos 

democráticos de discussão das políticas, gestão e participação. Sua principal 

característica é reunir governo e sociedade civil organizada para debater e 

decidir as prioridades nas políticas públicas dos próximos anos como 

acorreu nestes dias. Ressaltou a importância do momento e agradeceu a 

participação de todos que estiveram presentes durante o evento e aos que 

acompanharam remotamente nas diferentes plataformas de informação. 

 

 



 
 

SETEMBRO DE 2021 

 

SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS 

As atividades presenciais do Serviço de Convivência e Fortalecimento de 

Vínculos (SCFV) foram retomadas nesta segunda-feira (13/09) de maneira 

gradativa, seguindo as orientações do Plano de Contingência da Política 

Municipal de Assistência Social de Ivaí e do Plano de Trabalho para retomada 

parcial das atividades em meio à Pandemia da Covid-19. 

O Serviço atende crianças, adolescentes e idosos e tem como objetivo 

fortalecer as relações familiares e comunitárias, além de promover a 

integração e a troca de experiências entre os participantes, valorizando o 

sentido de vida coletiva. São realizadas atividades socioeducativas como 

oficinas culturais, informática, artesanato, entre outras. Inicialmente serão 

atendidos os usuários que residem na sede do município. 

Nos últimos meses, devido a pandemia, os usuários estavam sendo 

atendidos através de atividades remotas e visitas domiciliares realizadas pela 

equipe do SCFV, para evitar a circulação do vírus da Covid-19. 

A retomada das ações presenciais está seguindo os protocolos sanitários, 

como manter o distanciamento, turmas reduzidas, uso obrigatório de 

máscara, álcool em gel 70% e as educadoras sociais e demais servidores 

utilizam EPI (Equipamento de Proteção Individual). O lanche que eles fariam 

no Serviço de Convivência está sendo distribuído em forma de kit para levar 

até suas casas.  



Os pais/responsáveis pelas crianças e adolescentes atendidos assinaram um 

termo de responsabilidade, concordando e optando pelo retorno presencial, 

seguindo todos os protocolos. 

 

  
 

  
 



 
CENTRO DO IDOSO 

A obra do Centro Social do Idoso já está concluída e está em fase de licitação para 

aquisição de mobiliário. 

A Secretária Municipal de Promoção e Assistência Social, Sra. Denise Moleta 

Treviso, visitou a obra conferindo a estrutura do local, ressaltando que “será um 

espaço apropriado aos idosos, oferecendo a eles um ambiente exclusivo e 

confortável, promovendo a melhoria da qualidade de vida e integração entre esse 

público”. 

O Centro do Idoso foi construído com recursos próprios da Prefeitura Municipal 

de Ivaí, sendo um espaço social pensado no bem-estar da população ivaiense. 

 

 

 



  
 

OUTUBRO 2021 

No dia 1º de Outubro é comemorado o Dia do Idoso. A velhice muitas vezes não é 

uma fase fácil, homenageie aqueles que conseguem tornar esta fase, a melhor de 

todas. Eles merecem seu carinho e sua atenção, são verdadeiros sábios. 

TRABALHO REALIZADO PELA EQUIPE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E 

FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS  

Vídeo: 

 

 



EQUIPES DO CRAS E DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA RECEBEM 

CAPACITAÇÃO 

 

Nos dias 05, 06 e 07 de outubro, os profissionais do CRAS e do CENTRO DE 

CONVIVÊNCIA participaram de capacitação sobre os serviços da Proteção Social 

Básica do Sistema Único de Assistência Social – SUAS. 

A capacitação teve como objetivo aprimorar as técnicas de acolhimento, 

atendimento e intervenção nos serviços, programas, projetos e benefícios oferecidos 

às famílias. “A qualificação dos profissionais é de suma importância, pois desta 

forma, os trabalhadores estarão sempre atualizados e poderão contribuir 

significativamente para o aprimoramento da Política de Assistência Social em nosso 

município” destaca a Secretária Municipal Sra. Denise Moleta Treviso. 

 

   

 
 

 



 

ÔNIBUS ITINERANTE DO TRABALHO 

 

Nos dias 14 e 15 de outubro esteve no Município de Ivaí-PR o Ônibus Itinerante do 

Trabalho, onde a Secretaria Municipal de Promoção e Assistência Social, esteve 

prestando todo o apoio necessário. Durante os dois dias foram realizados 27 

atendimentos e 03 encaminhamentos para vagas já disponíveis. 

