RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA
Projeto: Leite Forte
Proponente: SERVAS
Local: Barra Longa
Responsável Técnico: Renata Fonseca

No dia 08 de agosto de 2018 a equipe do Semente, representada por Renata
Fonseca e Aline Seoane, realizou uma visita de vistoria ao projeto “Leite Forte" para
verificar a entrega dos materiais adquiridos e a finalização do projeto.
Inicialmente o SERVAS realizou a entrega do caminhão (veículo para coleta de
leite no município), com tanque móvel acoplado ao veículo, aos representantes
presentes da Associação dos Produtores de Leite de Barra Longa.

Posteriormente foi realizada uma reunião com os representantes da Associação
para finalização do projeto Leite Forte. Durante a reunião foram entregues todos os
documentos da Associação e o Termo de Compromisso dos objetos adquiridos
constando as informações sobre uso dos mesmos. Além disso, foram esclarecidas
algumas dúvidas com relação continuidade da Associação sem a presença do SERVAS
(sustentabilidade do projeto) considerando o término do projeto.

O representante do SERVAS, Rodrigo Fernandes, esclareceu aos Associados que
foi realizado um comodato do caminhão para que a Associação pudesse ser beneficiada
com a isenção de pagamento do IPVA por dez anos. Ao término desse período ocorrerá
a doação do caminhão para a Associação, com a condição de impossibilidade de venda
do mesmo.
Outro esclarecimento foi com relação ao galpão onde os tanques foram
afixados. Segundo o representante do SERVAS, o local é de propriedade particular do
Prefeito de Barra Longa, e foi cedido por meio de comodato por dez anos. Concomitante
a isso a Fundação Renova se comprometeu a ceder um espaço vitalício a Associação, no
qual os tanques poderão ser fixados durante e/ou após os dez anos do Comodato.
Após a reunião foi realizada uma visita ao local onde os tanques estão afixados
para vistoria e verificação do material adquirido ao longo do projeto.

Foram verificados três tanques grandes (capacidade de três mil litros cada) para
estocagem de leite dos produtores da Associação. Além disso, foi possível verificar

também a aquisição de uma caixa d’água com capacidade de 500 litros adquirida
exclusivamente para a limpeza do local.
Ao final da visita conclui-se que a Associação dos Produtores de Leite de Barra
Longa, criada ao longo do projeto Leite Forte, possui plenas condições de dar sequencia
aos trabalhos, e que o sucesso do mesmo depende da união dos associados para evitar
concorrência de valores.

Sem mais,
Belo Horizonte, 10 de agosto de 2018.

