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Aos quinze dias do mês de dezembro, do ano de dois mil e vinte e um, às 14h25, por meio de videoconferência, em virtude da necessidade de isolamento social, que se deve às orientações das autoridades sanitárias e ao Decreto nº 40.583,
de 01 de abril de 2020, sob a Presidência do Conselheiro Thiago Ferreira Dias, foi realizada a 202ª Reunião Ordinária, que teve como pauta: 1. Respostas às visitas realizadas às Coordenações Regionais de Ensino do DF; 2. Encaminhamentos
Gerais. Es�veram presentes os(as) Conselheiros(as): Presidente Thiago Ferreira Dias (Pais de Alunos - ASPA); Samuel Fernandes da Silva (SINPRO-DF); Eliane Marinho Barros (SAE-DF); Wellington Ricardo Lazaro Pinto (DANMS); Nathália Lopes
Mourão (DANMS); Maria Cris�na Guedes de Souza (Sociedade Civil - CRN-1); Karla Lustosa de Mello Carvalhal (Sociedade Civil - OSB-DF); Ivan Engler (Sociedade Civil – Agricultura Familiar); Lucelita Santos Reis (Pais de Alunos - ASPA); a
Servidora Mônica Quintella Faria (SEEDF) e o Sr.  Carlos Carlos Guedes (Secretário Execu�vo do CAE/DF). Jus�ficaram suas ausências os(as) Conselheiros(as): Ricardo Gama (SINPRO-DF); Nilvia Rodrigues dos Reis (SAE-DF); Nivaldo Vieira Félix
(Poder Execu�vo - SEEDF) e o Vice-Presidente Paulo Roberto Ferreira da Silva (Sociedade Civil - ACELBRA-DF). Pauta 1) Respostas às visitas realizadas às Coordenações Regionais de Ensino do DF: o Presidente Thiago Ferreira Dias deu as boas
vindas aos par�cipantes e passou a palavra ao Secretário Execu�vo Carlos Carlos Guedes, que cumprimentou a todos e fez uma correção acerca do nome da Unidade Escolar CEF 33 de Ceilândia que, na Ata da 201ª Reunião Ordinária,
constava como CED 33 de Ceilândia, ou seja: onde se lê CED 33 de Ceilândia, leia-se: CEF 33 de Ceilândia; De imediato, o Secretário Execu�vo Carlos Carlos Guedes passou a deliberar acerca das visitas feitas às CREs: agradeceu a presença da
Conselheira Lucelita Santos Reis (Pais de Alunos - ASPA) na Reunião com a CRE de Planal�na, agradeceu a presença do Vice-Presidente Paulo Roberto Ferreira da Silva (Sociedade Civil - ACELBRA-DF) na reunião com a CRE do Núcleo
Bandeirante e também a presença da Conselheira Priscila Claudino de Almeida (Sociedade Civil - CRN - 01) à CRE do Guará; Em seguida, explicou que o CAE DF encaminhou o�cios/convites às 14 (quatorze) Coordenações Regionais de Ensino,
solicitando uma data para que o CAE DF pudesse ir a essas CREs divulgar as ações deste Conselho; Dentre as 14 (quatorze) CREs, 10 (dez) foram visitadas (Guará, Ceilândia, Samambaia, Planal�na, Santa Maria, Núcleo Bandeirante, São
Sebas�ão, Paranoá, Gama e Brazlândia) e outras 4 (quatro) serão visitadas apenas em 2022 (Tagua�nga, Plano Piloto, Sobradinho e Recanto das Emas); O Secretário Execu�vo Carlos Carlos Guedes passou a relatar sobre a metodologia das
reuniões com as CRES: Logo no início da reunião, explicou-se o que era o CAE DF, como o CAE DF é formalizado (legislações) e explicou-se que o CAE DF é um conselho delibera�vo, de assessoramento, consul�vo e de fiscalização; Relatou que,
após essa breve apresentação, o Presidente Thiago Ferreira Dias passava a explicar acerca das visitas de fiscalização nas unidades escolares e também sobre os projetos do CAE DF. Após as explanações, abria-se a reunião para as
sugestões/ques�onamentos dos gestores das CREs, que relatavam diversas situações que precisam ser resolvidas com urgência, dentre elas os gestores relataram que muitas escolas não possuem geladeiras e freezers para o devido
acondicionamento de alimentos perecíveis; dentre as escolas que possuíam esses equipamentos, os gestores solicitavam sua urgente manutenção, já que estes itens encontram-se velhos, sucateados e quebrados. O Secretário Execu�vo
Carlos Carlos Guedes relatou que o CAE DF colocou-se à disposição para encaminhar à SEEDF, CLDF e órgãos de controle o pleito de renovação desses equipamentos em todas as unidades escolares da rede pública de ensino do DF; Em
seguida, citou o receio dos gestores quanto ao excesso de fornecimento de itens como peixe e carne nesse mês de dezembro, já que: 1) a rede pública de ensino do Distrito Federal está no fim do ano le�vo, os alunos entrarão de férias e
