
 

 
 
 
 
 

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 
29/10/2009 

Aos vinte e nove dias do mês de outubro de 2009, aconteceu às 1 

17h10m na sala de reuniões do 3º piso da Prefeitura Municipal de 2 

Cascavel, reunião Extraordinária do Conselho Municipal de 3 

Assistência Social – CMAS com a presença de seus membros para 4 

tratar dos seguintes assuntos: 1). Parecer da Comissão de Avaliação 5 

de Documentos, Projetos, Serviços e Inscrições sobre renovação de 6 

Inscrição e Registro das Entidades não Governamentais: 7 

Vanderlei inicia a reunião cumprimentando a todos e em seguida lê o 8 

parecer da referida Comissão o qual sugere que sejam renovadas as 9 

Inscrições de todas as Entidades que entregaram dentro do prazo o 10 

solicitado na Resolução n° 083/2009, exceto a APMI que até esta data 11 

não apresentou a documentação solicitada, o parecer ainda tem por 12 

indicativo que se elabore nova Resolução orientando as Entidades que 13 

apresentem até a data de 20.11.2009, o Plano de Ação para 2010 14 

conforme anexo I da Resolução 083/2009 e o Relatório de Atividades 15 

de 2009. Após apreciação, a Plenária aprova o Parecer por 16 

unanimidade. 2). Plano de Aplicação da Entidade Provopar 17 

referente aos meses outubro, novembro e dezembro de 2009: o 18 

presidente do Conselho, Vanderlei Augusto da Silva faz um breve 19 

resgate, para os conselheiros que não fazem parte da Comissão, sobre 20 

as quatro reuniões das Comissões de Avaliação de Documentos, 21 

Projetos, Serviços e Inscrições e Comissão de Orçamento e Finanças 22 

ocorridas nos dias: 26, 27, 28 e 29 de outubro de 2009; fala do parecer 23 

técnico solicitado ao Sistema de Controle Interno juntamente com o 24 

Setor Contábil e a Procuradoria Jurídica; explica que baseado neste 25 

parecer técnico o Plano foi amplamente analisado e discutido. Fala 26 

que esta plenária irá deliberar sobre o plano de aplicação para os 27 

meses de outubro, novembro e dezembro/2009, mas que para o ano de 28 

2010 o Provopar deverá apresentar o plano corretamente. Passa a 29 

palavra para a Assistente Social, senhora Marilda T. Paviani, que 30 

assessora o Provopar Entidade; a mesma diz que se dispõe a atender as 31 

solicitações do Conselho revendo e adequando a documentação 32 

solicitada a entidade de conformidade com as Resoluções e 33 

deliberações do CMAS, pois concorda, que como foi citado na 34 

discussão da plenária,  esta situação desgasta a todos, mas que até dia 35 



20 de novembro, prazo concedido às entidades para que apresentem 36 

Plano de Ação para 2010 e Relatório 2009 para Renovação de 37 

Inscrição, estará apresentando o plano com as devidas adequações. A 38 

Conselheira e componente da Divisão Administrativa da Secretara de 39 

Assistência Social, Sandra Burkouski, diz que a entidade corre o risco, 40 

de no futuro, por solicitação de Órgãos Fiscalizadores, ser obrigada a 41 

restituir o valor dos recursos que ora estão sendo pleiteados, haja vista 42 

ter iniciado as despesas em data anterior a aprovação, empenho e 43 

liberação dos recursos empenhados e posteriormente efetuar os gastos. 44 

Vanderlei fala que a entidade está ciente deste risco, pois na reunião 45 

de Comissão do dia 28.10.2009, esta informação foi repassada aos 46 

representantes do Provopar que se faziam presentes: senhora Vânia 47 

Maria de Souza e a senhora Marilda, pois nesta ocasião também foi 48 

apresentado a elas o parecer técnico do Sistema Controle Interno, 49 

Sefin e Jurídico, o qual detalha o que é correto perante a Lei. 50 

Vanderlei continua a fala acrescentando que estes recursos que estão 51 

sendo apreciados para aprovação, são referentes a Cozinha 52 

Comunitária e Ceasa Amiga, sendo que os valores são: outubro: R$ 53 

10.415,00; novembro: R$ 11.357,00; dezembro: R$ 11.357,00. Em 54 

votação, o parecer é aprovado por unanimidade. O Conselheiro Silvio 55 

José Gonçalves sugere que sejam repassados por email, aos 56 

Conselheiros, a documentação analisada, nesse caso, o Plano de 57 

Aplicação, antes das reuniões, pois é difícil a plenária ouvir o parecer 58 

já elaborado e não ter tido acesso aos documentos que geraram o 59 

mesmo conselheiro chegar possa estar a par das situações a serem 60 

tratadas e discutidas. Vanderlei diz que este já é o terceiro ano que o 61 

CMAS discute sobre o Provopar, que no ano de 2008 o CMAS foi 62 

chamado pelo promotor Choinski referente a entidade, onde o 63 

promotor foi bem claro, que se o CMAS agir de maneira errônea, será 64 

responsabilizado. Silvio diz que por não ter participado das reuniões, 65 

mas pelas explicações, ele vota favorável. Em votação o parecer foi 66 

aprovado por unanimidade. O Presidente complementa repassando aos 67 

presentes que na reunião da Comissão de Avaliação de Projetos e 68 

Documentos e a Comissão de Orçamento e Finanças ocorrida neste 69 

dia 29.10.09 às 16h00, onde foi solicitado pela Comissão a presença 70 

do Secretario de Administração, senhor Alison Ramos da Luz, as 71 

Comissões solicitaram ao Secretário para que Marilda assuma a parte 72 

burocrática da Entidade. Vanderlei fala da capacitação do dia 14. 73 

Agradece a todos das Comissão que participaram de todas as reuniões 74 



realizadas nessa semana;, agradece também a senhora Marilda por 75 

estar presente, deseja bom feriado a todos e agradece o empenho e 76 

comprometimento de cada. Nada mais havendo para ser tratado, o 77 

presidente encerra a reunião às 18h10m e eu, Clarice Fruet lavro a 78 

presente ata que será assinada por mim e pelo presidente. 79 

 80 
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