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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 182ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO DISTRITO FEDERAL, realizada aos onze dias do
mês de fevereiro de dois mil e vinte, na sala de reuniões do Conselho de Educação do Distrito Federal, situada no SBN Qd. 02, Bloco C, Edifício Phenícia,
10º andar, sob a condução do Presidente eleito do Conselho, estando presentes os conselheiros que assinam a ata. 1) Abertura da reunião pelo Presidente às
14h51 agradecendo a presença de todos.  2)Ausências.  Justificaram  ausência os conselheiros Karla Lustosa de Mello Carvalhal (Sociedade
Civil/OSB/Suplente) e Ricardo Gama (Trabalhadores da Educação/SINPRO/Titular). Não justificou ausência a conselheira Tatiana Cortes Nogueira (Poder
Executivo/SEEDF/2º suplente).  3) Assinatura da ata da reunião anterior.  A ata foi lida e aprovada pelos presentes.  4)  Informes.  4.1)  Documentos
enviados e recebidos a) consulta às Entidades sobre a terceirização; b) pronunciamento do CAE sobre a terceirização para a SEEDF e demais órgãos de
controle; c) ofícios das fiscalizações realizadas; d) ratificação da necessidade de indicações dos Segmentos de Pais de Alunos e representantes dos discentes
para compor o CAE; e) convite do Deputado Chico Vigilante para o CAE compor a mesa na Comissão que discutirá a terceirização, a ser realizada na CLDF;
f) resposta da SEEDF sobre os contratos de alimentos vigentes (enviado por e-mail aos conselheiros). Sobre os contratos vigentes, a Secretária Executiva
passou a palavra ao conselheiro Ivan Engler (Suplente/Sociedade Civil-Agricultura Familiar) para atualizar o Conselho sobre o Chamamento Público para
aquisição de gêneros da agricultura familiar, o qual informou que a Chamada Pública foi lançada durante a audiência pública que ocorreu na última sexta-feira
(dia 06/03/2020) no Palácio do Buriti. Informou que os preços cotados pela SEEDF estão muito abaixo dos preços do mercado. O Presidente sugeriu que
fosse solicitada à Secretaria de Educação a fonte de dados da pesquisa de preços do Chamamento Público. 4.2) Exposição das faltas e necessidades de
substituições de conselheiros para recomposição de membros. A Secretária Executiva apresentou a quantidade de faltas (ausências sem justificativa) por
conselheiro.  O  Presidente informou que as faltas serão contabilizadas anualmente. O conselheiro Samuel Fernandes da Silva (Suplente/Trabalhadores da
Educação), apoiado pela conselheira Maína Ribeiro Pereira Castro (Titular/Sociedade Civil-Observatório de Políticas de Segurança Alimentar e Nutrição),
defendeu que o Regimento Interno deve ser seguido à risca, de forma que, depois de alcançado o número limite de faltas, o conselheiro faltante deverá ser
destituído. O Presidente informou que encaminhou ofício ao Sindicado dos Trabalhadores em Escolas Públicas do Distrito Federal – SAE/DF, questionando
sobre a permanência ou não das conselheiras representantes da Entidade, uma vez que houve eleição da nova gestão do Sindicato e tendo em vista o número
de faltas consecutivas da conselheira Nilvia Rodrigues dos Reis (Suplente/Trabalhadores da Educação) no ano de 2020 (03 faltas consecutivas). O Sr. Vice-
Presidente manifestou-se a favor da substituição daqueles que já alcançaram o número de faltas no exercício de 2020, conforme preconiza o Regimento
Interno. A conselheira Nilvia, presente na reunião, justificou o elevado número de faltas alegando excesso de trabalho no Sindicado e algumas situações de
saúde pelas quais passou no último ano (fratura do pé). Perante as justificativas apresentadas, o Colegiado deliberou pela permanência da conselheira. A
conselheira Maína Ribeiro Pereira Castro (Titular/Sociedade Civil-Observatório de Políticas de Segurança Alimentar e Nutrição) sugeriu que quando da
entrada de novo membro no CAE, deve-se apresentar todas as responsabilidades inerentes ao trabalho de conselheiro, que não se restringem apenas às
participações nas reuniões, mas também visitas às escolas, reuniões de comissões, entre outras ações. O Presidente ressaltou ainda a importância da realização
das visitas às escolas e fez um apelo para que os conselheiros não esperem pelo TaxiGov, mas que iniciem os trabalhos visitando unidades escolares próximas
às suas residências ou locais de trabalho. 4.3) Informes sobre a pretensa terceirização da alimentação escolar e audiências públicas. O conselheiro Ivan
Engler (Suplente/Sociedade Civil-Agricultura Familiar) informou não ter participado da audiência realizada pelo governo no Palácio do Buriti, mas que não
foi apresentada a fonte dos dados utilizados na construção da planilha demonstrativa dos custos da SEEDF com o Programa de Alimentação Escolar na
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autogestão. A conselheira Teresa Cristina Dias da Silva (Titular/Segmento de Pais) informou que “a questão das merendeiras não tinha definição acerca de
