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RESOLUÇÃO nº 032, de 10 de maio de 2012. 

Aprova a inclusão do CEACRI e CREAS III na 
lista de entidades beneficiadas pelo Programa 
PAA 

O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, em Reunião Ordinária realizada em 10 
de maio de 2012 e no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº. 4.537/07, e:  
 

CONSIDERANDO o ofício 020/2012 do CEACRI o qual requer o fornecimento de frutas e 
outros alimentos do Programa de Aquisição de Alimentos- PAA, para disponibilizar lanches 
para o total de 100 crianças e adolescentes atendidos ao dia; 

CONSIDERANDO o ofício 246/2012 da SEASO o qual solicita o fornecimento de alimentos ao 
Serviço CREAS III, para que este disponibilize lanches para os grupos socioeducativos e 
reuniões que são realizadas com os usuários do Serviço;  

CONSIDERANDO 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; 

RESOLVE:  

Art. 1º- Aprovar a solicitação do CEACRI e do CREAS III para inclusão na lista de entidades 
beneficiadas do Programa de Aquisição de Alimentos- PAA, para que as mesmos sejam 
contemplados com os produtos das respectivas épocas e utilizáveis para o fornecimento de 
lanches; 

Art. 2º- Encaminhar a Secretaria Municipal de Saúde- SESAU ofício solicitando informações a 
respeito da instalação e funcionamento do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e 
Nutricional de Cascavel, conforme lei municipal 5.873/2011em vigor. 

Art. 3º- Informar a SESAU e o Conselho Municipal de Saúde- CMS que este Conselho de 
Assistência Social deliberará sobre as matérias afetas a Segurança Alimentar e Nutricional de 
Cascavel até o mês de agosto de 2012, oportunidade em que o Conselho Municipal de 
Segurança Alimentar e Nutricional deverá assumir as suas atribuições. 

Art. 4º - Esta Resolução entra em vigor a partir da data da publicação. 

Cascavel, 10 de maio de 2012. 

 

Vanderlei Augusto da Silva 

Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social 


