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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Conselho de Alimentação Escolar do Distrito Federal
 

ATA

ATA DA 44ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO DISTRITO FEDERAL, realizada aos vinte e
quatro dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte, por meio de plataforma virtual de reuniões – Google Meet, sob a condução inicial da Secretária
Executiva e posterior do  Presidente do Conselho, estando presentes os conselheiros que assinam a ata. 1) Abertura da reunião pela Secretária Executiva às
14h35 dando as boas-vindas a todos e iniciando a leitura dos itens da pauta do dia. 2)Justificativa das ausências: Justificaram  ausência os conselheiros
Mariana Delgado de Olíval (Sociedade Civil/CRN1/titular) e Jackeline Domingues Aguiar (Poder Executivo/titular). Não justificaram ausência:   Thiago
Viveiros Tibério (Poder Executivo/suplente), Clenilda dos Santos Costa (ASPA/suplente) e Vasconcelos Araújo de Oliveira (ASPA/suplente). A Secretária
Executiva informou sobre o convite feito à presidente do CRN - Sra. Renata Monteiro - para participação na reunião, porém a convidada não estaria
disponível na data e horário do evento. O Presidente tomou a palavra dando as boas-vidas a todos e informou que faria uma inversão e pauta, de forma que a
minuta de resposta ao ofício do FNDE seria discutida logo após a leitura da ata.  3) Assinatura da ata da reunião anterior. A ata foi lida pela Secretária
Executiva e aprovada por todos.  Karla Carvalhal sugeriu duas correções gramaticais no texto da ata. 4) Aprovação da minuta de resposta ao ofício
13.759/2020-FNDE:   Cristina iniciou as discussões do tema sugerindo que fosse solicitada dilação de prazo de resposta ao FNDE, uma vez que as
informações disponibilizadas    pela DIAE em junho/2020 estão em desacordo com as orientações preconizadas pelo FNDE (montagem dos kits de acordo
com as necessidades nutricionais dos estudantes). A autarquia solicita via ofício os cardápios do ano de 2020 juntamente com os per capitas diferenciados por
faixa etária. O documento da DIAE, por sua vez, carece de tais informações havendo necessidade de envio de questionamentos à Diretoria. Ademais, o
documento em tela não deixa claro qual será o período de atendimento de cada kit de alimentos distribuído, tampouco quais itens da Agricultura Familiar
serão entregues. Karla relatou que em reunião realizada no início do mês de junho/2020 para análise de documentação técnica de empresas classificadas em
pregão eletrônico, foi informada pela condutora de tal reunião que “a partir daquele momento não havia mais nada de alimentos nas escolas”. Questionou se
o nível de envolvimento do CAE nos assuntos referentes à alimentação escolar é apenas responder a documentos oficiais ou se é de conhecimento do
Conselho o que está em estoque nas unidades escolares e informou não ter conhecimento do que existe nos depósitos das escolas. Cristina reforçou a
necessidade de envio de questionamento à SEEDF.  Karla sugeriu que a SEEDF em conjunto com as diretorias das escolas descubra uma forma de distribuir
“quentinhas” diárias ou descubra outra maneira de resolver o problema da distribuição de alimentos aos alunos da rede pública. Cristina informou que
distribuir quentinhas está proibido, inclusive para restaurantes. Paulo relatou que, “na realidade, a SEEDF quer buscar as coisas mais fáceis, não quer fazer
nada e o CAE tem feito vários questionamentos e as respostas não vem”. Cristina informou que a SEEDF distribuirá cestas de alimentos sem cálculos
definidos. Karla sugeriu que seja modificado o último parágrafo da minuta de resposta ao FNDE acrescentando a informação de que “a SEEDF não informou
ao CAE” sobre detalhamento da distribuição das cestas. Ivan tomou a palavra e parabenizou o CAE por ter derrubado o edital de terceirização. Relatou ter
recebido e-mail da SEEDF com informações sobre a distribuição das cestas verdes, quais sejam: não serão distribuídos  alimentos folhosos devido à sua alta
perecibilidade; em Planaltina, aproximadamente quinze mil pais de alunos receberão as cestas verdes em 16 unidades escolares; os pais de alunos terão dois
dias para retirada das cestas;  a cooperativa da qual faz parte ficará responsável pela entrega de cestas verdes de seis quilos com a seguinte composição: 1,5 kg
de abóbora japonesa, ½ kg batata doce, ½ kg de beterraba, ½ kg de cenoura, ½ kg de limão, 1kg de repolho roxo e 1,5kg de tangerina. Informou que não foi
calculado o per capita dos alimentos a serem entregues devido à dificuldade de cálculo e porcionamento de frutas e hortaliças. Concluiu informando que a
composição das cestas será diferente em cada regional de ensino, já que existem diferentes cooperativas de agricultura familiar responsáveis em cada regional.