ser atividade meio ou atividade fim. Recentemente parece que foi definido que será atividade meio” e questionou:“como o CAE é um órgão fiscalizador, ele
vai fiscalizar o que? As merendeiras terão a prerrogativa de fiscalizar a alimentação também? Como será discernido o que é da terceirização, o que é do
CAE? O que é da Agricultura Familiar?”.  A conselheira Lucelita Santos Reis (Titular/Segmento de Pais) informou que o Secretário de Educação não
permitiu que o CAE se manifestasse durante a audiência e que “foi revoltante devido à impossibilidade de alguns interessados entrarem no salão destinado
ao evento.” Informou que a entrada era por ordem de chegada e que se inscreveu para se manifestar, mas não teve oportunidade de fala.O conselheiro Samuel
Fernandes da Silva (Suplente/Trabalhadores da Educação) informou que a palavra seria concedida apenas aos deputados presentes, mas que conseguiu se
manifestar publicamente. Esclareceu que a dinâmica da audiência permitiria a realização de perguntas, mas que apenas 05 (cinco) perguntas seriam lidas e
respondidas na audiência; as demais seriam respondidas por e-mail. Informou que o objetivo da audiência realizada no Palácio do Buriti foi formalizar a
intenção de mudança do modelo de gestão da alimentação escolar e ressaltou a importância da presença de todos na audiência que será realizada na Câmara
Legislativa do Distrito Federal - CLDF, ocasião na qual haverá maior oportunidade de participação do público em geral. A conselheira Eliane Marinho
(Titular/Trabalhadores da Educação) registrou que o SAE não foi autorizado a entrar na audiência pública. O conselheiro Samuel Fernandes da Silva
(Suplente/Trabalhadores da Educação) complementou sua fala informando que o limite de público no evento era de 100 (cem) pessoas; informou que o
governo, com o intuito de acalmar os ânimos dos merendeiros presentes, afirmou que não haveria redução salarial desses profissionais; ressaltou que essa não
será a realidade futura e, mesmo que haja, acredita que essa garantia acabará em pouco tempo. A conselheira Eliane Marinho (Titular/Trabalhadores da
Educação) complementou a informação alegando fazer parte do grupo de negociação do governo e o SAE e que, na data de ontem (10/03/2020), ao participar
da reunião do grupo, constatou que o governo pretende, a qualquer custo, implementar a nova forma de gestão da alimentação escolar. O conselheiro Ivan
Engler (Suplente/Sociedade Civil-Agricultura Familiar) informou que não está claro o custo da implementação de sistema de controle das refeições servidas
pelas empresas terceirizadas. Retomou a discussão acerca do desabastecimento de gêneros alimentícios hortifrutigranjeiros, o qual está iminente, uma vez que
a Chamada Pública para aquisição desses gêneros não foi finalizada e os contratos vigentes estão prestes a ser findados. O Presidente sugeriu que seja enviado
um ofício à SEEDF questionando quais serão as providências a serem adotadas pela SEEDF para a renovação os contratos da alimentação escolar e para
suprir a falta de hortifrutigranjeiros nos meses de abril e maio.  A conselheira Eliane Marinho (Titular/Trabalhadores da Educação) informou que o SAE
encaminhou ofício ao TCDF, à PROEDUC e à SEEDF informando que a Entidade é contra a terceirização da alimentação escolar. O Presidente informou ter
ficado constrangido durante a audiência publica já que solicitou à Diretora de Alimentação Escolar que as perguntas do CAE fossem lidas e respondidas, mas
não teve seu pedido atendido. A conselheira Lucelita Santos Reis (Titular/Segmento de Pais) informou que não foi esclarecido pelo governo como se chegou à
conclusão de que a terceirização seria vantajosa. O Sr. Vice-Presidente (Titular/Sociedade Civil/Associação dos Celíacos) informou que também não foi
esclarecido como serão utilizados os recursos do FNDE caso seja adotado o novo modelo de gestão.  A conselheira Maína Ribeiro Pereira Castro
(Titular/Sociedade Civil-Observatório de Políticas de Segurança Alimentar e Nutrição) sugeriu que seja adotada alguma estratégia por parte do Conselho para
tornar público seu posicionamento acerca do assunto em tela. O conselheiro Samuel Fernandes da Silva (Suplente/Trabalhadores da Educação) sugeriu que
fosse encaminhado à mídia um pronunciamento informando que o CAE não teve participação na audiência pública e apresentar todas as perguntas elaboradas
pelo conselho. O conselheiro Ivan Engler (Suplente/Sociedade Civil-Agricultura Familiar) sugeriu encaminhar um documento ao MPDFT e TCDF acerca da
necessidade de estudos de viabilidade da terceirização da alimentação escolar. A conselheira Maria Cristina Guedes de Souza (Suplente/Sociedade Civil-
CRN/1) sugeriu que os documentos sejam encaminhados também aos diretores de escolas, para que estes tomem conhecimento da situação e posicionamento
do CAE. A conselheira Lucelita Santos Reis (Titular/Segmento de Pais) questionou qual trabalho político será feito pelo CAE para que o Colegiado ganhe
