
Relatório de Projeto Social 

 

Lei Municipal Nº 1.258, DE 29 DE ABRIL DE 2020; 

Projeto: Máscaras - SUA SAÚDE NOSSA PREOCUPAÇÃO 

Situação: Em andamento 

Pessoas que participaram do projeto: 15 pessoas;  

Pessoas beneficiadas com o projeto: 1.800;   

Descrição: A Secretaria de Assistência Social e Ação Comunitária realiza o projeto 

Social SUA SAÚDE NOSSA PREOCUPAÇÃO. A formulação deste projeto se deu com 

base no projeto de Lei do Estado do Paraná, que determina o uso obrigatório das 

máscaras em ambientes públicos no estado , para a população em geral podem ser 

caseiras, seguindo as orientações do Ministério da Saúde. Com base no DECRETO  

Municipal de Nova Laranjeiras-PR  Nº 77/2020  datado 17/04/2020 e a Lei Municipal 

Nº 1.258, DE 29 DE ABRIL DE 2020. 

 Art. 9º. Recomenda-se à toda a população o uso de máscaras 

artesanais (feitas de tecido, como TNT ou outros), de forma individual 

e sempre que necessário saírem de suas casas, com a higienização 

frequente das mãos, uso de soluções antissépticas à base de álcool 

em gel a 70%, desinfecção de superfícies, distanciamento social, 

entre outras. 

O uso das mascaras “Além de eficiente, é um equipamento simples, que não exige 

grande complexidade na sua produção e pode ser um grande aliado no combate à 

propagação do coronavírus no Brasil, Estados e Municípios , protegendo você e outras 

pessoas ao seu redor", diz o manual divulgado pelo Ministério da Saúde. 

O projeto se dará da forma de incentivo a produção e a geração de renda das 

costureiras do município. Serão selecionadas 15 costureiras que participaram da 

oficina de Corte e Costura ofertada pelo CRAS - Centro de Referencia de Assistência 

Social. Cada costureira participante recebera um kit básico para a produção de 200 un. 



de máscaras duplas podendo ser de tecido tricoline ou TNT lavável. Podendo ser 

renovado a solicitação do serviço com outro kit, após a conclusão das 200un  

máscaras. 

Demanda a ser atendida: Usuários da politica de Assistência Social estão inseridos no 

Castro único e participante do Programa Bolsa Família – com índice de vulnerabilidade 

e risco social. 

Quantitativo: O projeto se dará da forma de incentivo a produção e a geração de 

renda das costureiras do município. Serão selecionadas 15 costureiras possuem 

maquina de costura e que participaram da oficina de Corte e Costura ofertadas pelo 

CRAS - Centro de Referencia de Assistência Social. Cada costureira participante  

recebera um kit  contendo: 01 molde mascara bico de pato,  10m Tecido tricoline 

(algodão) ou TNT lavável, 10 Rolos  Elástico Lastex c/ 10 Metros Cada e 06 cones de fio 

com 1.300m cada unidade.   

Este Projeto propõe que cada  kit visa produzir 200 un. de mascaras, sendo que cada 

costureira participante devera devolver 20% de sua produção a Secretaria de 

Assistência Social e Ação comunitária no prazo de 03(três) dias uteis, após receber o 

seu kit. Estas mascaras recebida pela secretaria serão distribuídas para a população 

que esta inserida no Castro Único e participante do Programa Bolsa Família. 

Resultado  Esperado: 

• Espera-se Impedir que as pessoas sejam  infectadas pelo coronavírus por 

gotículas suspensas no ar; 

• Prover a proteção e prevenção da população contra o coronavírus; 

• Prover a geração de renda familiar; 

 



 

 

 



 



 



 

 



 


