SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E
DO ABASTECIMENTO
NÚCLEO REGIONAL DE UMUARAMA – PR

COMISSÃO TÉCNICA REGIONAL
DO
PROGRAMA LEITE DAS CRIANÇAS
ATA Nº 06/2015
Aos seis dias do mês de agosto de dois mil e quinze, reuniram-se na Secretaria de Estado
do Trabalho e Desenvolvimento Social – SEDS/Umuarama, José Antonio de Andrade
Duarte

– Chefe do Núcleo Regional da Secretaria de Estado da Agricultura e do

Abastecimento – SEAB/Umuarama e Coordenador Regional do PLC - Programa Leite das
Crianças, Suely Batista Alves – Agente Profissional SEAB/Umuarama, Gilmara Ana
Zanata – Chefe do Núcleo Regional da Educação – SEED/Umuarama Maria Elena
Janeiro Bernabe – Assistente Técnico do Núcleo Regional da Educação –
SEED/Umuarama, Eunice Bonini de Souza – Agente Educacional II NRE e
Representante de Estado no Comitê Gestor Municipal/Umuarama, José Jaime de Lima
– Gerente Regional do Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural –
EMATER/Umuarama, Sibila Broetto Duque - Nutricionista da Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais APAE/Umuarama. José Antonio inicia a reunião dando boas
vindas aos presentes, em seguida José Antonio e Suely apresentam o relatório de valores
pagos as usinas, litragem entregue e pessoas atendidas, apresentaram à Comissão relato
atualizado de situações descritas em reunião anterior para esclarecimento e discussão:
sobre o consumo de sobras de leite na Escola Estadual Cruzeiro do Oeste em período de
greve (doação beneficiária alternativa), o leite foi consumido na escola, numa reunião com
os pais e alunos para informar o estado de greve; freezers Escola Municipal Ângelo
Moreira da Fonseca, mo bairro Parque Dom Pedro I, que são de propriedade da
Secretaria de Estado da Educação – SEED, o responsável por patrimônio no Núcleo
Regional de Educação de Umuarama irá verificar e providenciar o recolhimento dos
mesmo; Regularização de ponto redistribuição Geni Giordano - laudo vigilância sanitária,
já solicitado ao Comitê Gestor Municipal de Iporã; Abertura de ponto redistribuição
Conjunto Residencial Ouro Branco - laudo vigilância sanitária já solicitado ao Comitê
Gestor Municipal de Umuarama; devolução de uma caixa térmica com capacidade para
trinta e quatro litros e um pacote de premix, efetuada pela Associação dos Criadores de
Gado e Entregadores de Leite de Umuarama – APELU, pois, não mais entregará leite
para o Programa; reenvio de ofício sollicitando caixas térmicas, pois após atendimento à
todas as solicitações não há nada em estoque, porém, já existem novas solilcitações.
Nada mais havendo a tratar eu Suely Batista Alves, lavrei a presente ata.

