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ATA

ATA DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO DISTRITO FEDERAL - CAE/DF. Aos nove dias do
mês de dezembro do ano de dois mil e vinte, às 14h35, 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 190ª Reunião Ordinária que teve como pauta: 1) Leitura da ata da reunião anterior, previamente
enviada por e-mail e assinada eletronicamente pelos conselheiros presentes. 2) Informes. 2.1
Documentos enviados e recebidos. 2.2 Relatório de auditoria da alimentação escolar emi do pela
CGDF. 2.3 Gráficos sobre a situação das cozinhas, depósitos e refeitórios e distribuição de kits de
alimentos em razão da pandemia ocasionada pelo novo Coronavírus (Covid-19). 3. Relato da
presidência sobre reunião com o deputado Jorge Vianna. 4. Informações sobre o Projeto “Saúde nas
Escolas". 5. Ordem do dia. Aprovação do Plano de Ação 2021. 6. Encaminhamentos. Estavam
presentes os conselheiros que assinam esta ata eletronicamente e ausentes, por mo vo jus ficado os
conselheiros Paulo Roberto Ferreira da Silva, representante da Sociedade Civil; Cris ano Pacheco
Lustosa,  representante do Poder Execu vo; Eliane Marinho, representante do SAE/DF; Gabrielle Costa
da Silva, representante dos Pais de Alunos. Não houve jus fica va de ausência dos
conselheiros Juliana Santos Siqueira Vilela Ribeiro e Bruno Rodrigues Duarte, representantes do Poder
Execu vo; Wellington Ricardo Lázaro Pinto, representante dos discentes (En dade DAMNS); Nilvia
Rodrigues dos Reis, representante do SAE/DF; Cris ane Machado Rodrigues, Vasconcelos Araújo de
Oliveira, Clenilda dos Santos Costa, Francisca de Almeida Xavier, Tiago Pessoa Alves, representantes
dos Pais de Alunos; Ivan Engler, representante da Sociedade Civil. A Secretária Execu va prosseguiu
com a leitura da ata da 189ª Reunião Ordinária, aprovada por todos e assinada eletronicamente. Em
con nuidade à reunião a Secretária Execu va deu ciência sobre os 2) Informes. 2.1 Documentos
enviados e recebidos desde a data da úl ma Reunião Ordinária, em 11/11/2020. Foram enviados os
documentos: a) solicitação de dilação de prazo para resposta ao O cio 25.616/2020-FNDE; b) resposta
ao O cio  25616/2020-FNDE; c) solicitação de doação de veículo para o CAE ao Conselho Nacional do
Ministério Público, Departamento de Trânsito do Distrito Federal, Ministério da Cidadania, Ministério
Público do Distrito Federal e Territórios, Receita Federal e Polícia Rodoviária Federal; d) solicitação da
relação de alunos com necessidades alimentares específicas com e sem laudo médico e; e) resposta
ao O cio 639/2020-PROEDUC. Foram recebidos os documentos: f) o cio do MPDFT que informa sobre
a impossibilidade de doação de veículo; g) correspondência do TCDF que informa sobre a autorização
da abertura de auditoria em cozinhas, depósitos e refeitórios nas escolas públicas do Distrito Federal;
h) o cio 30.982/2020-FNDE que solicita ao CAE o envio da resposta da SEEDF ao o cio 235/2020-
SEE/CAE, o qual requer informações sobre a distribuição de kits e cestas verdes no período de
08/09/2020 a 02/10/2020 e; i) despacho da Subsecretaria de Administração Geral (SEE/SUAG) que
informa sobre a confecção de cartões de visita para conselheiros do CAE/DF. A reunião foi conduzida
ao próximo item da pauta. 2.2 Relatório de auditoria da alimentação escolar emi do pela
Controladoria Geral do Distrito Federal (CGDF). A palavra foi franqueada à conselheira Maria
Cris na Guedes de Sousa ( tular/Sociedade Civil), que informou que o relatório de auditoria faz
crí cas ao termo de referência do contrato vigente de merendeiros firmado com a empresa G&E; o
número de merendeiros é insuficiente; informou que Portaria da SEEDF determina a modulação e que
esta não é respeitada; a quan dade de materiais de limpeza para a cozinha, exigido em contrato, é
calculado de acordo com o número de merendeiros, logo, a quan dade é insuficiente; atestados de
saúde ocupacionais dos merendeiros em falta; em relação aos nutricionistas, o relatório faz crí cas à
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atuação desses profissionais uma vez que a modulação não é cumprida e há carência de nutricionistas
na rede; informou que a SEEDF possui modulação própria, na qual o cálculo de nutricionistas é feito
