
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
RESOLUÇÃO nº 027, de 09 de maio de 2013. 

INDEFERE a solicitação da Entidade Beneficente Anjo da Guarda para inclusão na lista de beneficiários do PAA. 
O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, em Reunião Ordinária realizada em 09 
de maio de 2013, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº. 4.537/07, e:  
CONSIDERANDO o Manual Operacional e de Orientação ao Programa Aquisição de Alimentos 
de 2010 que estabelece que na ausência do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e 
Nutricional cabe ao CMAS deliberar sobre as matérias afetas à Política de Segurança 
Alimentar e Nutricional; 
CONSIDERANDO o ofício nº s/n, protocolado pela Entidade Beneficente Anjo da Guarda junto 
ao CMAS solicitando a inserção no Programa de Aquisição de Alimentos (PAA); 
CONSIDERANDO que para obter subsídio a fim de inserir a Entidade supra no Programa de 
Aquisição de Alimentos, as Comissões solicitaram ao Conselho Municipal de Educação, 
através do ofício n° 009/2013, informação acerca do Certificado de Vigilância Sanitária e 
informação acerca da Certificação de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) da 
Entidade Beneficente Anjo da Guarda; 
CONSIDERANDO que o Conselho Municipal de Educação encaminhou as informações, 
através do ofício n° 023/2013, relatando que a Entidade Beneficente Anjo da Guarda não 
possui cadastro até o presente momento naquele Conselho e conforme deliberação n° 
001/2012/CME, tinha prazo até 30 de maio de 2012 para efetuar solicitação de cadastramento 
e ainda que sua autorização de funcionamento venceu no final de 2012.   

RESOLVE: 
Art. 1º - Indefere a solicitação da Entidade Beneficente Anjo da Guarda para inclusão na lista 
de beneficiários do PAA, uma vez que sua área de atuação preponderante é de educação 
infantil e a mesma não possui registro junto ao Conselho Municipal de Educação, responsável 
pelo controle social da Política de Educação; 
Art. 2º - Oficiar a Entidade Beneficente Anjo da Guarda sobre a necessidade de regularização 
e posteriormente encaminhar nova solicitação de inserção à lista de beneficiários do PAA; 
Art. 3°- Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Cascavel, 09 de maio de 2013. 
 

Inês de Paula 
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS 

 
 
 