 

 
 

 
 

 



OUTUBRO ROSA 

O mês de outubro é marcado pela Campanha Outubro Rosa, onde o Brasil realiza 

ações voltadas para a saúde da mulher e o controle do câncer de mama; pensando 

nesta campanha tão importante para a sociedade, a Secretaria de Promoção e 

Assistência Social, em parceria com a Secretaria de Saúde realizou palestras nos 

dias 20 e 27 de outubro para o grupo do Serviço de Convivência e Fortalecimento 

de Vínculos "Vivendo e Aprendendo na Terceira Idade" referente ao tema da saúde 

da mulher e a conscientização sobre a importância da prevenção do câncer de mama 

e do colo do útero, contando assim, com uma profissional de enfermagem. 

*Segundo dados oficiais, a chance de cura é de 95% nos casos em que a doença é 

descoberta de forma precoce. 

PREVENIR É A MELHOR MANEIRA DE SE CUIDAR! 

 
 

 
 



SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS 

O Centro de Convivência retomou as atividades presencias com crianças, 

adolescentes e idosos que residem na sede do município, com turmas reduzidas e 

respeitando todos os protocolos de prevenção à Covid-19. 

Diante do cenário de pandemia, a alimentação é fornecida individualmente em 

forma de kit, para o usuário se alimentar em sua casa, com maior segurança. Cada 

kit é preparado com muito amor e carinho sendo composto por alimentos variados 

(salgado, doce, fruta, entre outros). Durante o mês, é fornecido 340 lanches para os 

usuários que participam nas oficinas do Serviço de Convivência e Fortalecimento 

de Vínculos. 

“Quando amamos o que fazemos, buscamos os melhores resultados porque 

queremos ver tudo funcionando perfeitamente!” destaca a Secretária Municipal 

Denise Moleta Treviso. 

 

 



CAMPANHA DO AGASALHO 

Com doações de roupas realizadas pela comunidade do município, foi efetuada a 

distribuição para as famílias em situação de vulnerabilidade social que são 

referenciadas pelo CRAS. Cada família escolhe suas peças para suprir suas 

necessidades. 

Data da entrega: 22/10/2021 

Quantidade de peças de roupas: 1.245 

Quantidade de Famílias Beneficiadas com a doação: 81 

Agradecemos as pessoas que tão gentilmente fizeram suas doações, é com muito 

carinho que serão destinadas para quem precisa  

 

   

 

 
 

 



CAPACITAÇÃO CONSELHO TUTELAR 

 

No dia 29/10/2021 (Sexta-Feira), foi realizada a CAPACITAÇÃO SIPIA 

(Sistema de Informação para a Infância e Adolescência) para os conselheiros 

tutelares, o mesmo ocorreu nas dependências internas do conselho tutelar 

do município de Ivaí-PR. Tal CAPACITAÇÃO tem por finalidade aprimorar 

ainda mais as práticas dentro do serviço, trazendo o suporte para registros 

de informações e encaminhamentos necessários. 

Toda CAPACITAÇÃO SIPIA e demais abordagens foi ministrada por uma 

profissional qualificada, a qual trabalhou 08hrs com a equipe teórico prática. 

 

 

 
 



ENCONTRO "VALORIZAÇÃO DA FAMÍLIA" 

O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos promoveu nos dias 12, 17 

e 19 de novembro o encontro de “Valorização da Família” com a presença de 

crianças e adolescentes juntamente com os seus responsáveis. 

O trabalho desenvolvido pelo SCFV aos usuários abordou os aspectos da família e 

o papel desempenhado por ela durante o crescimento da criança, na adolescência e 

também para a vida adulta, além de representarem o apoio e orientações dados pelas 

famílias. 

Durante as atividades os usuários declamaram o poema “Semente do amanhã” 

(Gonzaguinha) para cerca de 39 famílias das crianças e adolescentes atendidas pelo 

serviço e também foi realizada uma dinâmica ressaltando a importância da união na 

família. As atividades estimulam valores para uma convivência pacífica, despertam 

sentimentos de afetividade e oportunizam a participação individual e coletiva. “O 

resultado alcançado é o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, 

promovendo uma melhor relação entre família e usuário”. 

Para a melhor segurança foram servidos cerca de 100 lanches em embalagens 

individuais para serem levados para a casa. 

 

    
 

 



ENCONTRO DE ADOLESCENTES - CRAS 

No dia 17 de novembro, o Centro de Referência da Assistência Social (CRAS), 

realizou encontro com os adolescentes de 15 a 17 anos, tendo como objetivo 

apresentar os serviços, programas e projetos oferecidos pelo CRAS. No encontro 

foi ressaltado que o CRAS é uma unidade de atendimento à população onde são 

oferecidos os serviços de Assistência Social. 

 

 

 
 



MULHER - Não se cale! 

 
 

DEZEMBRO DE 2021 

 

 

CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIROS DO CMDCA, CONSELHO 

TUTELAR E REDE DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE 

 

Nos dias 03 e 07 de dezembro foi realizada capacitação para os integrantes do 

Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente – SGD e membros do 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA. 