pelo número de escolas, quando a Resolução Nº 465/2010 do Conselho Federal de Nutricionistas
(CFN) determina o cálculo de acordo com o número de alunos. Informou que a SEEDF respondeu ao
relatório de auditoria registrando não possuir profissionais capacitados para a elaboração de termos
de referência e que providenciará capacitações às áreas responsáveis. Finalizou informando que a
resposta da SEEDF é infeliz pois há anos são elaborados termos de referência para a contratação do
serviço de cocção de alimentos e que a SEEDF não cumpre as legislações vigentes que dizem respeito
à modulação e atuação dos profissionais nutricionistas. A conselheira finalizou informando que a falta
de merendeiros impacta nega vamente na execução do PNAE uma vez que os cardápios planejados
possuem refeições que exigem, além de equipamentos e utensílios, profissionais em quan dade
suficiente para a preparação da alimentação e demais etapas quem envolvem a cocção de alimentos.
A conselheira Karla Carvalhal solicitou a divulgação do número de merendeiros terceirizados; informou
que a fiscalização do contrato por parte da SEEDF é deficitária e lamentou que mais uma vez um item
importante para a boa execução da alimentação escolar não é cumprido à contento. A conselheira
informou não ter recebido o relatório da auditoria encaminhado por e-mail no dia 08/12/2020 e
solicitou o re-envio. A Secretária Execu va informou que a problemá ca envolvendo o recebimento de
documentos enviados pelo e-mail ins tucional do CAE por parte da conselheira Karla será comunicada
ao setor de tecnologia da SEEDF para que seja solucionada. Ainda sobre o tema, a conselheira Lucelita
Santos dirigiu a palavra ao Presidente e ques onou se não haveria por parte da Secretaria de
Educação a intenção de sonegar informações à conselheira Karla afirmando não ser a primeira vez que
os e-mails não chegam à conselheira Karla. O Presidente informou que não há suspeita de sonegação
de informações aos membros do CAE/DF e que a problemá ca pode ter relação com o servidor de e-
mail u lizado pela conselheira Karla. Esclareceu que a conselheira Maria Cris na também relatou
problemas no recebimento de e-mails, mas verificou que o documento se encontrava na caixa de
spam. A Secretária Execu va solicitou a palavra para esclarecer que, como responsável pela gestão
dos documentos do CAE, toda a documentação é repassada para todos os conselheiros ao mesmo
momento, que o endereço de e-mail da conselheira Karla é digitado corretamente e que não há
sonegação de informações aos membros do Colegiado. Reiterou que o problema será repassado ao
setor responsável para providências. Ainda sobre o Relatório de Auditoria nº 05 da CGDF, o
conselheiro Samuel solicitou o uso da palavra e afirmou que o governo deve se planejar e realizar
licitações com antecedência necessária para a garan a da transparência e dos melhores preços.
Quando tal medida não é adotada, há necessidade de contratações emergenciais, o que aumenta o
custo de determinados alimentos. Reiterou a responsabilidade governamental, quando se fala em
armazenamento inadequado de gêneros alimen cios, já tais alimentos são mal armazenados devido
ao mal estado de conservação dos depósitos (muitos chegam a ter entre 30 e 40 anos), necessidade
de reformas, ampliações e melhorias em geral. O governo, ao pensar no aumento do número de
alunos na rede, deve também atentar-se para o planejamento da oferta de refeições, preocupando-se
com os tamanhos e condições dos depósitos, refeitórios e cozinhas, pois a precariedade de tais
estruturas interfere diretamente qualidade dos alimentos adquiridos e ofertados aos estudantes.
Esclareceu por úl mo que a alimentação escolar deve ser administrada com responsabilidade e
transparência pelo governo. A reunião foi conduzida para o próximo item. 2.3 Gráficos sobre a
situação das cozinhas, depósitos e refeitórios e distribuição de kits de alimentos em razão da
pandemia ocasionada pelo novo Coronavírus (Covid-19). A palavra foi franqueada à conselheira
Karla que esclareceu que os dados rela vos à distribuição de cestas verdes e kits de alimentos e
transferências bancárias do Bolsa Alimentação foram re rados de documentos SEI e do site da SEEDF.
Já os dados rela vos à situação das cozinhas, depósitos e refeitórios foram re rados da Consulta
