
 

 

RESOLUÇÃO Nº 099, de 12 de Novembro de 2009. 
Aprova o Plano de Aplicação da Entidade 
Provopar, bem como, a formalização do 
Convênio referente aos meses de outubro, 
novembro e dezembro de 2009. 

 
O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, em Reunião Ordinária 

realizada em 12 de novembro de 2009, nas dependências do Programa EURECA I 

(Espaço, União, Recreação e Educação da Criança e do Adolescente) sito à Rua 

Felicidade, 631, Conjunto Julieta Bueno - Bairro Interlagos, no uso de suas atribuições 

que lhe confere a Lei Municipal nº. 4.537/07, e: 

 

CONSIDERANDO o parecer da Comissão de Avaliação de Documentos, Projetos, 

Serviços e Inscrições das Instituições e Comissão de Orçamento e Finanças do 

Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, em reunião ocorrida em 09 de 

novembro de 2009; 

 

CONSIDERANDO A Resolução nº 093/CMAS de 29 de outubro de 2009, que dispõe 

sobre a aprovação do repasse dos valores para financiamento das atividades da 

Entidade Provopar de Cascavel/PR, para os meses de outubro novembro e dezembro 

de 2009;    

 

CONSIDERANDO que os repasses através do Fundo Municipal de Assistência Social 

serão para o financiamento das ações executadas pela Entidade Provopar que 

atendem aos preceitos da Política de Segurança Alimentar com ações de 

enfrentamento à fome e a situações de vulnerabilidade social, concernente ao 

CEASA/Amiga e a Cozinha Comunitária; 

 

CONSIDERANDO também que a Entidade Provopar fez as adequações necessárias 

no Plano de Aplicação referente aos meses de outubro, novembro e dezembro de 

2009; 

 
RESOLVE: 
 



Art. 1º - APROVAR A FORMALIZAÇÃO DO CONVÊNIO E O PLANO DE 
APLICAÇÃO, da Entidade Provopar, no valor de R$ 33.129,00 (trinta e três mil cento 

e vinte e nove reais) para os meses de outubro, novembro e dezembro de 2009, 

vigente de 01 de outubro à 31 de dezembro de 2009 

 
Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor a partir da data de publicação. Revogadas as 

disposições em contrário. 

 

  Cascavel, 12 de Novembro de 2009 

 

 

 

 

VANDERLEI AUGUSTO DA SILVA 

Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social 

 

 

 

 