poderá ocorrer desperdício de alimento em consequência das férias escolares; já que o Distrito Federal passa por um período de fortes chuvas que ocasionam inúmeras quedas de energia elétrica, interrompendo o funcionamento de
geladeiras e freezers e ocasionando a perda desses alimentos por mal acondicionamento; Citou, ainda, o não fornecimento de temperos básicos nas unidades escolares, como: sal, açafrão, óleo, extrato de tomate e corantes; Relatou que as
escolas não estão recebendo a contento alguns itens da agricultura familiar, como cebola e cheiro verde, para temperar os alimentos; Lembrou que não haverá fornecimento de açúcar até o final do ano le�vo de 2021 e colocou que os
gestores estão arcando com a compra de açúcar, pois, segundo esses mesmos gestores, é impossível servir alguns �pos de sucos aos alunos sem a adição deste item. O Secretário Execu�vo Carlos Carlos Guedes trouxe também a queixa dos
gestores que relataram que houve despreparo da SEEDF quanto ao retorno às aulas 100% presenciais, pois todos os gestores presentes relataram a falta de organização na distribuição e quan�dade dos insumos da alimentação escolar; disse
que os gestores estão temerosos de que o mesmo aconteça no ano le�vo de 2022; os gestores reclamaram ainda da falta de profissionais para auxiliar os diretores nas unidades escolares quanto à organização da alimentação escolar pois, em
anos anteriores, a equipe gestora de uma unidade escolar era composta por 5 (cinco) servidores: diretor da escola, vice-diretor, supervisor pedagógico, supervisor administra�vo e chefe da secretaria. Atualmente, dependendo do número de
alunos, o diretor tem que escolher entre o supervisor pedagógico e o supervisor administra�vo, o que acarreta acúmulo de atribuições tanto para o diretor, quanto para o vice-diretor; Explicou que os gestores sugeriram a volta do supervisor
administra�vo independente do número de alunos matriculados na escola ou, ainda, a criação de uma gra�ficação de coordenador da merenda escolar, para melhor organização da alimentação nas unidades escolares; o Secretário Execu�vo
Carlos Carlos Guedes referiu-se a uma queixa que é uníssona entre os gestores: a carência de nutricionistas nas unidades escolares, já que a quan�dade de nutricionistas encaminhados às unidades escolares não depende do número de
alunos, mas é feita por unidade escolar e que, mesmo assim, esse número de nutricionistas está abaixo da metade do ideal, ou seja, é ínfimo se comparado ao que as unidades escolares necessitam; O Secretário Execu�vo Carlos Carlos
Guedes relatou que o CAE DF se colocou à disposição para encaminhar à SEEDF, CLDF e órgãos de controle o pleito de mais nutricionistas para as escolas do Distrito Federal; Em seguida, citou o exemplo da Coordenação Regional de Ensino de
São Sebas�ão, que possui 22.620 (vinte e dois mil e seiscentos e vinte) estudantes matriculados e 25 unidades escolares que contarão com apenas 1 (uma) nutricionista a par�r de fevereiro de 2022, uma vez que a outra nutricionista lotada
na CRE de São Sebas�ão irá gozar de licença maternidade; Explicou que Coordenação Regional de Ensino de São Sebas�ão já solicitou outra nutricionista, porém, teve seu pedido negado pela SEEDF pois, de acordo com a SUGEPE, não há
profissionais para suprir a carência demandada. Referiu-se também a outra reclamação uníssona entre os gestores, que é a falta de respeito dos fornecedores da alimentação escolar para com os responsáveis pelo recebimento dos insumos
 nas escolas, no sen�do de que são impacientes, usam ves�mentas que possibilitam uma contaminação cruzada e muitas vezes são extremamente desrespeitosos quando os gestores executam seu trabalho de conferência, pesagem e
separação dos produtos da alimentação escolar e que, por isso, faz-se necessário um treinamento com os referidos fornecedores, uma vez que o preço da logís�ca já está inserido na licitação; Finalizando, o Secretário Execu�vo Carlos Carlos
Guedes afirmou aos conselheiros que o CAE DF está organizando um documento a ser entregue à SEEDF, para que os problemas relatados pelos gestores das Coordenações Regionais de Ensino sejam sanados imediatamente; Com a palavra, o
Presidente Thiago Ferreira Dias citou que as visitas feitas às CREs, foi uma ação muito importante do CAE DF, uma vez que é necessário ouvir o relato dos gestores que estão à frente da questão da alimentação escolar como um todo; Citou a