realizada pelo CAE endereçada aos diretores das escolas da rede pública de ensino que fornecem
alimentação escolar, por meio da ferramenta Google Form, sob coordenação da conselheira Maria
Cris na. Sobre a distribuição dos kits de alimentos e cestas verdes: o Gráfico 1 traz a relação entre o
número de alunos da rede escolar que receberam os kits de alimentos e aqueles que não receberam,
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onde 57% dos estudantes receberam os kits e 43% dos estudantes não receberam; o Gráfico 2 traz a
relação entre as escolas que entregaram os kits de alimentos e as escolas que não entregaram, onde
99% das escolas par ciparam da distribuição de kits de alimentos. Em relação à situação das
cozinhas, depósitos e refeitórios: o Gráfico 3 traz a relação ente o número de escolas da rede pública
que fornecem alimentação escolar e foram instadas a responder à Consulta (667 escolas) e o número
de escolas que de fato responderam ao formulário, onde 88% das escolas responderam à Consulta e
12% (80 escolas) não responderam; o Gráfico 4 traz a informação de que 60% das escolas não
possuem equipamentos e utensílios em quan dades suficientes para a operacionalização da
alimentação escolar e 40% das escolas possuem; o Gráfico 5 informa que em 31% das escolas os
equipamentos e utensílios não estão em bom estado de conservação e em 69% das escolas os
equipamentos e utensílios estão em bom estado de conservação; o Gráfico 6 traz a informação de que
em 72% das escolas o tamanho da cozinha atende à necessidade da alimentação escolar e 28%
possuem cozinhas com tamanhos inadequados; o Gráfico 7 informa que 59% das escolas precisam de
reformas nas cozinhas e 41% das escolas não precisam de reformas na cozinha; o Gráfico 8 informa
que 62% das escolas possuem o depósito com tamanho adequado e em 38% das escolas o depósito é
pequeno e não atende às necessidades ro neiras; o Gráfico 9 informa que 58% das escolas
necessitam de reforma no depósito e 42% das escolas não precisam; o Gráfico 10 traz a informação de
que 73% das escolas não possuem refeitório e 27% das escolas o possuem; o Gráfico 11 informa que
em 42% das escolas que possuem refeitório o tamanho do espaço é suficiente e em 58% das escolas o
tamanho de refeitório não atende à necessidade da escola e; o Gráfico 12 informa que em 40% das
escolas a área do refeitório é adequada para atender todos os alunos da escolas e em 60% das
escolas a área não é adequada para atender todos os alunos. Após a explanação dos gráficos, a
conselheira Lucelita Santos Reis registrou que o CAE/DF deve buscar respostas e melhorias para as
condições estruturais das cozinhas, depósitos e refeitórios com o obje vo de dar aos estudantes
dignidade no momento das refeições e aos merendeiros melhores condições de trabalho. A
conselheira Karla trouxe ao Conselho a informação de que foram gastos pelo Governo do Distrito
Federal cinquenta e quatro milhões de reais com o cartão Bolsa Alimentação. Foram gastos também
sete milhões de reais para a compra de alimentos para montagem dos kits/cestas que foram
entregues aos alunos da rede pública do DF. Ques onou o mo vo de tamanha diferença em termos de
valores. O conselheiro presidente Thiago prosseguiu com o item da pauta referente ao 3.0 Relato da
presidência sobre reunião com o deputado Jorge Vianna: a palavra foi franqueada ao conselheiro
Nivaldo Félix que avaliou a reunião com o deputado como muito produ va. Relatou que a ideia do
Conselho ao dialogar com a SEEDF e parlamentares é de o mizar o uso dos recursos financeiros
oriundos das emendas parlamentares de forma que esses sejam direcionadas para demandas
específicas, tendo em vista a lista de prioridades das estruturas das unidades escolares que precisam
de ampliação e/ou reformas. Dessa forma, o diálogo entre os envolvidos será importante para o mizar
a execução das emendas, agilizando o procedimento. Ressaltou a importância da perpetuação da
aliança a três mãos (CAE, SEEDF e parlamentares), independente da criação da frente parlamentar. O
conselheiro Nivaldo trouxe a no cia de que, de acordo com o calendário do GDF, existe uma previsão
de retorno às aulas presenciais para o dia oito de março de dois mil e vinte e um. Ademais, informou
que poderia esclarecer os pontos levantados durante a presente reunião acerca do Cartão Material