O objetivo foi capacitar, fortalecer e defender a rede de direitos das nossas crianças 

e adolescentes, proporcionando um aprofundamento e reflexão da atuação, visando 

a qualidade no desenvolvimento de políticas públicas na área. A Secretária 

Municipal de Promoção e Assistência Social, Denise Moleta Treviso, destacou que 

o aperfeiçoamento é extremamente importante para que os profissionais que atuam 

na garantia e defesa de direitos da criança e do adolescente possam continuar 

desenvolvendo suas competências de forma adequada e eficiente. 

 

 

 

 





 

 
 



ENTREGA DO CARTÃO COMIDA BOA 

No dia 21 de dezembro, o CRAS realizou a entrega do Cartão Comida Boa. O 

Comida Boa é um benefício de transferência de renda estadual, instituído pela Lei 

Nº 20.747, de 18 de outubro de 2021. O benefício tem por finalidade contribuir 

com a segurança socioassistencial de sobrevivência e renda das famílias em 

situação de vulnerabilidade social, por meio da concessão de benefício de caráter 

continuado. 

O benefício será concedido através de cartão magnético, que terá recarga mensal 

no dia 25 de cada mês, no valor de R$ 80,00. Não haverá saque do benefício, e sim 

a utilização direta em supermercados credenciados. 

O Município de Ivaí possui 80 famílias beneficiárias. A lista de beneficiários já 

vem definida pelo Estado e é feita automaticamente por meio da análise da base do 

Cadastro Único para Programas Sociais e a Folha de Pagamentos do Programa 

Auxilio Brasil. A cada 90 dias, a lista de beneficiários será verificada, quem 

continua atendendo aos critérios permanece com a recarga mensal do cartão e 

quem não atende mais os critérios, tem seu cartão cancelado. 

 

 
 

   
 

 

 

 



GRUPO DE PESSOA IDOSA 

No dia 15 de Dezembro foi realizado um encontro encerrando as atividades 

do ano do grupo “Vivendo e Aprendendo na Terceira Idade”. Esse encontro 

aconteceu no Centro de Eventos do Município em um ambiente aberto para 

propiciar um momento especial ao ar livre, confraternizando e celebrando a 

chegada do natal e a união entre o grupo. Participam do grupo "Vivendo e 

Aprendendo na Terceira Idade" 30 idosas. Foi entregue um lanche delicioso 

para cada uma, com todos os cuidados necessários de higiene e 

distanciamento. 

 

 
 



CENTRO DE CONVIVÊNCIA 

O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) promoveu 

nos dias 13, 14 e 16 de dezembro a Cantata Natalina com a presença de 

crianças e adolescentes juntamente com os responsáveis. 

O trabalho desenvolvido pelo SCFV aos usuários abordou o tema “Cantata 

Natalina” Relembrando que o Natal é tempo de fortalecer os vínculos 

familiares, tempo esse em que todos ficam mais abertos ao amor e ao 

respeito ao próximo.  

“Um clima de amor se espalha no ar 

Pessoas se olham com brilho no olhar 

A gente já sente chegando o Natal 

É tempo de amor, ‘‘todo mundo é igual.” 

(Natal todo dia, Roupa Nova) 

Durante as atividades os usuários fizeram duas apresentações musicais: 

“Natal Todo Dia” e “Vem que está chegando o Natal”. A ação contou com a 

participação de 120 pessoas, sendo crianças e adolescentes atendidas pelo 

serviço e suas famílias, também foram exibidos vídeos mostrando aos 

responsáveis as atividades realizadas pelos usuários, por fim foi feita uma 

reflexão sobre o significado do natal, o papel da família e a importância do 

fortalecimento de vínculos para as crianças. 

 



 

 

 
 



FAMÍLIAS DO PAIF - CRAS 

No dia 17 de dezembro, o CRAS realizou ação de confraternização e 

encerramento das atividades com as famílias participantes do PAIF - 

Programa de Atenção Integral à Família. O encontro foi realizado no Centro 

Municipal de Eventos e contou com a participação de 25 pessoas. Na ocasião 

foi realizada uma palestra com o tema: família, dinâmica com bexigas e 

lanche. 

 

 

 
 



CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA - CRAS 

O CRAS realizou no dia 20 de dezembro ação de confraternização natalina 

com os usuários que realizam atendimento esporádicos, tendo como 

objetivo o fortalecimento da função protetiva da família. Tal encontro foi 

realizado no Centro Municipal de Eventos sendo abordado a temática: 

família, realizado dinâmica de grupo e ao final servido um delicioso lanche. 

A ação contou com a participação de 14 pessoas. 