força e apoio. O Presidente informou que conforme gestão anterior haverá cursos de capacitação para os conselheiros; informou que não haverá uma política
partidária, mas sim, uma política de interesse social que venha a favorecer os alunos. A conselheira Adriana Cruz Vaz (Suplente/Sociedade Civil-Associação
dos Celíacos) questionou se haverá alguma ação corpo a corpo junto aos parlamentares da CLDF em defesa da manutenção do atual modelo de gestão. O
Presidente informou que será feita uma sensibilização juntos aos parlamentares sobre as desvantagens do novo modelo de gestão; informou que serão
agendadas reuniões com todos os parlamentares, após formação de um grupo de representantes do Conselho que possa comparecer aos gabinetes e debater o
assunto em voga. Acordou-se que para a audiência pública do dia 12/03/20 os conselheiros deverão se encaminhar diretamente ao plenário e buscar conversar
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com os deputados presentes. O CAE será representado junto à mesa da plenária pelo Presidente.  Decidiu-se que será entregue em mãos, na ocasião da
audiência pública, a todos os deputados, a carta de posicionamento do CAE. Decidiu-se também que serão confeccionados folders e cartazes com o mesmo
teor da carta, os quais deverão ser afixados em todas as escolas da rede pública do DF.  Acerca da participação do CAE no grupo técnico de estudo da
terceirização, o Presidente solicitou a escolha de um novo nome para representar o Colegiado no grupo de estudo, uma vez que foi solicitado pela Entidade
CRN-1 a substituição da conselheira Ygraine Hartmann Leibovich, então representante do CAE no referido grupo. O conselheiro Samuel Fernandes da Silva
(Suplente/Trabalhadores da Educação) se candidatou e foi aprovado por todos.  5) Ordem do dia:  5.1) Aprovação do Capítulo "Da conduta dos
conselheiros" previsto na minuta do Regimento Interno. A conselheira Teresa Cristina Dias da Silva (Titular/Segmento de Pais) informou que ao participar
do grupo técnico que analisou as mudanças no Regimento Interno, não possuía muito conhecimento do texto do Regimento Interno. Entretanto, após a reunião
do grupo e analisando o mencionado regimento, verificou que não haveria necessidade da incorporação dessas sanções de conduta dos conselheiros,
principalmente pelo fato de o trabalho do Colegiado enquadrar-se como voluntário. Ressaltou que deve ser enfatizada a consciência dos membros em suas
condutas por meio de cartilhas educativas, contendo os deveres e direitos dos conselheiros. Informou que na Resolução Nº 26 do FNDE, artigo 37, é
especificado que devem ser observados no regimento interno os artigos 34, 35 e 36. Esclareceu que diante do trabalho exercido pelo CAE, não é favorável a
“engessar” a estrutura de regimento interno do Colegiado. Informou que estão ocorrendo falhas no cumprimento do Regimento no que diz respeito às atas das
reuniões, já que o Regimento Interno especifica que a ata deverá ser lida e assinada pessoalmente, pelos conselheiros, na reunião subsequente. Solicitou a
correção, bem como o cumprimento da ordem da reunião, estabelecida no artigo 21, qual seja: abertura pelo Presidente; verificação do número de presentes;
leitura, discussão e votação da ata da reunião anterior; leitura e distribuição do expediente e de informes da mesa; discussão e votação da ordem do dia;
comunicação, requerimentos e encaminhamentos e apresentação de monções, indicações e exames de processos; encerradas as discussões das matérias da
reunião, as mesmas serão submetidas a votação; encerramento. Sugeriu a suspensão da mudança do Regimento Interno e a manutenção do Regimento vigente,
que “está mais sólido”. Sugeriu que seja suspenso definitivamente a minuta do Regimento Interno o qual o Conselho vem trabalhando desde 2019 e por
último questionou: “quem seria o responsável pela imputação e aplicação das sanções?”. O Vice-Presidente esclareceu que as punições deverão ser aplicadas
pelo próprio Colegiado; ressaltou a importância da definição da conduta dos conselheiros, já que houve casos graves de má conduta de ex conselheiros
durante o exercício do mandato. A conselheira Eliane Marinho (Titular/Trabalhadores da Educação) informou que corrobora a fala da conselheira Teresa
Cristina Dias da Silva (Titular/Segmento de Pais) e que ao haver conduta inapropriada por parte dos conselheiros, essa deverá ser reportada à Entidade a qual
o membro pertence. A conselheira Maria Cristina Guedes de Souza (Suplente/Sociedade Civil-CRN/1) informou sobre a existência de uma cartilha da
Controladoria Geral da União elaborada em conjunto com o FNDE que apresenta uma sugestão de Regimento Interno e inclui um Código de Conduta dos
conselheiros. Relatou casos em que, durante visitas de fiscalização, recebeu reclamações de escolas visitadas acerca da conduta de alguns membros do CAE.
