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ATA

ATA DA 179ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO DISTRITO
FEDERAL, realizada aos vinte e sete dias do mês de novembro de dois mil e dezenove, às 14h30, na
sala de reuniões da Subsecretaria de Planejamento, Acompanhamento e Avaliação - SUPLAV/SEEDF,
situada no SBN Qd. 02, Bloco C, Edi cio Phenícia, 11º andar, sob a condução da Presidente do
Conselho, estando presentes os conselheiros que assinam a ata. 1) Abertura da reunião pela
Presidente às 14h38min agradecendo a presença de todos. 2) Ausências. Jus ficaram ausência os(as)
conselheiros(as) Ta ana Cortes Nogueira (Poder Execu vo/suplente), Eliane Marinho (Trabalhadores
da Educação/ tular), Samuel Fernandes da Silva (Trabalhadores da Educação/suplente) e Ivan Engler
(Sociedade Civil/suplente). Não jus ficaram ausência os(as) conselheiros(as) Nilvia Rodrigues dos
Reis (Trabalhadores da Educação/suplente), Adriane Maria Teles de Andrade (Pais de
alunos/suplente), Alessandra Cris ane Santos Dias (Pais de alunos/suplente), Carina Ba sta de Lira
Queiroz (Pais de alunos/suplente), Gleidistone Rodrigues Carvalho (Pais de alunos/suplente). 3)
Assinatura da ata da reunião anterior. A ata, previamente enviada para conhecimento e assinatura
eletrônica, foi aprovada pelos presentes. 4) Informes. 4.1) Documentos enviados/recebidos/visitas
realizadas. Foram enviados o cios de visitas realizadas nas escolas e recebidas as respostas da
Secretaria de Estado de Educação - SEEDF em relação às visitas realizadas (a Secretaria Execu va
organizará as devolu vas da SEEDF para conhecimento e deliberação dos conselheiros); recebido o
O cio nº 39464/2019-FNDE, que trata de novas supostas falhas na execução e planejamento do PNAE
no DF e sinaliza pela divergência de informações no caso da irregularidade constatada na escola
Centro de Ensino Médio 404 de Santa Maria - assunto a ser apreciado posteriormente, na
pauta "Ordem do Dia"; enviada manifestação do CAE/DF em reprovação ao Projeto de Lei 5690/2019,
de autoria do Sr. Senador Izalci, que propõe, dentre outras, alterações na Lei nº 11.947, de 16 de junho
de 2009; foi recebido o relatório preliminar de auditoria realizado pela Controladoria Geral da União no
PNAE-DF (o documento será enviado aos conselheiros para conhecimento); o Vice-Presidente, Sr.
Thiago Dias (Pais de alunos/titular) tomou conhecimento de pretensa intervenção de infraestrutura em
unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal no tocante à construção de novas
salas de aula. O Conselho deliberou pelo envio, ao Sr. Secretário de Educação, de solicitação de
estudo de viabilidade para ampliar/reformar/construir cozinhas, depósitos e refeitórios dessas
escolas, com o intuito de atender adequadamente a oferta ampliada da alimentação escolar. A
conselheira Moema Esmeraldo (Poder Execu vo/ tular) deu ciência aos conselheiros presentes do
Decreto nº 40.278 de 26/11/2019, que ins tui no plano "GDF Presente" ações prioritárias de
recuperação das escolas da rede pública de ensino. Foi informado pela Secretária Execu va as datas
em que a SEEDF disponibilizou transporte para os conselheiros realizarem as visitas nas escolas no
mês de dezembro e que faltam ser visitadas 75 escolas para cumprimento do Plano de Ação de 2019,
sendo 37 urbanas, 14 rurais e 24 conveniadas; em relação ao transporte para deslocamento dos
conselheiros para visitas em escola, a conselheira Moema Esmeraldo (Poder Execu vo/ tular) colocou
à disposição do CAE/DF o motorista do setor no qual exerce suas funções. Foi informado pelo Vice-
Presidente sobre a retomada das reuniões do Fórum de Implementação do Decreto nº 36.900/2015,
onde foi discu da a elaboração de regimento interno. Nova reunião do Fórum foi marcada para o mês
de janeiro/2020. Foi informado pela Presidente as úl mas trata vas realizadas pelo Gabinete do Sr.
Secretário Adjunto, Sr. Quin no dos Reis Borges Filho, referente à pretensa terceirização da
alimentação escolar no Distrito Federal. Foi solicitado ao Conselho, em reunião realizada no dia
21/11/2019, o envio - em caráter de urgência - dos questionamentos do CAE quanto à minuta do termo