Escolar e da questão patrimonial. Acerca do Cartão Material Escolar, informou que em um mesmo
cartão, é pago tanto o material escolar e quanto o Bolsa Alimentação. Explanou que no presente ano,
foram pagos, por meio do Cartão Material Escolar, vinte e nove milhões de reais para serem u lizados
na compra de material escolar, gerando um alcance de cerca de cento e seis mil crianças; no mesmo
cartão foram pagos os valores referentes à alimentação escolar dos estudantes, cujo valor era de
aproximadamente oitenta reais por estudante. Esclareceu que para o levantamento dos estudantes
que receberiam prioritariamente o Bolsa Alimentação foi u lizado como referência o registro dos
alunos beneficiários do Bolsa Família cadastrados na Secretaria de Desenvolvimento Social -SEDEST.
Ao longo do ano, outros alunos foram incluídos para recebimento do bene cio. Acerca das questões
patrimoniais, informou que todo o patrimônio do GDF é monitorado e possui contrato de manutenção.
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Informou que o acompanhamento patrimonial das unidades escolares é realizado pela Diretoria de
Engenharia da SEEDF, a qual avalia a necessidade de manutenções, reformas, construções e
reconstruções. Citou o exemplo do Colégio Elefante Branco, que devido aos problemas estruturais
atuais, não comportaria uma reforma, devendo ser totalmente reconstruído.  Por fim, se colocou à
disposição para apurar denúncias e fornecer informações que se fizerem necessárias aos demais
conselheiros. A conselheira Karla registrou que as informações por ela trazidas foram ob das com os
dados fornecidos pela SEEDF sobre o Bolsa Alimentação. Reiterou que a verba gasta na elaboração
dos kits de alimentos foi bem menor do que a gasta com o Bolsa Alimentação. A Secretária Execu va
pediu a palavra para fazer uma re ficação, informando que no site da SEEDF foi atualizado o valor
gasto com o Bolsa Alimentação, sendo este de sessenta e quatro milhões de reais. Esclareceu ao
conselheiro Nivaldo que o valor de sete milhões de reais gastos para composição das cestas de
alimentos (com gêneros alimen cios hor fru granjeiros) pode tornar-se oficialmente maior, uma vez
que foram também distribuídos gêneros cárneos e gêneros alimen cios não perecíveis constantes nos
depósitos das escolas. A conselheira Maria Cris na tomou a palavra relatando que o problema da
distribuição dos kits encontra-se na falta de uniformidade do que foi ofertado, distribuindo-se
alimentos de forma aleatória, sem cálculos prévios. O conselheiro Nivaldo esclareceu que os gêneros
alimentícios distribuídos não poderiam ser entregues de maneira uniforme, uma vez que cada depósito
de unidade escolar possuía um quan ta vo próprio de gêneros que poderiam ser distribuídos. Dessa
forma, seria impossível haver uma uniformidade na distribuição. A conselheira Maria Cristina explanou
que as compras de alimentos da Agricultura Familiar con nuaram durante a pandemia e mesmo assim
não houve homogeneidade na distribuição. O conselheiro Nivaldo informou que as compras da
Agricultura Familiar con nuaram em obediência à obrigação legal de se realizar tal aquisição e que as
quan dades compradas foram aquelas pactuadas em contrato, obedecidos os per capitas pré-
estabelecidos. A conselheira Maria Cris na reiterou que a legislação não foi seguida à risca e que a
questão deverá ser avaliada durante a reunião de prestação de contas. A conselheira Karla relatou que
a realidade vista pelos conselheiros do CAE é distante da realidade vista pelo conselheiro Nivaldo
dentro de seu próprio escritório e dentro do escritório da Diretoria de Alimentação Escolar. Explorou
novamente os dados trazidos pela pesquisa realizada pelo CAE por meio do Google Forms. O
conselheiro Nivaldo registrou que a compra das cestas verdes foi uma polí ca de estado que
beneficiou tanto os alunos quanto os produtores locais, além de cumprir a meta legal de aquisição de
trinta por cento do valor des nado pelo FNDE à compra de gêneros alimen cios oriundos da
Agricultura Familiar. Karla informou que ao somar os sete milhões de reais aos sessenta e quatro
milhões de reais gastos com alimentação no presente ano, não se alcança o valor de cento e setenta
milhões de reais gastos anualmente com alimentação escolar. O conselheiro Nivaldo explanou o dado
