
Município de Ortigueira



Programa Família Paranaense 
em Ortigueira



O Município aderiu ao Programa Fam ília Paranense
no ano de 2012 e é caracterizado como prioritário, 

por ter índice de vulnerabilidade das fam ílias 
elevado, segundo informações do Cadastro Único.



Aspectos do Município

Segundo dados do IBGE o município possui 23.418 
mil habitantes, sendo esses, 41% reside em área 

urbana e 59% reside em área rural.



Aspectos do Município

Como a população da área rural é maior, 
predominam no município atividades 
relacionadas a agricultura e pecu ária.



Aspectos do Município

O Município possui 
comunidades tradicionais ind ígenas.

E comunidades de 
assentamento e acampanhamento .





O nosso município conta com a equipe que 
trabalha no Programa Fam ília Paranaense, 

é composto por, 1 Comitê Municipal e 
2 Comitês Locais, sendo eles o 

Comitê da Vila Gomes e 
Comitê da Vila Guarapuava .



Ambos os comitês contam com a participação de membr os que 
representam os seguintes departamentos e secretaria s:

● Secretaria Municipal de A ção Social, com representantes da 
gestão, CRAS e CREAS;

● Secretaria Municipal de Saúde;

● Secretaria Municipal de Educação;

● Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento ;

● Emater;

● Secretaria Muncipal de Coordenação;

● Secretaria de Meio Ambiente e Recursos H ídricos;

● Secretaria de Indústria, Com ércio e Turismo;

● Agência do Trabalhador.



Reuniões
Conforme combinado em reunião com Escriotório Region al de 

Ponta Grossa, as reuniões do Comitê Municipal acont ece 
bimestralmente.

São registradas em ata e são exclusivas para tratar  de 
assuntos referente ao programa.

O planejamento das reuniões são realizadas nas próp rias 
reuniões e fica determinados os assuntos do próximo  
encontro, também recebe demandas dos comitês locais  e 
discute estratégias de trabalho.



Atribuições do Comitê Municipal

● Articular e monitorar ações dos comitês locais;

● Articular ações em rede e garantir a intersetoriali dade;

● Planejar ações e estratégias em âmbito municipal;

● Agregar novos parceiros para auxiliar no planejamen to 
das ações;

● Identificar potencialidades do Município;

● Zelar pela documentação das ações e projetos.



Ações e contribuições

Articulação com rede intersetorial, Rotary e Secret aria 
Municipal de Meio Ambiente e Recursos H ídricos:



Ações e contribuições



Ações e contribuições



Ações e contribuições

Projeto ministrado pela UEM, 
beneficiando comunidade com 

índice elevado de vulnerabilidade







Ações e contribuições

Ação intersetorial com a saúde.







Ações e contribuições

Inclusão de fam ílias no 
Programa Brasil sem Miséria.



Ações e contribuições

Ação intersetorial com saúde na 
comunidade EVAS.



Ações e contribuições



Ações e contribuições



Ações e contribuições

Articulação com outras secretarias e departamentos no que 
diz respeito a agendamento de consultas m édicas,  

odontológicas, prioridade para vagas de emprego, va gas 
em creches, inclusão em serviços socioassistenciais .



Atualmente...

➔ 80 famílias incluídas.

➔ 9 famílias selecionadas

Meta:Incluir mais 40 famílias até dezembro



Aspectos das famílias

Através dos diagn ósticos realizados pudemos 
identificar que a principal vulnerabilidade é

relacionada à moradia.



Trabalho intersetorial

Atualmente preza uma política de trabalho 
intersetorial.

Podemos dizer que o trabalho intersetorial é um 
desafio, pois temos na história um ambiente de 
trabalho setorial.

O trabalho intersetorial no âmbito social preza 
estratégias de articulação com outras políticas 
públicas, para a garantia da proteção social, da 
cidadania, da universalização do acesso e direitos 
sociais



Trabalho intersetorial

Segundo Couto (2012), a abordagem intersetorial é uma  
dimensão relevante, que expressa a articulação entr e as 

políticas públicas, envolvendo objetivos comuns no 
atendimento integrado das necessidades sociais da 

população, superando a sua fragmentação. Também sup ondo 
a articulação entre os sujeitos na criação de propo stas e 

estratégias conjuntas de intervenção.



Dificuldades

● Rotatividade de profissionais;

● Comprometimento das demais políticas com o 
trabalho intersetorial;

● Equipes reduzidas;

● Compreensão sobre o trabalho intersetorial;

● Acompanhamento e interven ções da área rural;

● Articulação com programas de moradia.



Potencialidades do Trabalho 
Intersetorial

● Reconhecimento e fortalecimento das políticas públi cas;

● Maior eficácia na resolução das vulnerabilidades da s 
famílias;

● Fortalecimento da rede de trabalho;

● Melhor comunicação entre as políticas;

● Compreensão dos aspectos positivos e negativos do 
Município;

● Ampliação da garantia dos direitos.



Recursos recebidos
Convênio 022/13 e 058/13

Foram adquiridos para melhorar a qualidade do serviço prestado 
através do Programa Família Paranaense, os seguintes itens:



Recursos recebidos

Incentivo Fam ília Paranaense II



Recursos recebidos

Veículo adapatado , para visitas e ações na área 
rural, recebido pelo governo do estado.



Agradecimento

O Comitê Municipal e a Prefeita de Ortigueira agrade cem a 
doação do veículo, que de modo significativo vem 

possibilitando a equipe técnica da Secretaria de A ção 
Social, acompanhar as fam ílias em situação de 

vulnerabilidade e desenvolver de forma mais efetiva  o 
Programa Fam ília Paranaense, PETI, Bolsa Fam ília, SCFV 

dentre outros.


