MODELO
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE CONTROLE SOCIAL CONTENDO
A CIÊNCIA DA PROPOSTA DE PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA DE
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS – PAA, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS COM DOAÇÃO SIMULTÂNEA.
Aos_______________(dia) dias do
mês de ____________ de
________________(ano), (endereço), tendo como pauta: “Programa de
Aquisição de Alimentos – modalidade Compra com Doação Simultânea –
PAA / ESTADUAL ", CHAMADA PÚBLICA SAA Nº 03/2020, reúnem -se os
seguintes
membros
do
(NOME
e
SIGLA
CONSELHO):
________________(Nome, RG, CPF e Entidade Representada) e o
convidado_______________________(Nome, RG e CPF) representando a
Entidade Recebedora (NOME, CNPJ e NIRE) dos alimentos do PAA Doação
Simultânea executado pelo Estado de São Paulo e o Sr. (NOME, RG, CPF e
Entidade) para presidir a mesa, que convida a mim o Sr.(Nome, RG, CPF e
Entidade Representada) para secretariar a reunião e redigir a
ata.Também, virtualmente, por meio de sistema eletrônico a
distancia:____(Nome e Entidade). Declaramos, para os devidos fins, que
o Conselho Municipal está ciente da proposta, e exercerá sobre ela, ação
de controle social. Fomos informados que enquanto instância de Controle
Social do PAA espera-se como ações deste conselho: acompanhar a
implementação do programa na área de abrangência da proposta; avaliar
periodicamente a implementação do programa na área de abrangência da
proposta;promover a articulação do PAA com outras políticas públicas
implementadas no (Município/Estado);comunicar ao Grupo Técnico de
Planejamento, Monitoramento e Execução do Programa de Aquisição de
Alimentos (PAA) no Estado de São Paulo, ao Ministério da Cidadania ou
outros órgãos, qualquer irregularidade identificada na implementação do
Programa. Foi colocada em votação a adesão do (CONSELHO) ao
Programa de Aquisição de Alimentos – PAA. Por aclamação unânime foi
aprovada a adesão. Nada mais a tratar, foi encerrada a reunião.
______________________________________________
Local e Data
Nome, CPF e Assinatura do Presidente Reunião OBRIAGATRIO
Nome, CPF e Assinatura do Secretario Reunião: OBRIAGATÚRIO

