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NOTA OFICIAL
PREFEITURA ESCLARECE SOBRE A SUSPENSÃO CAUTELAR DO
BANCO DE ALIMENTOS PELA CONAB
Tendo em vista a divulgação de informação por meio de texto e de áudio, contendo
imagens e áudio, em página de internet de órgão de imprensa local, bem como em
rede social FACEBOOK e aplicativo WHATTSAPP, cujo teor pressupõe ocorrência de
irregularidade cometida na gestão do Banco de Alimentos Municipal junto à
Companhia Nacional de Abastecimento – CONAB, assim como publicação de
matérias em órgãos de imprensa local e regional. A Prefeitura de Presidente Epitácio
esclarece que recebeu via mensagem eletrônica da Gerência de Operações da
CONAB-SP (SEPAB/GEOPE/SUREG-SP) o comunicado abaixo transcrito, o qual
também se destinou a todas as associações de produtores rurais que entregam
produtos ao Banco de Alimentos Municipal:
De ordem da Gerência de Operações desta Superintendência Regional, informamos que os
Projetos/CPRs abaixo, encontram-se SUSPENSOS CAUTELARMENTE, devido a grande
demanda de denúncias à Ouvidoria da CONAB e notícias veiculadas pela mídia do município
de Presidente Epitácio:
1. SP/2015/02/0046 - ASSOCIAÇÃO RURAL NOVA LAGOINHA – ARAAPE;
2. SP/2015/02/0049 - ASSOCIAÇÃO PRODUTORES AGRÍCOLAS DA
AGROVILA HUM PROJETO LAGOA SÃO PAULO – APAGRO I;
3. SP/2015/02/0073 - ASSOCIAÇÃO DOS HORTIFRUTICULTORES DA
AGROVILA HUM DE PRESIDENTE EPITÁCIO (já suspensa devido
inconsistências encontradas na fiscalização realizada pela SUFIS);
4. SP/2015/02/0133 - ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS
DO PROJETO DE ASSENTAMENTO ENGENHO II – APRAE;
5. SP/2015/02/0144 - ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO
PROJETO DE ASSENTAMENTO LAGOINHA;
6. SP/2016/02/0234 - ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO
ASSENTAMENTO FAZENDA PORTO VELHO
Como esclarece o texto, a motivação da referida suspensão foram denúncias à
Ouvidoria da CONAB e notícias veiculadas pela mídia do município de Presidente
Epitácio, sendo nos informado que tais denúncias foram anônimas.
Com referência às denúncias, é de conhecimento desta Administração que há
procedimento instaurado sobre o assunto junto ao Ministério Publico Federal, assim
como é de conhecimento geral que já estiveram presentes neste município auditores
da CONAB para análise de situação relacionada a uma das Associações de
Produtores Rurais e, desta forma, pessoas foram e serão ouvidas e documentações
estão sendo verificadas pelas autoridades competentes, para os devidos
esclarecimentos e providências.
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Em relação às notícias veiculadas na mídia de Presidente Epitácio, como é de
conhecimento público, trata-se da divulgação de um áudio, a partir de gravação
realizada durante uma reunião ocorrida no Gabinete do Prefeito com o objetivo de
esclarecer os fatos e dar solução às não conformidades apontadas pela auditoria
realizada pela CONAB. Tal ação contribuiu sistematicamente para com um
desdobramento totalmente prejudicial, tanto aos produtores como aos consumidores
dos produtos distribuídos pelo Banco de Alimentos Municipal e, neste sentido, os
responsáveis por tal arbitrariedade deverão ser devidamente conhecidos e
responsabilizados.
Com a finalidade de esclarecer e colocar o assunto dentro da ordem e seriedade
necessária para com as coisas públicas, as providências com o objetivo de investigar
estas arbitrariedades, assim como valer-se de medidas judiciais necessárias para tal,
estão sendo tomadas e serão devidamente divulgadas a toda a população.
Não obstante a toda esta situação de instabilidade gerada, ainda no dia 18/07/2016, o
Prefeito esteve na Diretoria da CONAB em São Paulo solicitando maiores
esclarecimentos sobre a medida adotada por aquela entidade, assim como solicitando
a reconsideração da situação e a retomada imediata das atividades do Programa de
Aquisição de Alimentos na Modalidade Compra com Doação Simultânea – PAA/CDS,
do Governo Federal.
A Prefeitura está promovendo todas as medidas atualmente necessárias ao caso, e
aguarda a devida apuração dos fatos para adotar as demais providências.
Presidente Epitácio – SP, 21 de Julho de 2016.
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