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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 DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO DISTRITO FEDERAL - CAE/DF.
Aos quatorze dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte, às 14h37, 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 188ª Reunião Ordinária que teve como pauta: 1) Apresentação
dos novos conselheiros, nomeados em setembro de 2021; 2) Leitura da ata da reunião anterior; 3)
Informes: 3.1) Documentos enviados e recebidos; 3.2) Relato da presidência sobre reunião  com a
SEEDF sobre a construção de salas modulares em escolas da rede pública; 4) Considerações sobre a
distribuição das cestas verdes e kits de alimentos às famílias dos estudantes realizada no período de
08/09/2020 a 02/10/2020; 5) Encaminhamentos. Estavam presentes os Conselheiros que assinam esta
ata eletronicamente e ausentes, por motivo justificado os conselheiros Samuel Fernandes - representante
do SINPRO; Gabrielle Costa da Silva – representante da ASPA e Nilvia Rodrigues - representante do
SAE/DF. Não houve justificativa de ausência dos conselheiros Wellington Ricardo e Paulo César
Freitas – representantes do DAMNS; Cristiane Machado, Tiago Pessoa, Clenilda dos Santos Costa e
Vasconcelos Araújo de Oliveira – representantes da ASPA. A Secretária Executiva prosseguiu com a
leitura da ata da 187ª Reunião Ordinária, aprovada por todos. Dando continuidade à reunião a
Secretária Executiva deu ciência a todos sobre os 3) Informes: 3.1) Documentos enviados e recebidos
desde a data da última Reunião Ordinária, em 09/09/2020. Foram enviados os documentos: a)
Questionamentos sobre a distribuição de cestas verdes e kits de alimentos; b) Acompanhamento das
entregas de cestas verdes em escolas da rede publica; c) Reclamação de mães de alunos de escolas da
CRE do Plano Piloto sobre a qualidade das cesta entregues às famílias; d) Questionamentos sobre a
quantidade de alunos que residem em regiões diferentes das que estudam; e) Relação das notas fiscais
dos gêneros da Agricultura Familiar; f) Condição das cozinhas, depósitos e refeitórios das escolas
prioritárias a receberem reformas de aumento do número de salas de aula (salas modulares); g)
Solicitação de reunião presencial ou virtual com os deputados distritais para tratar da situação estrutural
das cozinhas, depósitos e refeitórios das escolas do DF;   h) Posicionamento do CAE em relação à
distribuição de cestas verdes e kits de alimentos no período de setembro e outubro de 2020; i)
Solicitação da relação de escolas reformadas e inauguradas em 2019 e 2020 e prestes a serem
inauguradas. Foram recebidos os documentos: j) Vistas ao processo que trata do cancelamento da
inscrição de RT da Sra Rosana Mara Mundim; k) Respostas de deputados acerca do ofício enviado pelo
CAE que trata das condições das cozinhas, depósitos e refeitórios; l) Processos de pagamento da
Agricultura Familiar; m) Agendamento de reunião virtual com o CAE e o deputado Leandro Grass; n)
Ofício Nº 25.616/2020 do FNDE sobre as reformas necessárias nos espaços escolares de cozinhas e
depósitos das escolas da rede publica do DF, enviado aos conselheiros por e-mail no dia 09/10/2020. O
Presidente deu continuidade à reunião com o item de pauta refere te ao 3.2) Relato da presidência
sobre reunião com a SEEDF para tratar da construção de salas modulares em escolas da rede
pública. O Presidente informou que a reunião aconteceu no dia 08/10/2020 com a participação da
conselheira Karla Carvalhal, dos representantes da SEEDF no CAE/DF, os conselheiros Nivaldo Felix e
Bruno Duarte e a Diretora da Alimentação Escolar, Sra. Fernanda Mateus. A conselheira Karla
informou que a SEEDF está realizando reformas em algumas escolas da rede e em parte delas estão
sendo utilizadas verbas parlamentares. Na reunião foi pontuada a necessidade da Secretaria de
Educação ter um olhar atento em relação às demais estruturas, tais como cozinhas, depósitos e
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refeitórios. Solicitou que a Secretária Executiva encaminhe ao conselheiro Nivaldo o relatório de
atividades do CAE referente ao segundo semestre de 2019, uma vez que o documento contém
informações relevantes sobre as cozinhas, depósitos e refeitórios das escolas visitadas. O conselheiro
Nivaldo Felix informou que a Subsecretaria de Infraestrutura e Apoio Educacional está à disposição do
Conselho para prestar as informações pertinentes à seara de atuação do CAE. Informou que o objetivo
da SEEDF e do CAE é o mesmo: ter como premissa a transparência pública e a melhora no
atendimento aos estudantes da rede. Relatou estranheza ao receber um questionamento do CAE, via
ofício, de assunto que não possui relevância para o Conselho. Solicitou que nas demandas documentais
do Colegiado a objetividade técnica seja preconizada. Relatou que os dados solicitados pelo Conselho