 

 

 



OPORTUNIDADE DE EMPREGO 

Processo Seletivo Simplificado para o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

– IBGE. Informações: https://censo2022.ibge.gov.br 

Inscrições: https://conhecimento.fgv.br/concursos/ibgepss21 

 

 
 

 

https://censo2022.ibge.gov.br/?fbclid=IwAR3fR-xja_AIHkI_AT23M4qaBPG0vYnUgCP6d-j_cH7hNpZlp7um6ESm5ec
https://conhecimento.fgv.br/concursos/ibgepss21?fbclid=IwAR39a_hm9xJwN3YC4t0sGQqO39rvU1CYPcWfTzf1_JLt4yve8bc6qJ1AWVs


PROGRAMA MUNICIPAL KIT NATALIDADE 

“NASCER EM IVAÍ” 

O Projeto implantado pela Secretária Denise Moleta Treviso no ano 

de 2006, visa garantir atendimento junto a famílias em situação de 

vulnerabilidade social que não possuem meios de prover o enxoval 

para seu recém-nascido.   

 

    

 

 



AQUISIÇÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE 

PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM 2017, 2018, 2019, 2020 E 

2021. 

 

2017 

Recebimento de uma Unidade Móvel para desenvolvimento das ações 

do Programa Família Paranaense. 

  

 

Aquisição de 01 VEÍCULO NOVO para uso exclusivo dos profissionais 

do SUAS (Sistema Único de Assistência Social). 

 

 

 



2018 

Aquisição de 02 veículos ONIX- para garantia de atendimento das 

Crianças acolhidas na Casa Lar e equipes que atendem os 

serviços. 

 

Aquisição de um ônibus adaptado o qual foi destinado para a 

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE/IVAÍ- PR 

 



2019 

APOIO AO CONSELHO TUTELAR 

Aquisição de um veículo novo e equipamentos ao Conselho Tutelar 

de Ivaí, a fim de garantir atendimento de qualidade às crianças e 

adolescentes atendidos. 

   

Aquisição de veículo através de Emenda Parlamentar destinado à 

rede de atendimento sócio assistencial. 

 

 

 



MELHORIAS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA QUE OFERECE O 

SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS 

(SCFV) EM 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021. 

No decorrer destes anos foram realizadas várias melhorias no Centro de 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos, para melhor atender os 200 

usuários que participam semanalmente das atividades executadas pelo 

serviço. Dentre as melhorias estão: aquisição de equipamentos novos, 

troca do mobiliário, compra de utensílios e eletrodomésticos, pintura 

interna e externa, revestimento com piso em cerâmica, troca de portas.  

 

       

      



DEPOIS 

 

   

       

 



AQUISIÇÃO DE 01 BRINQUEDOTECA 

Projeto Brincadeiras na Comunidade: O lúdico como uma forma 

de socialização. 

  

 

 

 

 



ABRIGO INSTITUCIONAL 

ANJO DA GUARDA IVAÍ-PR 

MELHORIAS NO ABRIGO EM 2017, 2018, 2019, 2020 e 1º Semestre 

de 2021. 

 No decorrer dos anos foram realizadas várias melhorias no Abrigo 

Institucional Anjo da Guarda de Ivaí/PR, para melhor atender crianças e 

adolescentes em situação de Acolhimento. Dentre as melhorias estão: 

aquisição de equipamentos novos, troca do mobiliário, compra de 

utensílios e eletrodomésticos, pintura interna e externa, revestimento 

com piso com porcelanato, troca de portas, colocação de grade 

pantográfica nas janelas e portas (para viabilizar maior segurança).  

ANTES 

 

   

 



  

   

    

FOTOS DURANTE AS MELHORIAS 

 

 



   

   

     

DEPOIS 

 



    

     

    



    

 

 

Aquisição de roupas e calçados de inverno para as crianças e 

adolescentes em situação de Acolhimento Institucional. 

INVERNO 2017 

 



    

 

 



Aquisição de Utensílios Domésticos para Casa Lar- Março 2017 

 

 

  



 

Aquisição de Mobiliários novos-  

MARÇO DE 2018 

 

 



 

INVERNO 2018 - AQUISIÇÃO DE ROUPAS E AGASALHOS 

ADQUIRIDOS COM RECURSO LIVRE DA PREFEITURA MUNICIPAL 

DE IVAI-PR 

 

 



 

 

 

 



CENTRO MUNICIPAL DO IDOSO 

O Centro Municipal do Idoso foi 100% construído com recurso Municipal, 

o espaço social foi pensado unicamente para atender as demandas dos 

Idosos de Ivaí/PR. Oferecendo a eles um ambiente exclusivo e 

confortável para o desenvolvimento das atividades inerentes às suas 

necessidades.  

 

 



 

 

 



OBRA FINALIZADA 

 