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Samuel iniciou sua fala parabenizando os conselheiros pelo trabalho realizado visando a impugnação do edital de terceirização. Quanto à distribuição dos
alimentos, informou que faltam nos kits de alimentos gêneros entregues em pacotes fechados, não fracionados, além de gêneros cárneos. Esclareceu ser de
responsabilidade da SEEDF a definição da melhor logística para entregas de cestas completas e que o CAE deverá exigir que tal entrega contemple todos os
alunos. Ressaltou por último que o governo deverá oferecer as condições sanitárias adequadas para distribuição dos kits aos alunos. Lucelita iniciou sua fala
parabenizando os conselheiros do CAE pela vitória da suspensão do edital de terceirização. Informou que é uma grande honra estar lutando por uma
alimentação de qualidade juntamente aos demais conselheiros. Maína agradeceu pela convocação da reunião extraordinária e pelas conquistas e mobilizações
do Conselho. Relatou não ter certeza do porquê, mas entende o posicionamento da conselheira Cristina, sobre a existência de produtos cárneos nos depósitos
das escolas e que a distribuição de tais gêneros deve contemplar os titulares do direito de recebe-los, ou seja, os estudantes da rede. Paulo retomou a palavra
parabenizando o grupo devido à impugnação do edital, cuja minuta do pedido foi trabalhada por muitos conselheiros. Informou que na atuação gestão o CAE
apresenta-se mais forte devido à abertura da presidência à participação de todos. Sobre as carnes, em visita a algumas unidades escolares, constatou que o
vencimento das proteínas será no início de 2021. Alertou para a necessidade de se tomarem providências quanto a esses alimentos, bem como quanto aos
alimentos não perecíveis constantes em estoque. Cristina informou que, sobre as carnes congeladas, o FNDE sugeriu o estudo de viabilidade do repasse dos
produtos inteiros, com a projeção do número de dias letivos para seu consumo pelos estudantes, sem fracionamento e com o mínimo de risco sanitário.
Esclareceu que o FNDE solicita também a comprovação de que o porcionamento dos kits está sendo elaborado em conformidade com a Resolução,
necessitando-se enviar à autarquia os cardápios do ano de 2020 com os per capitas de alimentos diferenciados por faixa etária. Eliane relatou estar feliz devido
à vitória alcançada com a impugnação do edital de terceirização. Informou que a direção das escolas, por conhecer quais são os alunos mais carentes, deveria
selecioná-los para enviar os produtos cárneos para que tais alimentos não sejam perdidos, “senão isso termina sendo lixo e é dinheiro público jogado fora”.
Concluiu parabenizando o presidente e vice-presidente por terem dado democracia ao Colegiado. Karla acrescentou que há uma questão legal no pedido de
suspensão do edital de terceirização. Informou que “a terceirização, a meu ver, não tem respaldo legal”. Citou texto disponível no site do Palácio do Planalto
referente ao Direito Humano de alimentação adequada. Informou que “a questão da alimentação nas escolas públicas é constitucional, terceirizar não existe.
É como se você tivesse que terceirizar a educação pública no Brasil”. Ivan informou que a distribuição das cestas verdes será feita em 4 semanas e que o
saldo de contrato de aquisição de frutas e hortaliças se encerrará após tal período. Dessa forma, não haverá hortifrutigranjeiros para serem entregues no caso
de volta às aulas em agosto ou setembro de 2020. Paulo e Ivan sugeriram que a SEEDF seja alertada para providenciar um novo chamamento público em caso
de volta às aulas.  Thiago colocou em votação a solicitação de dilação de prazo de resposta ao FNDE. Todos foram a favor do pedido. Thiago informou que
caso as aulas voltem em agosto, não haverá alimentos para os alunos. Cristina relatou que no questionamento a ser enviado à SEEDF deverá ser solicitado o
levantamento de gêneros alimentícios e datas de validade disponíveis nos estoques das escolas. A Secretária Executiva sugeriu que o pedido de dilação de
prazo de resposta ao FNDE seja de, no mínimo, dez dias. Thiago sugeriu o pedido de dilação de vinte dias e os demais conselheiros concordaram.