Ata 179ª Ordinária - Novembro (32022041)         SEI 00080-00105800/2019-46 / pg. 1



de referência enviada pela Diretoria de Alimentação Escolar no dia 17/10/2019. Após devolu va das
conselheiras Ygraine Hartmann e Maria Cris na (Sociedade civil/ tular e suplente, respec vamente),
foi enviado O cio contendo ques onamentos/solicitações/sugestões acerca da minuta apresentada,
dentre elas a a) realização de estudo que demonstre a vantagem econômica e operacional do modelo
terceirizado e o que se espera impactar na alimentação dos estudante; b) que seja de
responsabilidade das empresas contratadas a logística de entrega dos gêneros oriundos da agricultura
familiar; c) que esteja explícito a vinculação da oferta da alimentação escolar aos requisitos expressos
na Resolução/CD/FNDE/MEC nº 26/2013; d) que a elaboração do termo de referência tenha a
par cipação de todos os setores envolvidos no planejamento, compra, execução, fiscalização e
pagamento do PNAE a fim de condensar informações difusas não encontráveis ou detectáveis por um
único setor; dentre outros ques onamentos/solicitações/sugestões. A plenária deliberou pelo
agendamento de reunião do CAE com o Sr. Secretário de Educação, Sr. João Pedro Ferraz dos Passos,
em caráter de urgência, para reiterar a solicitação de par cipação do CAE nas discussões sobre a
pretensa terceirização da alimentação escolar e para ressaltar a essencialidade e obrigatoriedade das
atribuições exercidas pelo quadro técnico de nutricionistas da Secretaria de Educação. 5. Ordem do
dia. 5.1) Aprovação da minuta de resposta ao O cio nº 39464/2019-
Dicaco/Comav/Cgpae/Dirae/FNDE (enviada por e-mail aos conselheiros no dia 07/11/2019).
O FNDE encaminhou cópia de O cio enviada ao Sr. Secretário de Educação do Distrito Federal
informando sobre novas supostas falhas na execução e planejamento do PNAE no DF e sobre
"divergência entre as respostas prestadas pela Secretaria e o Conselho de Alimentação Escolar do
Distrito Federal - CAE/DF, que, in loco, verificou a procedência da denúncia apresentada a respeito da
alimentação escolar insuficiente e a oferta de apenas biscoito com suco no Centro de Ensino Médio -
CEM 404, em Sarna Maria, diferentemente da afirmação da SEEDF, segundo a qual 'não há que se
falar, por conta dos lançamentos realizados pela Unidade Escolar, em falta de
alimentação adequada'". As novas supostas falhas apresentadas na execução e planejamento do
PNAE são: "as escolas públicas não estão servindo proteína animal in natura (carne bovina, de peixe,
frango e ovos de galinha); em razão da problemá ca com as carnes, a rede pública está servindo,
essencialmente, arroz,  macarrão com legumes ou biscoito com suco; no Centro de Ensino
Fundamental - CEF 15 do Gama, os alunos estão sendo liberados no intervalo para almoçar em casa,
tendo em vista esse problema com o fornecimento dos alimentos e; no CEF 20 de Ceilândia os alunos
sofrem com a falta de diversificação das refeições. Antes era apenas peixe, agora é apenas frango.
Houve, inclusive, relatos de problemas estomacais e até anemia em uma quan dade significa va de
estudantes por conta da alimentação limitada." Após leitura da minuta, a plenária deliberou pelas
seguintes alterações: a) ressaltar que a escola CEM 404 de Santa Maria não comunicou a Secretaria
de Educação sobre a manutenção na rede de gás e consequente necessidade de alterar o cardápio ; b)
citar o nome da empresa que suspendeu o fornecimento do frango por mo vos de falta de pagamento;
c) destacar a importância da alimentação escolar na prevenção de anemias e outras patologias
alimentares. Em relação ao desabastecimento do frango in natura, a conselheira Moema informou que
o gênero está sendo adquirido por meio de contrato indenizatório. Em relação à almondega, informou
que houve o recolhimento de todas as almôndegas das escolas e o caso está sendo analisado no
jurídico da SEEDF. 5.2) Aprovação da minuta do Plano de Ação de 2020. Após a leitura das ações
propostas, o conselheiro deliberou a) pelo número de visitas nas escolas urbanas, rurais e