A conselheira Raíssa Valente Staffuzza (Titular/Sociedade Civil-Observatório Social de Brasília) informou que, apesar de a criação de um código de conduta
ser fruto de uma demanda legítima, o mesmo poderá ser revisto por meio de reunião do grupo de trabalho responsável pelo tema. Não concorda com a
manutenção do Regimento Interno vigente, já que houve um trabalho intenso de muitos conselheiros na construção da minuta, e que este não deve ser
desconsiderado. A conselheira Maína Ribeiro Pereira Castro (Titular/Sociedade Civil-Observatório de Políticas de Segurança Alimentar e Nutrição) sugeriu a
revisão da minuta do Regimento Interno por meio da retomada do grupo de trabalho. Por último, o conselheiro Samuel Fernandes da Silva
(Suplente/Trabalhadores da Educação) sugeriu a elaboração de uma cartilha de orientação aos conselheiros devido à grande rotatividade de membros e para
servir de subsídio à melhora das visitas de fiscalização. Definiu-se que o grupo de estudos do Regimento Interno será retomado e é composto pelos seguintes
membros: Thiago Ferreira Dias (Titular/Segmento de Pais), Teresa Cristina Dias da Silva (Titular/Segmento de Pais), Raíssa Valente Staffuzza
(Titular/Sociedade Civil-Observatório Social de Brasília), Lucelita Santos Reis (Titular/Segmento de Pais), Maína Ribeiro Pereira Castro (Titular/Sociedade
Civil-Observatório de Políticas de Segurança Alimentar e Nutrição) e Karla Lustosa de Mello Carvalhal (Suplente/Sociedade Civil-Observatório Social de
Brasília). 5.2 Designação dos conselheiros nas comissões permanentes de acompanhamento do CAE, dispostas no Plano de Ação do Conselho de
2020.  Decidiu-se, por último, que as comissões permanentes de acompanhamento do CAE serão definidas em reunião subsequente, após leitura das
atribuições de cada comissão por parte dos conselheiros, de forma que o Presidente e Vice-Presidente deverão participar de todas elas. 6) Encaminhamentos
da reunião. a) Encaminhar a carta de posicionamento do CAE para os deputados; b) distribuir cartazes e folders às escolas alertando sobre a mudança no
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modelo de gestão da alimentação escolar;  c) enviar questionamento à SEEDF sobre  as providências a serem adotadas para garantir a formalização dos
contratos da alimentação escolar e para suprir a falta de hortifrutigranjeiros nos meses de abril e maio; d) enviar aos conselheiros as atribuições de cada
comissão permanente de acompanhamento instituída no Plano de Ação de CAE de 2020; e) questionar a SEEDF sobre os preços cotados na pesquisa de
preços para lançamento da Chamada Pública de frutas e hortaliças; f) aos conselheiros que não possuem crachás de identificação,  entregar fotos 3x4 para
confecção dos crachás; g) encaminhar à mídia um pronunciamento informando que o CAE não teve participação na audiência pública e apresentar todas as
perguntas elaboradas pelo Conselho; h) encaminhar um documento ao MPDFT e TCDF informando da necessidade de realização de estudos de viabilidade
econômica da terceirização da alimentação escolar;  i)  encaminhar o pronunciamento oficial do CAE aos diretores de escolas;  j) agendar  reuniões com os
parlamentares da CLDF, com o objetivo de sensibilizá-los contra a terceirização da alimentação escolar;  k)  elaborar uma cartilha de orientação aos
conselheiros, contendo informações sobre as atribuições e as atividades desempenhadas pelos membros. Nada mais havendo a tratar e ninguém querendo
fazer uso da palavra, o Presidente encerrou a reunião às 16h22, agradecendo a presença e contribuição de todos.
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
Adriana Cruz Vaz 
Lucelita Santos Reis 
Thiago Ferreira Dias 
Teresa Cristina Dias da Silva 
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