Prosseguindo, o presidente informou que, sobre o processo de renovação do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional - CONSEA, a secretária
executiva de tal Conselho, entrou em contato com ele solicitando a indicação de dois membros do CAE para compor o Colegiado. Esclareceu que devido à
necessidade de envio rápido dos indicados, sugeriu o encaminhamento do seu próprio nome e o nome da conselheira Lucelita, os quais já fazem parte do
CONSEA. Maína esclareceu a finalidade do CONSEA, qual seja: trabalhar com controle social na perspectiva da garantia do direito universal à alimentação
de outros públicos, não apenas o público escolar. A Secretária Executiva informou sobre um novo ofício recebido pelo CAE/DF, oriundo do FNDE, o qual
trata de denúncia sobre a falta de recebimento de kits de alimentos nas escolas do Cruzeiro. Relatou que encaminhará o documento aos e-mails dos
conselheiros e sugeriu que o assunto seja tratado no mesmo ofício que será enviado ao FNDE acerca da distribuição de kits de alimentos. O conselheiro
Samuel informou que os kits fracionados foram entregues em um primeiro momento às escolas rurais e àquelas localizadas em área de vulnerabilidade social,
motivo pelo qual as escolas do Cruzeiro não foram contempladas. Thiago relatou em forma de desabafo que “a Secretaria está mais preocupada com a
terceirização do que com o trabalho que devem fazer”. Informou que recebeu mensagens de mais de 500 diretores de escolas parabenizando o CAE pelo
pedido de impugnação de edital. Informou que em alguns municípios e cidades do Brasil há entrega de cestas com proteína animal devido à realização de
mapeamento prévio e inscrição prévia de famílias. Informou que falta gestão na SEEDF e “as pessoas estão fazendo de qualquer jeito ali”. Lucelita afirmou
que “estão todos preocupados com a terceirização e tirar o CAE da jogada”. Cristina explicou que as justificativas para a terceirização foram tecidas em
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cima da má gestão da SEEDF e que não há cardápios especiais, fichas técnicas, etc. Karla afirmou que o CAE pode auxiliar na gestão da SEEDF, desde que
seja convocado para tal e que deve ser formada uma equipe multidisciplinar para diagnóstico das falhas. Lucelita solicitou que seja registrado em ata e que
seja informado às áreas da SEEDF interessadas na terceirização que “está na Constituição que é inconstitucional, não pode terceirizar”. Paulo ponderou que
se o Governador sabe que existe máfia dos contratos na alimentação escolar, por que até hoje não houve nenhum processo para investigar esses contratos?
Não temos conhecimento de denúncias sobre os contratos e fornecedores. Karla relatou que desconhece qualquer processo em andamento contra empresas
que fornecem gêneros à alimentação escolar do DF. Eliane Marinho informou que o governador não desistirá da terceirização e que “devemos ficar bem
espertos porque pode ser numa calada da noite”. Ivan propôs que o CAE solicite à SEEDF a relação de todos os contratos vigentes para compra de alimentos
para evitar que as aulas retornem após a pandemia e haja desabastecimento de alimentos. Karla informou que tais dados estão disponíveis no Portal da
Transparência. Raíssa questionou qual seria o papel do Conselho diante do atraso nas licitações e compras da SEEDF. Cristina informou que quanto à
terceirização da alimentação escolar, na própria legislação do FNDE há autorização para modificar o modelo de gestão, porém apenas a compra de gêneros
poderá ser feita com recursos do Fundo. Ressaltou que a análise do edital de terceirização por parte do CAE deverá continuar. Paulo deu continuidade à
reunião devido à queda de conexão do presidente e informou que a Secretária Executiva elaborou uma planilha para controle dos conselheiros interessados em
participar da próxima distribuição de kits de alimentos, a qual provavelmente ocorrerá na data de 29/06/2020. Lucelita se candidatou a participar e destacou
que a SEEDF não reconheceu a participação do vice-presidente Paulo na última distribuição de kits de alimentos. Questionou se a SEEDF disponibilizará
carro e motorista para levar e buscar os conselheiros, “pois está na Constituição do país”. Paulo informou sobre a existência do TaxiGov, o qual já se
encontra em vigor e pode ser utilizado pelos conselheiros. Lucelita e Karla solicitaram que a Secretária Executiva repasse as informações aos conselheiros
acerca do uso do aplicativo de transportes. A Secretária Executiva informou que entrará em contato com cada conselheiro no participar para prestar tais
