
 

 

 

RESOLUÇÃO nº005, de 10 de fevereiro de 2011. 
Dispõe sobre o encaminhamento ao MDS 
e Combate à Fome, para que este emita 
parecer quanto a possibilidade de inclusão 
do Centro Social Marista Marcelino 
Champagnat, no PAA na modalidade do 
Compra Direta da Agricultura Familiar 
de Cascavel.  

  
O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, em Reunião Ordinária realizada 
em 10 de fevereiro de 2011, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Municipal 
nº. 4.537/07, e,  
 

CONSIDERANDO o oficio n° 001/2011, de 26 de janeiro de 2011, advindo do 
Marista, o qual solicita a inclusão do Centro Social Marista Marcelino Champagnat, na 
relação das entidades beneficiadas pela doação de alimentos do Programa de Aquisição 
de Alimentos da Agricultura Familiar – PAA;  
 

CONSIDERANDO que o Programa de Aquisição de Alimentos – PAA foi criado em 
2003 e é uma das ações do Programa Fome Zero, tendo como objetivo garantir o acesso 
a alimentos em quantidade e regularidade necessária às populações em situação de 
insegurança alimentar e nutricional; 
 

CONSIDERANDO que o Centro Social Marista, presta um relevante serviço ao 
Município e tem sua Inscrição junto ao CMAS até 30 de abril de 2011; 
 

CONSIDERANDO que o CNPJ do Centro Social Marista é vinculado ao Colégio 
Marista, o qual é de natureza privada e tem fins econômicos; 
 

RESOLVE: 
Art. 1º - ENCAMINHAR  ao Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à 
Fome, a solicitação de inclusão do Centro Social Marista Marcelino Champagnat ao 
Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar – PAA. 
 

Art. 2º - Que o MDS se posicione e emita parecer referente a possibilidade de inclusão 
do Centro Social Marista no PAA. 
 

Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor após sua publicação, revogando disposições em 
contrário. 
 

Cascavel, 10 de fevereiro de 2011. 
 
 

VANDERLEI AUGUSTO DA SILVA 
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social 

 


