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ATA DA CENTÉSIMA NONAGÉSIMA TERCEIRA REUNIÃO1

EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2

– CMAS, REALIZADA DIA VINTE E SETE DE SETEMBRO DE 2013, NA3

SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E4

CIDADANIA-SEMDESC. HORÁRIO: 08h40min. QUORUM DE ABERTURA:5

Constatada a presença dos conselheiros (as): Giovanini de Bosco Rosa dos Santos6

(representante da sociedade civil – Associação Natal Justino da Costa); Daniel7

Furtado Lemos (representante do governo - Secretaria Municipal da Saúde); Eudes8

Barbosa da Costa (representante do governo - Gabinete); Maria Geralda Araújo9

(Representatividade do Governo – Sec. Municipal da Fazenda) Otacilia Alves da10

Rocha (representatividade do governo - SEMED);  Clarice José Pires11

(Representatividade da Sociedade Civil – APAE) e Valdir Pereira da Silva12

(representante do governo - SEMDESC). Ainda presentes, Isabel Aparecida Cruz13

Randi, Thaís Pereira Souza da Costa, Técnicas da SEMDESC, Marcelo Geraldo14

Amaral, técnico do Projeto de Aquisição Alimentos - PAA - Compra Direta da15

Agricultura Familiar e Larissa Carolina Barros Menezes – Chefe da Divisão dos16

Conselhos ligados à Área Social. A presente reunião foi convocada17

extraordinariamente, por telefone, em virtude de haver prazo para deliberação quanto18

ao ponto de pauta. Após constatar o quorum, o presidente deu boas vindas a todos,19

iniciando com o ponto de pauta: "Análise e deliberação acerca do acompanhamento20

do PAA-Compra Direta de Unaí". Passou-se a palavra ao técnico Marcelo, que21

explicou aos presentes acerca da estruturação do programa no município. Ressaltou22

que a proposta está no valor de R$ 495.000,00 (quatrocentos e noventa e cinco mil23

reais), tendo sido selecionados noventa e quatro agricultores porém cadastrados no24

SISPAA,  noventa, pois quatro agricultores não puderam ser cadastrados em virtude25

de falta de documentos, passando do prazo limite para seu cadastro. Desse modo,26

explicou que o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome - MDS27

exigiu do Programa que este apresente proposta de acompanhamento do controle28

social, uma vez que é de extrema importância o acompanhamento efetivo e não29

apenas sua mera aprovação. Marcelo disse ainda que a proposta tem cadastrada onze30

entidades que atendem famílias em situação de vulnerabilidade social e risco31
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alimentar e nutricional para recebimento dos produtos adquiridos através do PAA,32

sendo que algumas entidades, em virtude de sua especificidade do acolhimento33

institucional, utilizam dos produtos para prepararem as refeições aos seus acolhidos,34

outras entidades já repassam os produtos in natura às famílias atendidas. Explicou35

também, que os produtos se baseiam em hortifrutigranjeiros. Assim, entendendo a36

dinâmica local do PAA, o presidente afirmou a importância do acompanhamento37

junto ao programa e também de fortalecê-lo junto à Proteção Social Básica do38

município, ou seja, dos Centros de Referencia de Assistência Social - Cras. Eudes39

falou da seriedade no acompanhamento visto da responsabilidade, enquanto conselho,40

em aprovar propostas e não compreender como essas estão de fato sendo executadas.41

Após discussões acerca de propostas de acompanhamento junto ao PAA e a entrega42

dos produtos às famílias/pessoas beneficiadas, observou-se a necessidade do43

profissional de nutrição no acompanhamento da distribuição dos alimentos e ainda no44

trabalho educativo e de orientação juntos as entidades e famílias. Isabel lembrou que45

este profissional não está no quadro da SEMDESC este ano que sua importância é46

relevante junto aos programas da Segurança Alimentar no município, sendo 0347

Cozinhas e Padarias Comunitárias e PAA Compra Direta. Questionou-se quanto ao48

controle de recebimento quantidade-qualidade dos produtos junto ao PAA. Marcelo49

explicou que já houve tentativas de controle através do uso de balanças no caminhão,50

para conferencia dos produtos recolhidos, ou seja, a quantidade-peso, disse também,51

que cobra-se a nota dos produtores, do que está sendo repassado, observando ainda52

quando de sua entrega a qualidade dos produtos. Nesse sentido Marcelo se53

comprometeu ao repasse desta informação, trimestralmente ao conselho. Desse54

modo, diante as discussões junto aos presentes, sugere-se a seguinte proposta: que as55

entidades beneficiadas que repassam os produtos diretamente às famílias,56

encaminhem lista nominal (com identificação de nome do responsável pela retirada57

do alimento,CPF, NIS e endereço) aos Cras's de referencia do beneficiário conforme58

seu endereço, para que estes equipamentos realizem o acompanhamento dessas59

famílias, que será evidenciado no relatório mensal enviado a gestão. Deverá haver60

ainda envio de relatório trimestral das entidades beneficiadas pelo PAA ao conselho,61

contendo informações de número de famílias/indivíduos beneficiados com o62
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programa, bem como formas de repasse, qualidade/quantidade dos produtos63

entregues, a ser analisado juntamente com relatório trimestral da equipe responsável64

pelo PAA. Contudo a proposta em questão fica comprometida com a ausência do65

técnico de nutrição o qual deverá ser integrado a equipe responsável pelo Programa66

de Segurança Alimentar do município com a urgência que requer, para a efetivação67

do programa e do acompanhamento exigido. Seguindo para deliberação da proposta:68

Maria Geralda (aprova), Eudes (aprova), Clarice (aprova), Giovanini (aprova), Daniel69

(aprova), Valdir (aprova) e Otacília (aprova). O técnico do PAA Marcelo, esclareceu70

ainda que o programa terá inicio a partir da publicação no Diário Oficial da União -71

DOU, quanto da provação da proposta. Sem mais a tratar, o presidente Giovanini de72

Bosco Rosa Santos encerrou a reunião, agradecendo a presença de todos, e eu, Thaís73

Pereira Souza da Costa, lavrei essa ata que será lida e aprovada por todos os74

presentes. ENCERRAMENTO: 9h50min.75