informações. Posteriormente, deixou a plenária à vontade, uma vez que a pauta já havia sido vencida. Sugeriu que as intenções de participação na distribuição
dos kits de alimentos sejam enviadas pelos conselheiros após a SEEDF informar dia, horário e local onde os kits serão entregues. Eliane Marinho informou
que não poderá participar da distribuição por fazer parte do grupo de risco. Novamente Lucelita se disponibilizou a acompanhar e questionou se a SEEDF
distribuirá máscaras aos conselheiros. Paulo sugeriu que a Secretária Executiva questione a SEEDF sobre a possibilidade de distribuição de máscaras durante
o acompanhamento da entrega dos kits. Acerca das assinaturas de atas pelos conselheiros, Paulo sugeriu que uma vez redigida, a ata seja encaminhada ao e-
mail dos conselheiros para ratificação ou retificação. A Secretaria Executiva questionou em qual momento as atas devem ser assinadas: após as contribuições
via e-mail ou após a leitura em reunião subsequente? Paulo informou que as atas enviadas por e-mail devem ser lidas por todos os conselheiros e então,
seguirem para assinatura. Na reunião subsequente serão lidas e novas retificações serão feitas, caso necessário. Todos os conselheiros concordaram. Thiago
solicitou que a conselheira Maína informasse de forma detalhada sobre a utilização de uma ficha de acompanhamento da distribuição dos kits de alimentos, a
qual deverá ser usada na próxima entrega de kis. Maína informou que o objetivo das fichas é formalizar a presença do CAE e balizar o acompanhamento da
distribuição. Karla se disponibilizou a auxiliar Maína na formatação da ficha e solicitou que a Secretária Executiva adapte o documento de forma que os dados
possam, posteriormente, ser visualizados na forma de gráficos posteriormente. 5) Informações sobre o pedido de impugnação do edital feito pelo CAE ao
edital nº 03/2020: o assunto foi tratado no item 4. 6) Informações sobre a distribuição de cestas da Agricultura Familiar aos estudantes da rede
pública: o assunto foi tratado no item 4. A Secretária Executiva solicitou que o presidente prosseguisse com os encaminhamentos, tendo em vista o avançar
do horário e alguns conselheiros precisarem se ausentar da reunião. 7) Encaminhamentos da reunião: a) Ofício à SEEDF questionando sobre as datas e
locais de distribuição de kits de alimentos e cestas verdes; b) Formatação da ficha de acompanhamento da distribuição de kits de alimentos sugerida pela
conselheira Maína; c) Solicitação de dilação de prazo de resposta ao FNDE; d) Ofício à SEEDF solicitando a vigência dos contratos atuais; e) Ofício à
SEEDF solicitando informações sobre a distribuição de kits, para construção da minuta de resposta ao Ofício nº 13.759/2020-FNDE. Finalizado o assunto, o
conselheiro Paulo solicitou que as conselheiras Cristina, Maína e Raíssa, por serem nutricionistas, fizessem um estudo mais aprofundado do edital de
terceirização, com o intuito de munir o CAE de maiores informações. Karla sugeriu que a SEEDF forme um grupo de estudo sobre como é realizada a
aquisição de alimentos, quem são as pessoas envolvidas, qual a distância temporal de divulgação do edital, quais as empresas participantes hoje. Informou que
o presidente está munido das informações acerca dos contratos da alimentação escolar no DF dos anos de 2017, 2018, 2019 e 2020. Esclareceu que o ideal é
que haja uma equipe multidisciplinar entre SEEDF (nutricionistas, servidores que saibam fazer análise contábil, de compras, de contratos), FNDE e CAE no
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prazo de um mês e relatou que o presidente está estudando uma forma de enviar essa demanda à SEEDF. Informou que a alimentação escolar é um dever do
estado, sendo este um dever constitucional. A conselheira Lucelita ressaltou que a ideia da conselheira Karla deve ser colocada em prática o mais rápido
possível e sugeriu que a conselheira Karla seja a coordenadora desse processo. Não tendo nada mais a tratar e ninguém querendo fazer uso da palavra, o
Presidente encerrou a reunião às 16h38, agradecendo a presença e contribuição de todos.
Rejane Parente Lucas
Tatiana Cortes Nogueira
Ricardo Gama
Eliane Marinho
Nilvia Rodrigues dos Reis
Samuel Fernandes da Silva
Raíssa Valente Staffuzza
Maína Ribeiro Pereira Castro
Paulo Roberto Ferreira da Silva
Maria Cristina Guedes de Souza
Ivan Engler
Karla Lustosa de Mello Carvalhal
Adriana Cruz Vaz
Lucelita Santos Reis
Thiago Ferreira Dias
Gabriela Sotério Alves da Costa
Helaine Felicíssimo
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