no documento supracitado (número de escolas reformadas e reformas realizadas nos anos 2019 e 2020,
bem como a quantidade de escolas que foram e que serão inauguradas) são dados públicos e estão
disponíveis para consulta na página da SEEDF e no Portal da Transparência. Questionou a relevância
para o CAE das informações sobre reformas de muro, ou pintura, ou construção de banheiros. Reiterou
que o CAE deve se ater aos assuntos pertinentes ao acompanhamento e fiscalização da alimentação
escolar, com o objetivo de otimizar o controle social da política pública em questão. Esclareceu por
último que a questão política deve estar lado a lado com a questão técnica e colocou-se à disposição do
Conselho para transformar o CAE em uma referência. A conselheira Karla informou que durante as
visitas do Conselho são verificadas as situações de depósito, cozinhas e refeitórios e orientou o
conselheiro Nivaldo sobre as competências do CAE constantes no Regimento Interno. O Presidente
informou discordar do exposto pelo conselheiro Nivaldo e esclareceu que “quando fez o ofício
objetivava saber quais escolas haviam sido reformadas e construídas para ter uma base, dentro na linha
de dados do CAE, de quais escolas receberam algum suporte financeiro, podendo ser referente a
quadras, muros e se estão ocorrendo problemas nas cozinhas, refeitórios e depósitos para se ter uma
base e fazer uma análise dessas escolas, de quais estão tendo problemas porque o muro é importante,
mas a alimentação escolar também é importante”. A Conselheira Francisca Xavier manifestou sua
opinião de que os questionamentos do CAE em relação às obras realizadas em 2019 e 2020 são
pertinentes para que seja possível verificar se o orçamento destinado às obras das escolas prioriza
questões emergenciais especialmente aquelas relacionadas às adequações de cozinhas e refeitórios. A
conselheira Eliane Marinho reforçou a fala da conselheira Francisca Xavier e, consequentemente, a
pertinência do questionamento do Presidente. A conselheira Maria Cristina informou que as legislações
e exigências da Anvisa devem ser cumpridas no que tange aos espaços de recebimento,
armazenamento, preparo e distribuição de alimentos e que a alimentação escolar não é colocada como
prioridade no momento de reformar as instituições educacionais, trazendo prejuízos à execução da
política pública. O conselheiro Nivaldo esclareceu que como cidadãos podemos enviar questionamentos
sobre qualquer área de atuação da SEEDF, mas enquanto Conselho devemos nos ater à área de atuação
do CAE. Exemplificou que não é de competência do Colegiado fiscalizar o transporte escolar, porém na
condição de cidadão, qualquer questionamento enviado à SEEDF é válido. O Vice-Presidente Paulo
parabenizou a participação dos representantes da SEEDF na reunião do CAE. Relatou achar relevante
ao CAE ter conhecimento de como estão sendo aplicados os recursos financeiros destinados às reformas
nas escolas da rede. Relatou o caso de uma escola visitada no Guará na qual havia uma reforma em
curso, mas os espaços da cozinha e do depósito não seriam modificados. O Presidente solicitou a
participação dos conselheiros representantes da SEEDF nas reuniões que serão realizadas junto aos
deputados da CLDF sobre as condições estruturais das cozinhas, depósitos e refeitórios. 4)
Considerações sobre a distribuição das cestas verdes e kits de alimentos às famílias dos estudantes
realizada no período de 08/09/2020 a 02/10/2020. O Vice-Presidente elogiou a SEEDF pela última
distribuição de cestas de alimentos, relatando ter sido melhor que as anteriores. Informou que muitas
escolas tiveram problemas com gêneros entregues muito maduros, dando como exemplo o morango.
Relatou que questionou à SEEDF sobre as entregas do morango nas escolas do Guará II, as quais
estavam programadas para receberem o alimento, mas as entregas não ocorreram. Parabenizou a
atuação dos conselheiros Lucelita, Gabrielle, Ricardo e do Presidente no acompanhamento das
distribuições. A conselheira Lucelita relatou ter realizado algumas visitas de fiscalização juntamente
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com a Diretora de Alimentação Escolar, com a Responsável Técnica pelo PNAE no DF e com um
representante do FNDE. Elogiou o apoio da Secretária Executiva durante o acompanhamento da
entrega dos alimentos. A conselheira Francisca questionou como foi realizada a convocação dos pais
interessados em receber as cestas de alimentos. O Vice-Presidente relatou que a divulgação ficou sob a
responsabilidade das Regionais de Ensino e escolas e o chamamento foi realizado por WhatsApp, redes
sociais das unidades escolares e pela plataforma educacional da SEEDF. A conselheira Francisca
relatou que conhece pais de alunos que não receberam nenhum chamamento por parte da SEEDF. A
conselheira Lucelita informou que cada escola procedeu com a distribuição à sua maneira, não havendo
padronização. O conselheiro Ricardo Gama relatou que acompanhou a entrega de alimentos na Escola