conveniadas nas mesmas quan dades de 2019 (180 urbanas 25 rurais e 35 conveniadas, totalizando
240 escolas); b) por selecionar as escolas de acordo com critérios específicos, como exemplo a
conselheira Moema Esmeraldo (Poder Execu vo/ tular) sugeriu a inadimplência das escolas no
preenchimento das planilhas de estoque de gêneros; c) pela divulgação aos conselheiros dos
resultados das visitas em planilha do google drive, para conhecimento das inconformidades
detectadas e acompanhamento das providências adotadas pela SEEDF; d) pela inclusão de ações que
visam a divulgação das a vidades do Conselho - Bole m Informa vo periódico e materiais de
divulgação, evento anual sobre alimentação escolar e par cipação do CAE nas reuniões das
Coordenações Regionais de Ensino junto aos diretores das escolas. Ainda em relação aos resultados
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das fiscalizações, o conselheiro Paulo Roberto (Sociedade Civil/ tular) solicitou informações a
respeito da devolu va da SEEDF sobre as escolas visitadas por ele e que apresentam problemas
estruturais graves. A secretaria execu va informou que os resultados das fiscalizações realizadas no
1º semestre estão dispostas no Relatório de A vidades do CAE/DF, que será reenviado por e-mail.
Informou ainda que o Conselho solicitou à SEEDF a impressão de 32 cópias do Relatório, que serão
enviadas às En dades representadas no Conselho, FNDE e demais órgãos de controle. A conselheira
Maria Cris na (Sociedade Civil/suplente) pediu a palavra para alertar sobre a problemá ca que
envolve o contrato de merendeiros. Informou que o contrato contempla, além da mão de obra, o
fornecimento de materiais e produtos de limpeza para as escolas que são atendidas pelo contrato. O
problema se apresenta nas escolas que possuem déficit de merendeiros e nas escolas que possuem
merendeiros terceirizados e efe vos, uma vez que a base de cálculo para o fornecimento de materiais
e produtos de limpeza é o número de terceirizados lotados nas escolas. Em situação de déficit de
merendeiros a escola não recebe os materiais e produtos de limpeza em quan dade suficiente e não
pode fazer aquisição desses itens com recurso do PDAF. A conselheira Moema Esmeraldo (Poder
Execu vo/ tular) informou que a SEEDF possui um quadro reduzido de merendeiros efe vos e que há
situação de desvio de função. Reconhece a necessidade de adi vação do contrato terceirizado, mas
que a SEEDF poderia minimizar o déficit realocando os efe vos nas cozinhas. Ademais, sinalizou pela
necessidade de revisar a Portaria Nº 369/2018, que trata da modulação da carreira assistência da
SEEDF, dentre elas a modulação dos merendeiros. 5.3) Aprovação do "Capítulo V - Da conduta dos
conselheiros", disposto na minuta que propõe alteração do Regimento Interno do CAE/DF. Pelo
tardar do horário, a Presidente sugeriu que o tema seja discu do na próxima plenária do Conselho. A
sugestão foi acatada pelos presentes. A reunião foi conduzida aos encaminhamentos. 6.
Encaminhamentos. 6.1 Enviar aos conselheiros a) o relatório preliminar da auditoria realizada pela
CGU no Programa Nacional de Alimentação Escolar; b) a Portaria nº 369/2018, que trata da modulação
da carreira assistência e; c) Decreto nº 40.278/2019, que ins tui o plano "GDF Presente". 6.2 Solicitar
estudo para ampliação de cozinhas, depósitos e construção de refeitórios nas escolas que foram
contempladas pela construção de novas salas de aula. 6.3 Solicitar da Secretaria de Educação retorno
quanto às escolas visitadas pela CAE que necessitam de adequações estruturais das cozinhas,
depósitos e/ou refeitório. 6.4) Solicitar reunião em caráter de urgência com o Sr. Secretário de
Educação para tratar da pretensa terceirização da alimentação escolar. 6.5) Solicitar reunião com a
auditora da Controladoria Geral do Distrito Federal que realiza, no momento, auditoria no Programa de
Alimentação Escolar-DF.  6.6) Alterar a minuta de resposta ao OF. Nº 39.464/2019-FNDE, conforme
sugestão dos conselheiros presentes.