de que nem metade dos alunos da rede pública de ensino recebeu o bene cio do Bolsa Alimentação,
uma vez que a maioria dos alunos da rede não está cadastrada no Bolsa Família, mo vo pelo qual não
foram contemplados. Dessa forma, caso a maior parte dos alunos da rede fosse beneficiária do Bolsa
Família, chegaria-se mais próximo do valor de cento e setenta milhões de reais, trazidos pela
conselheira Karla. O conselheiro Nivaldo informou que em momento algum esteve defendendo
ninguém e que todos os membros do Colegiado estão do mesmo lado. Prosseguiu informando ter
ciência da quan dade de problemas existentes na SEEDF e que, na condição de servidor público, será
o primeiro a apurar qualquer denúncia ou informação de irregularidade trazida pelo Conselho. Por fim,
registrou a necessidade de se ter obje vidade ao discu r os problemas da SEEDF. O conselheiro
presidente Thiago prosseguiu para o item de pauta 4.0 Informações sobre o Projeto “Saúde nas
Escolas": o presidente informou que realizou parcerias junto ao Movimento Estudan l e à Faculdade
de Ciências da Saúde do GDF - FEPECS com o obje vo de suscitar um olhar mais atento à saúde dos
estudantes da rede pública de ensino do DF. A palavra foi franqueada à conselheira Adriana Vaz
registrou que o obje vo do Projeto Saúde nas Escolas é retomar as ações de saúde nas unidades
escolares, com atuação integrada da Secretaria de Saúde e Educação. Solicitou aos envolvidos no
Projeto atenção especial aos alunos que possuem necessidades alimentares específicas e que ainda
não possuem laudo médico. Pleiteou também a capacitação dos professores nas questões que
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envolvem patologias e restrições alimentares. Informou que deverão ser enviadas contribuições ao
projeto até a data de quinze de dezembro do presente ano. O conselheiro presidente Thiago
novamente enalteceu a parceria entre o Movimento estudan l, o CAE e a Faculdade de Ciências da
Saúde, registrando que solicitou aos residentes de Medicina o atendimento e emissão dos laudos
médicos aos estudantes da rede pública de ensino que deles necessitam. A conselheira Karla relatou
que ao buscar parcerias com ins tuições que não pertencem à estrutura da SEEDF, percebe
recep vidade às ideias do Conselho. Exemplificou a afirmação citando uma reunião que par cipou
juntamente com o Secretário Adjunto de Saúde, o qual se colocou à disposição do CAE. A Secretária
Execu va esclareceu às conselheiras que a solicitação para assinatura da ata é enviada via Sistema
Eletrônico de Informações - SEI e não via e-mail ins tucional. A conselheira Maria Cris na, ao retomar
o assunto da pauta referente ao Programa Saúde nas Escolas, informou sobre a existência do
Programa desde o ano de dois mil e nove e que o andamento do plano e de responsabilidade da
Secretaria de Educação e de Saúde. Relatou que desde que ingressou no CAE, em dois mil e dezessete,
observou que os alunos portadores de necessidades alimentares especiais estão prejudicados devido
à ausência de laudos médicos. Informou que decidiu-se pelo diálogo junto aos responsáveis pelo
Programa dentro da Secretaria de Saúde com o fito de priorizar a demanda de tais alunos, uma vez que
a própria Secretaria de Educação ainda não tomou a inicia va para sanar o problema da ausência de
laudos médicos. 5. Ordem do dia: aprovação do Plano de Ação 2021. O Presidente esclareceu que a
minuta do Plano de Ação foi enviada por e-mail a todos os conselheiros para conhecimento e
contribuições. A conselheira Maína Ribeiro sugeriu incluir a realização de l ives do CAE/DF sob a
coordenação da Comissão Permanente de Comunicação Ins tucional. A sugestão foi acatada pelos
presentes. Após votação, a minuta do Plano de Ação 2021 foi aprovada, de forma unânime, pelos
conselheiros tulares. 6. Encaminhamentos. 6.1 Re-enviar o relatório de auditoria da CGDF à
conselheira Karla Lustosa via WhatsApp; 6.2 Enviar os gráficos apresentados na reunião aos
conselheiros por e-mail; 6.3 Incluir na minuta do Plano de Ação 2021 a realização de lives realizadas
pelo CAE sob coordenação da Comissão Permanente de Comunicação Ins tucional. Nada mais
havendo a tratar e ninguém querendo fazer uso da palavra, a reunião foi encerrada às 17h30.
Secretária Executiva: Gabriela Sotério Alves da Costa.

