Ata nº32 (trinta e dois) da reunião ordinária aos 20 (vinte) dias do mês de
dezembro de ano de 2018 (dois mil e dezoito) , às 09h20min., na sede da
SEMADES- Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, reuniram-se
para reunião ordinária, os seguintes membros conselheiros: Janaína Ramalho
Nogueira Falcão, representando a Secretaria Municipal de Assistência e
Desenvolvimento Social, Liliane de Castro Vicente, representando a Secretaria
Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, Allana Lopes da Rocha,
representando a Secretaria Municipal de Educação, Maria Luiza Lopes da Conceição
representando a Associação de Apoio Terapêutico Reviver, Maria Aparecida Dias
Santos, representando a Pastoral da Criança de Mimoso do Sul, Célia Gaspari
representando a Associação Pestalozzi de Mimoso do Sul, Análice Radael
representando a Secretaria de Administração, Luciene Graça representando a
secretaria de educação e Tayron Luiz Ferro coordenador do Segurança Alimentar. A
Sr.ª Liliane, abriu a reunião dando as boas vindas e agradecendo a presença de todos
e expôs que em fevereiro de 2019 o Conselho reunira-se para organizar a Lei e o
planejamento das atividades. Primeira Pauta: O Sr. Tayron coordenador do Segurança
Alimentar iniciou a prestação de contas do Programa Compra Direta de Alimentos/
CDA/FUNCOP 2017/2018. O coordenador explanou e apresentou através do recurso
Datashow os valores que cada produtor receberam, as entidades pertencentes a rede
socioassistencial, e informou sobre as famílias pertencentes ao CRAS e CREAS que
receberam uma cesta verde, através de fotos foram demonstradas as cestas verdes
montadas em sacolas, entregas realizadas nas entidades e os recebimentos dos
produtores. A Sr.ª Sônia foi colaboradora do programa na parte administrativa e
auxiliando os recebimentos com o Tayron. A entrega das cestas verde ocorriam no
CRAS, porém estava prejudicando o andamento do mesmo, então as entregas das
cestas para os usuários ocorreram na sede do recebimento dos produtos do programa,
na Praça das Mangueiras, Centro. Os produtores faziam suas entregas todas as terçasfeiras, e as entregas nas entidades nas terças, as cestas eram entregues nas quartasfeiras de 08:00 às 12:00 horas. O valor repassado pelo governo do Estado foi R$
207.999,80 (duzentos e sete mil, novecentos e noventa e nove reais e oitenta centavos),
despesas com produtores que entregaram os produtos r$ 160.100,81 (cento e sessenta
mil, cem reais e oitenta e um centavos), aplicação R$ 6.592,42 (seis mil, quinhentos e
noventa e dois reais e quarenta e dois centavos), saldo em conta R$ 54.491,41
(cinquenta e quatro mil, quatrocentos e noventa e um reais e quarenta e um centavos).
Sendo que dois produtores não entregaram os produtos: Rosa Maria Machado de
carvalho e Sandra Helena Silva Miranda. Ao total seriam contemplados 32 produtores,
porém somente 29 estavam aptos e 27 fizeram as entregas dentro dos critérios
estabelecidos no Edital do Estado. Este Conselho solicita ao Governo do Estado,
juntamente a Secretaria do Estado, Trabalho e Assistência Social, a liberação do saldo
em conta para promovermos uma nova chamada pública, assim beneficiando mais
produtores e entidades e fomentar a agricultura familiar do município. O Sr. Tayron
terminou a apresentação perguntando para os Conselheiros se os mesmos possuíam
dúvidas ou algo para perguntar. A dúvida dos conselheiros era o porquê da paralização
das entregas, todos achavam que as entregas eram contínuas, foi explicado como
funciona. Porém diante da necessidade das entidades, este Conselho expõe a
necessidade deste Programa virar uma Política Pública permanente com o
cofinanciamento regular como as demais proteções. A Sr.ª Liliane coloca a prestação
de contas para aprovação deste conselho. Sendo aprovada por unanimidade. A Sr.ª

Célia elogiou o belo trabalho desenvolvido pelo coordenador, e que para o ano de 2019,
possamos continuar com o mesmo. Nada mais havendo tratar, eu, Allana Lopes Rocha,
secretária do conselho, lavrei a presente ata, que depois de lida e aprovada, vai
assinada por mim, pela presidente do CMAS e demais conselheiros presentes.