Moema de Souza Esmeraldo - Poder Executivo/titular

Sandra da Silva Linder - Poder Executivo/titular

Waldiméa Corrêa Prado Córdova - Poder Executivo/suplente

Ricardo Gama - Trabalhadores da Educação/titular

Ygraine Hartmann - Presidente/Sociedade Civil/CRN-1/titular

Paulo Roberto Ferreira da Silva - Sociedade Civil/ACELBRA-DF/titular

Raíssa Valente - Sociedade Civil/OSB/titular

Maína Ribeiro -  Sociedade Civil/OPSAN/titular

Maria Cristina Guedes de Souza - Sociedade Civil/CRN-1/suplente

Karla Lustosa - Sociedade Civil/OSB/suplente

Adriana Cruz - Sociedade Civil/ACELBRA-DF/suplente

Lucelita Santos Reis - Pais de alunos/ASPA/titular

Thiago Ferreira Dias - Vice-Presidente/ASPA/Pais de alunos/titular
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Teresa Cristina Dias - Pais de alunos/ASPA/titular

Gabriela Sotério Alves da Costa - Secretária Executiva do CAE/DF

Documento assinado eletronicamente por YGRAINE HARTMANN LEIBOVICH, RG n.º 2084362 –
SSP-DF, Usuário Externo, em 04/12/2019, às 15:31, 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 GABRIELA SOTERIO ALVES DA COSTA - Matr.
02178370, Secretário(a) Executivo(a) do Conselho de Alimentação Escolar do Distrito Federal,
em 04/12/2019, 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 Karla Lustosa de Mello Carvalhal, RG n.º 2298035 –
SSP-DF, Usuário Externo, em 04/12/2019, às 16:54, 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 MARIA CRISTINA GUEDES DE SOUZA, RG n.º 1350348
– SSP-DF, Usuário Externo, em 04/12/2019, às 18:03, 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 PAULO ROBERTO FERREIRA DA SILVA, RG nº 724468
SSP- DF, Usuário Externo, em 04/12/2019, às 18:47, 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 SANDRA DA SILVA LINDER - Matr. 02397374,
Técnico(a) de Gestão Educacional, em 05/12/2019, às 10:22, 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 06/12/2019, às 17:05, 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 WALDIMEA CORREA PRADO CORDOVA - Matr.
02196913, Gerente de Instrução de Procedimentos Licitatórios, em 06/12/2019, às 23:45,
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 RAISSA VALENTE STAFFUZZA, RG n.º 2742529 – SSP-
SP., Usuário Externo, em 09/12/2019, às 10:28, 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,
Usuário Externo, em 09/12/2019, às 10:29, 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.
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Documento assinado eletronicamente por Maína Ribeiro Pereira Castro, RG n.º 2660796 – SSP-
DF., Usuário Externo, em 10/12/2019, às 13:14, 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 MOEMA DE SOUZA ESMERALDO - Matr. 0215305X,
Gerente de Fiscalização de Serviços Terceirizados, em 06/01/2020, às 16:44, 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 Adriana Cruz Vaz, RG n.º 1174845 – SSP-DF, Usuário
Externo, em 09/01/2020, às 21:24, 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.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 32022041 código CRC= 32D63033.
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