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PREFEITURA DE COELHO NETO REALIZA ASSINATURA DO TERMO DE 

COMPROMISSO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTO-PAA 

(ESTADO) 

A Prefeitura de Coelho Neto, por meio da Secretaria Municipal de 

Agricultura e Pesca, realizou nesta quinta-feira (25/10) a assinatura do Termo de 

Compromisso das Entidades Beneficiadas e dos Agricultores Fornecedores do 

Programa de Aquisição de Alimento-PAA-Estado.  

Foram contemplados 24 (vinte e quatro) agricultores fornecedores 

pelo PAA, que permite a compra da produção destinada às entidades 

beneficiadas com a aquisição dos alimentos.  

Em sua fala, o Prefeito Américo de Sousa ressaltou que o Programa 

de Aquisição de Alimento representa uma ação concreta da gestão municipal 

que visa permitir a oferta de alimentos saudáveis para pessoas em 

vulnerabilidade alimentar atendidas pelos órgãos da assistência social e saúde, 

fortalecendo ainda o âmbito da agricultura familiar, garantindo o escoamento de 

parte da produção e fomento do setor, fazendo também um balanço do 

investimento realizado em todas as áreas, bem como a importância da 

participação do agricultor familiar para o desenvolvimento do município: 

"Estamos realizando ações concretas para melhorar a vida no campo. O 

investimento por meio do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) é mais 

um fruto da nossa parceria junto ao Governo do Estado que garante a 

comercialização da produção agrícola familiar, elevando a renda de muitos 

produtores. O PAA é um programa de grande alcance social e econômico onde o 

recurso circula dentro do município. Não mediremos esforços para fortalecer a 

agricultura familiar, ofertando apoio técnico, maquinários, insumos, 

capacitações e a aquisição direta de boa parte do que é produzido". 

O evento reuniu o Prefeito Américo de Sousa, a Primeira-dama, 

Iranete Sousa, as entidades beneficiadas e agricultores fornecedores, secretários 

e assessores municipais, vereadores, o Coordenador do PAA no município, João 

Batista, o Engenheiro que acompanha o projeto, Edvaldo Aguiar, Secretário de 

Agricultora e Pesca, Albertino Veríssimo e o Gerente do Banco do Brasil, Elias 

Barros. 



ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO 

 

 

Praça Getúlio Vargas, S/N, Centro | Fone: (98) 3473-1121  

CNPJ: 05.281.738/0001- 98 - CEP: 65.620-000 – COELHO NETO-MA 

 

 

 

 

 


