
 

 

 

 
RESOLUÇÃO nº 057, de 08 de setembro de 2011. 

 

ACATAR e ENCAMINHAR para a Secretaria Municipal de 
Assistência Social - SEASO, para que tome as providências 
cabíveis, referente a solicitação do Núcleo Esportivo 
Pioneiro de Cascavel, que está pleiteando o repasse do 
próprio público sito à Rua do Cowboy, 850, atualmente 
ocioso, e que era utilizado pela UCAM. 
 

O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS de Cascavel/PR, em REUNIÃO 
ORDINÁRIA realizada em 08 de setembro de 2011, no uso de suas atribuições legais que lhe 
confere a Lei Municipal nº. 4.537/2007, e: 
 

CONSIDERANDO que o Núcleo Esportivo Pioneiro de Cascavel solicitou ao CMAS que delibere 
sobre o próprio público sito à Rua do Cowboy, 850, quadra 02 lote 07, Bairro Pioneiros 
Catarinense, nesta, o qual esta ocioso, haja vista, que era utilizado pela União Cascavelense de 
Associação de Moradores – UCAM, que teve suas atividades encerradas; 
 

CONSIDERANDO que o referido próprio público é o único imóvel público disponível naquele 
bairro que pode ser utilizado para desenvolver atividades na área social; 
 

CONSIDERANDO que o Núcleo Esportivo Pioneiro está pleiteando este imóvel para desenvolver 
o Programa Formando Cidadão, o qual será prestado de forma gratuita, priorizando o atendimento à 
crianças e adolescentes; 
 

RESOLVE: 
 

Art. 1º - ACATAR e ENCAMINHAR para a Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEASO, 
a solicitação do Núcleo Esportivo Pioneiro de Cascavel, que está pleiteando o repasse do próprio 
público sito à Rua do Cowboy, 850, atualmente ocioso, e que era utilizado pela UCAM, para que a 
SEASO tome as providências cabíveis.  
 

Art. 2° - Que a SEASO, juntamente com a Secretaria de Governo e de Assuntos Jurídicos deverão 
tomar as providencias cabíveis para a realização da concessão de uso real do imóvel. 
 

Art. 3° - Deverá constar na referida concessão de uso, que sua renovação ocorrerá a cada dois anos, 
enquanto o Núcleo Esportivo Pioneiro desenvolver função social. Sendo que a entidade deverá 
apresentar ao CMAS e ao CMDCA, relatório anual das atividades desenvolvidas, e para a Câmara 
Municipal, além do relatório anual, também a contrapartida social feita pela entidade Núcleo 
Esportivo Pioneiro. 
 

Art. 4° - A Entidade Núcleo Esportivo Pioneiro pela concessão de uso do referido imóvel, deverá 
se responsabilizar integralmente pelas despesas de reforma e manutenção daquele espaço físico, 
sem qualquer ônus aos cofres públicos. 
 

Art. 5° - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em 
contrário.  

Cascavel, 08 de setembro de 2011. 
 

VANDERLEI AUGUSTO DA SILVA 
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social 