preocupação com o excesso de alimentos recebidos nas escolas nesse período em que os estudantes entrarão de férias escolares; Relatou a questão do peixe que foi servido 4 (quatro) vezes na mesma semana na CRE de Brazlândia e também
o receio do desperdício por falta de insumos para temperar esses peixes e outras carnes recebidas nas unidades escolares, gerando prejuízo à alimentação dos estudantes; Em seguida, o Presidente Thiago Ferreira Dias passou a palavra à
Conselheira Maria Cris�na Guedes de Souza, que discorreu acerca da alimentação nas escolas, inclusive sobre o cardápio que ainda não está definido para as duas úl�mas semanas de dezembro e que, com isso, a alimentação dos estudantes
fica a critério do que existe nos depósitos das unidades escolares; A Conselheira lembrou que é necessário haver uma ficha técnica para saber quais alimentos devem ser comprados para a montagem dos cardápios, já que com a ficha técnica
disponível não haveria a falta de temperos, alimentos e outros insumos da alimentação escolar; Sugeriu que o CAE DF envie ao Conselho de Nutricionistas um documento apontando as necessidades desses profissionais nas escolas e sugeriu,
também, que fosse feito um resumo da situação encontrada nas CREs, uma vez que a escola não pode arcar sozinha com a responsabilidade de criar os cardápios, pois isso é dever das nutricionistas; Lembrou que a SEEDF não disponibiliza
mais os cardápios para o CAE DF e citou a morosidade da SEEDF em responder aos ques�onamentos deste CAE DF; Diante disto, sugeriu que o CAE DF faça um documento ao FNDE relatando as dificuldades encontradas nas Coordenações
Regionais de Ensino e o não cumprimento das ações da SEEDF relacionadas à alimentação escolar; Com a palavra, o Presidente Thiago Ferreira Dias explicou que o CAE DF está fazendo uma síntese das situações encontradas nas
Coordenações Regionais de Ensino com o fito de enviar um o�cio à SEEDF, com prazo para encaminhamento das respostas, caso o documento não seja respondido no prazo, o CAE DF encaminhará o documento ao FNDE; Em seguida, passou
a palavra à Conselheira Lucelita Santos Reis, que reiterou as anotações da Conselheira Maria Cris�na Guedes de Souza, parabenizou o trabalho do Presidente Thiago Ferreira Dias e do Secretário Execu�vo Carlos Carlos Guedes, explicando que
ambos responderam a contento todos os ques�onamentos feitos pelos gestores durante as visitas às Coordenações Regionais de Ensino; Lembrou que essa foi uma ação de conscien�zação de extrema importância, uma vez que esses
gestores precisam do apoio deste CAE DF nas questões relacionadas à alimentação escolar; Lembrou da importância de relatar o descaso da SEEDF ao FNDE, para que não mais ocorram problemas relacionados à alimentação escolar. De
imediato, o Presidente Thiago Ferreira Dias passou a palavra à Conselheira Karla Lustosa de Mello Carvalhal, que parabenizou e agradeceu, em nome do Observatório Social de Brasília, ao Presidente Thiago Ferreira Dias e ao Secretário
Execu�vo Carlos Carlos Guedes pela inicia�va de visitar as Coordenações Regionais de Ensino; sugeriu que o relatório com a síntese da situação da alimentação escolar nas escolas seja enviado à imprensa, à SEEDF, ao MPDFT e FNDE para,
assim, chamar a atenção dos órgãos envolvidos com a alimentação escolar e sugeriu que fossem realizadas entrevistas para mostrar os resultados dos trabalhos do CAE DF; Lembrou que o sr. Valdeli será seu suplente e comunicou que seria a
nova Diretora Administra�va do Observatório Social de Brasília, a par�r do ano de 2022; Com a palavra o Presidente agradeceu à Conselheira Karla Lustosa de Mello Carvalhal, parabenizou os Conselheiros pelo trabalho desenvolvido por
todos dentro do CAE DF e também pelo esforço das Conselheiras Maria Cris�na Guedes de Souza, Adriana Cruz Vaz e do Vice-Presidente Paulo Roberto Ferreira da Silva pelo empenho no Projeto Saúde do Estudante, que conseguiu cadastrar
11 (onze) crianças e obter o laudo de 04 (quatro) delas; Citou, também, o Projeto Hortas Escolares, que será realizado a par�r de 2022 em conjunto com a EMATER, em todas as escolas da rede pública de ensino do Distrito
Federal. Parabenizou e agradeceu a equipe da Secretaria Execu�va do CAE DF, por dar celeridade e tentar sanar os problemas encontrados ao longo do ano de 2021; agradeceu o Conselheiro Ivan Engler (Sociedade Civil – Agricultura Familiar)