Presentes:

Presidente Thiago Ferreira Dias (Pais de Alunos - ASPA)

Nivaldo Vieira Felix (Poder Executivo - SEEDF)

Ricardo Gama (SINPRO-DF)

Samuel Fernandes da Silva (SINPRO-DF)

Nathália Lopes Mourão (DANMS)

Lucelita Santos Reis (Pais de Alunos - ASPA)

Adriana Cruz Vaz (ACELBRA-DF)

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

Maína Ribeiro Pereira Castro (Sociedade Civil - OPSAN-UnB)

Maria Cristina Guedes de Souza (Sociedade Civil - CRN-1)

Raíssa Valente Staffuzza (Sociedade Civil - OSB-DF)

Priscila Claudino de Almeida (Sociedade Civil - CRN-1)

Gabriela Sotério Alves da Costa (Secretária Executiva)

Helaine Felicíssimo (Apoio Administrativo)

Documento assinado eletronicamente por MARIA CRISTINA GUEDES DE SOUZA, RG n.º 1350348
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? SSP-DF, Usuário Externo, em 19/01/2021, às 18:41, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de
16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal nº 180, quinta-feira,
17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por RICARDO GAMA - Matr. 00344389, Professor(a) de
Educação Básica, em 20/01/2021, às 12:25, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de
setembro de 2015, publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de
setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Karla Lustosa de Mello Carvalhal, RG n.º 2298035 ?
SSP-DF, Usuário Externo, em 20/01/2021, às 15:53, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de
16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal nº 180, quinta-feira,
17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por NIVALDO VIEIRA FELIX - Matr. 00463493, Assessor(a)
Especial, em 25/01/2021, às 11:48, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de
2015, publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de
2015.

Documento assinado eletronicamente por THIAGO FERREIRA DIAS - RG n.º 2211574 - SSP/DF,
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