Classe 16 de Sobradinho; que muito alunos não possuem WhatsApp ou outros meios eletrônicos para
manifestarem interesse no recebimento dos kits/cestas de alimentos. Relatou que a comunidade da
mencionada escola é carente e ficou satisfeita com o recebimento dos alimentos.  O conselheiro Ivan
informou que os agricultores familiares não foram ouvidos pela Diretoria de Alimentação Escolar, já
que a SEEDF praticamente dobrou as quantidades de quilos de hortifrutigranjeiros componentes das
cestas verdes sem consultar previamente os agricultores quanto à viabilidade de tal incremento, gerando
prejuízos na primeira semana de distribuição. Ressaltou que não houve planejamento escalonado, o que
sobrecarregou os agricultores que não estavam preparados para a quantidade solicitada. Ressaltou a
importância de se haver um diálogo prévio entre a SEEDF e os agricultores para evitar que prejuízos e
desperdício de alimentos dessa natureza aconteçam. Relatou ainda a necessidade de realização de nova
Chamada Publica, já que mais de 70% do contrato atual já foi executado. A conselheira Cristina relatou
que a comunicação das escolas com os pais de alunos foi falha, já que a SEEDF não fez nenhum
planejamento central para atender a essa demanda. Informou também que construiu em conjunto com a
Secretaria Executiva do CAE um documento acerca do histórico da alimentação escolar durante a
pandemia e encaminhará a demanda à SEEDF. Sugeriu ainda que durante as próximas entregas de
alimentos acompanhadas pelo CAE os gêneros impróprios para consumo sejam pesados ou
fotografados. O Presidente sugeriu que seja acrescentada na ficha de acompanhamento das distribuições
de alimentos a informação referente a alimentos impróprios. A conselheira Juliana Siqueira,
representante do Poder Executivo, relatou que a Diretoria de Transporte foi procurada pela Diretoria de
Alimentação Escolar (DIAE) solicitando disponibilização de veículos destinados ao transporte escolar
para fazer a entrega dos kits de alimentos, porém a demanda não pôde ser atendida por caracterizar
mudança do objeto do contrato, ou seja, um procedimento ilegal. A DIAE solicitou também a
disponibilização da frota de veículos da SEEDF para fazer a distribuição, mas no momento da demanda
não havia veículos disponíveis, tampouco motoristas suficientes. Informou que o CAE pode sugerir
medidas à SEEDF para melhorar o atendimento aos alunos e que a Casa está aberta ao diálogo. A
conselheira Francisca sugeriu que a SEEDF consulte os Correios para verificar se as entregas de
alimentos podem ser feitas por essa empresa pública. A conselheira Karla sugeriu que seja
disponibilizado no site da SEEDF informações sobre as próximas distribuições de alimentos. Antes de
dar encerramento à reunião o Presidente solicitou a apresentação das conselheiras Nathalia Lopes
Mourão, representante dos discentes e Priscila Claudino de Almeida, representante do CRN-1. Após as
apresentações o Presidente prosseguiu para os 5) Encaminhamentos. a) Enviar aos novos conselheiros
o Relatório de Atividades do CAE de 2019 e o documento sobre a situação da estrutura das cozinhas,
depósitos e refeitórios; b) Enviar ao conselheiro Nivaldo o relatório de acompanhamento das escolas do
Guará (visitas realizadas pelo Vice-Presidente); c) Acrescentar no formulário de acompanhamento de
distribuição de alimentos questionamentos sobre descarte e/ou desperdício de alimentos; d) Enviar por
e-mail aos conselheiros as considerações do CAE sobre a última entrega de alimentos; e) Enviar
questionamento à SEEDF acerca da existência de plano de entrega de alimentos aos alunos que residem
em áreas diferentes das áreas em que estudam e que por esse motivo não manifestaram interesse em
receber as cestas; f) Agendar reunião com a área técnica da alimentação escolar para tratativas das
próximas entregas dos alimentos as famílias. Nada mais havendo a ser tratado a reunião foi encerrada às
17h45. Secretária Executiva: Gabriela Sotério Alves da Costa.
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Presidente Thiago Ferreira Dias (Pais de Alunos - ASPA)
Vice-Presidente Paulo Roberto Ferreira da Silva (Sociedade Civil - ACELBRA-DF)

Cristiano Pacheco Lustosa (Poder Executivo - SEEDF)
Nivaldo Vieira Félix (Poder Executivo - SEEDF)

Juliana Santos Siqueira Vilela Ribeiro (Poder Executivo - SEEDF)
Bruno Rodrigues Duarte (Poder Executivo - SEEDF)

Ricardo Gama (SINPRO-DF)
Eliane Marinho (SAE/DF)

Lucelita Santos Reis (Pais de Alunos - ASPA)
Francisca de Almeida Xavier (Pais de Alunos - ASPA)

Adriana Cruz Vaz (ACELBRA-DF)
Ivan Engler (Sociedade Civil – Agricultura Familiar)

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)

Nathalia Lopes Mourão (Representantes dos Discentes - DANMS)
Priscila Claudino de Almeida (Sociedade Civil - CRN-1)

Helaine Felicíssimo (Apoio Administrativo)
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