pelo aumento dos recursos des�nados ao CAE DF e destacou a união dos Conselheiro em prol de uma alimentação de qualidade para os estudantes da rede pública de ensino do DF; 2. Encaminhamentos Gerais. Ainda com a palavra, o
Presidente Thiago Ferreira Dias mencionou que, na reunião do CAE DF na CRE do Núcleo Bandeirante, ficou acordado com a equipe da Ministra-Chefe de Estado da Secretaria de Governo da Presidência da República, Senhora FLÁVIA
CAROLINA PÉRES, uma reunião para solucionar os problemas referentes à alimentação nas unidades escolares e também para deliberar acerca de polí�cas públicas que garantam a aquisição de bens patrimoniais a par�r do início ano le�vo
de 2022. Citou que alguns Deputados Distritais estão engajados em melhorar a qualidade da alimentação escolar no DF, dentre eles o Deputado Chico Vigilante, a Deputada Arlete Sampaio e, também, os membros da Comissão de Educação
da CLDF; Lembrou que este Conselho também solicitou reunião com o Governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha e com o Vice-Governador, senhor Paco Bri�o para tratar dos projetos desenvolvidos pelo CAE DF e também tentar sanar os
problemas referentes à alimentação escolar das Coordenações Regionais de Ensino visitadas no ano de 2021. Em seguida, o Presidente Thiago Ferreira Dias passou a palavra para o Secretário Execu�vo Carlos Carlos Guedes, que discorreu
acerca do o�cio a ser encaminhado para deliberação da SEEDF e órgãos de controle quanto aos problemas levantados 201ª Reunião Ordinária do CAE DF, que teve a par�cipação da Diretora de Alimentação Escolar da Secretaria de Estado de
Educação do DF, senhora Fernanda Mateus Costa Melo; Explicou, também, que o CAE DF está preparando um o�cio que retrata os problemas e expõe as sugestões dos gestores das Coordenações Regionais de Ensino, tal o�cio será
encaminhado à SEEDF e órgãos de controle; O Secretário Execu�vo Carlos Carlos Guedes comprometeu-se a disponibilizar o texto do referido o�cio no grupo da Presidência no CAE DF, para deliberação; Explicou que o CAE DF encaminhou um
o�cio solicitando reunião com a Ministra-Chefe de Estado da Secretaria de Governo da Presidência da República, Senhora FLÁVIA CAROLINA PÉRES, para auxiliar este Conselho a sanar os problemas da alimentação escolar no DF; Explicou que
o CAE DF enviou um o�cio à DIAE/SEEDF acerca problema do arroz parboilizado, iden�ficado pelo Vice-Presidente Paulo Roberto Ferreira da Silva em visita de ro�na às unidades escolares; O Secretário Execu�vo Carlos Carlos Guedes afirmou
que algumas CRES também reclamaram do arroz parboilizado fornecido e que, no referido oficio, este Conselho de Alimentação Escolar solicita a nota de empenho para comparar o custo do arroz parboilizado com o arroz comum, já que
existe muito desperdício deste produto nas escolas; O Secretário Execu�vo afirmou que este o�cio já foi respondido e comprometeu-se a enviar a resposta da DIAE/SEEDF aos Conselheiros do CAE DF para deliberação; Ainda com a palavra, o
Secretário Execu�vo passou a explanar acerca da atualização do cadastro dos conselheiros para a u�lização do TáxiGov e afirmou que se algum conselheiro quiser fazer o cadastro ou atualizá-lo, basta solicitar que assim será feito; Finalizando,
o Secretário Execu�vo Carlos Carlos Guedes agradeceu a todos os conselheiros, agradeceu ao apoio da servidora Mônica Quintella Faria (SEEDF), colocou-se à disposição para equacionar quaisquer problemas e apresentou a nova servidora, a
senhora Silvan Teixeira Nascimento. Não tendo mais nada a tratar, o Presidente Thiago Ferreira Dias declarou por encerrada, às 15h25, a 202ª Reunião Ordinária do CAE DF. Assinam eletronicamente esta ata os(as) presentes:

 

Presidente Thiago Ferreira Dias (Pais de Alunos - ASPA);

Karla Lustosa de Mello Carvalhal (Sociedade Civil - OSB-DF);

Maria Cris�na Guedes de Souza (Sociedade Civil - CRN-1);

Ivan Engler (Sociedade Civil – Agricultura Familiar);

Lucelita Santos Reis (Pais de Alunos - ASPA);

Wellington Ricardo Lazaro Pinto (DANMS);

 Samuel Fernandes da Silva (SINPRO-DF); 

Nathália Lopes Mourão ( DANMS);

Eliane Marinho Barros (SAE-DF);

Mônica Quintella Faria (SEEDF);

Carlos Carlos Guedes (Secretário Execu�vo).
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