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Às quatorze  horas  do dia  dezoito de outubro de dois  mil  e  dezesseis,  iniciou-se  Reunião do Conselho
Estadual de Alimentação Escolar do Paraná, na SEED/SUDE, com a presença dos seguintes conselheiros:
George Luiz Alves Barbosa  (Presidente, representante dos funcionários da educação), Eurígenes de Faria
Bittencourt (representante dos funcionários da educação), José Antônio da Silva Marfil  (Vice Presidente
representante  da  sociedade  civil),  Juliana Bertolin  Gonçalves  (sociedade civil),  Andréa  Bruginski  (poder
executivo), Urçula Carina Zanon (pais de alunos), Fátima Natalina Bof (pais de alunos). Ausência justificada:
Vanessa Reichenbach (Presidente, representante dos funcionários da educação), Ismar Cruz Slompo (pais
de  alunos)  e  Fernanda  Cunha  (poder  executivo).  Convidadas:  Monica  Golba  e  Angelita  Avi  Martins,
servidoras da Coordenação de Alimentação e Nutrição Escolar.
1.  Minuta do edital da Chamada Pública da AF – atendimento 2017.
1.1. Sugestões de alteração de redação  : inserir sigla do CEAE na pg. 03; adequar a redação do item 26.1,

Gestão e fiscalização na pg. 29; alterar o termo “produzidos”, por cultivados e produzidos, pg. 17; onde
consta a referência ao MDA, inserir “seus órgãos sucessores”, pg. 17, entre outras. 

1.2.  Valores pagos aos agricultores: que os produtos destinados ao PNAE sejam pagos integralmente
segundo preços definidos no edital – verificar onde está este requisito na lei. Juliana acredita que a
relação comercial da SEED é com a associação ou cooperativa, e não com os agricultores. No caso do
leite, o produtor produz leite cru, encaminhando para usina de pasteurização. A distribuição é onerosa.
Em  fiscalização  nas  cooperativas,  identificaram  que  os  produtores  não  conhecem  os  custos  de
terceirização. Juliana pergunta ao Marfil como funciona na Associação que atua. Marfil exemplifica o
molho de tomate: um agricultor produz tomate, e outro tem cozinha de beneficiamento – o produtor
de tomate faz uma remessa para a cozinha (não é documento fiscal – não gera imposto). A negociação
entre o produtor e beneficiador é livre. A cozinha faz uma remessa de molho para a associação, que faz
a venda para o PNAE. No caso do CEAE fiscalizar, haverá a comprovação das remessas efetuadas. No
caso de alimentos in natura, não processados, a nota do agricultor é no valor da tabela do PNAE. A
associação, quando paga o agricultor, desconta a taxa administrativa. Juliana comenta que talvez caiba
propor regulamentação. Marfil comenta que o FNDE não regulamenta porque não pode interferir na
relação comercial entre cooperados e cooperativa. Mônica lembra que na Chamada de 2013 havia a
previsão de pagamento integral aos cooperados e houve impugnação do edital. 

1.3.  Panificados: George menciona que os panificados devem ser produzidos pela agricultura familiar.
Marfil ressalta que há produção de trigo orgânico no Paraná, na região sudoeste e oeste. Bittencourt
sugere que se faça uma relação de moinhos que processam trigo da agricultura familiar. Marfil sugere
que se obrigue a utilização de trigo da agricultura familiar, mas não necessariamente produzido pelos
associados/cooperados, e sim, no estado.

1.4.  Abóbora e mandioca minimamente processados: George solicita que seja sempre à vácuo, e não
tenha como opção à vácuo ou congelado. 

1.5.  Limão rosa: George sugere retirar a especificação do limão rosa – deixar somente limão.
1.6.  Numeração de romaneios: George comenta da dificuldade da falta de numeração dos romaneios.

Que ter numeração facilita a fiscalização. Andréa comenta que em algumas cooperativas/associações a
entrega é feita pelos agricultores,  não tendo uma central  de distribuição.  Bitencourt  sugere que a
numeração, nestes casos, seja lançada pela cooperativa no momento da emissão da nota fiscal.

1.7.  Polpa de fruta: os romaneios vêm sem especificação dos sabores. George comenta que encontrou
o fornecimento de polpa de laranja, mas não constava no romaneio. Inserir no edital a nomenclatura
idêntica ao edital. Outra questão é a polpa de uva que está mais cara que o suco, e são o mesmo
produto.  Sugestão é retirar o sabor uva e melão do grupo das polpas,  e  inserir  o abacaxi.  Andréa
pergunta se é possível  permitir  sabores  de suco misturados.  Os conselheiros  concordam.  Sugerido
retirar suco de maçã. Marfil comenta que tem produção de maçã orgânica na região de Campo Largo –
produção de 60 toneladas/ano – dezembro, janeiro e fevereiro. Um pouco na região de Paulo Frontin.
André verificou que a entrega de suco de maçã foi de 275 litros em 2015 e 500 litros em 2014, e suco
de uva foi  de 174 mil  litros  em 2015 e 185 mil  em 2014.  Neste  caso concordou-se em manter  o
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produto. 
1.8.  Milho sem palha: Bitencourt comenta que desta forma não funciona, porque desidrata. Sugestão

do Marfil é com mínimo de palha possível, com duas ou três palhas. À medida que tira toda a palha
precisa de inspeção sanitária. Marfil comenta que tem uma nomenclatura para milho com pouca palha.

1.9.  Critérios de classificação: George comenta que gostou da classificação como foi colocada, mas que
conhece  cooperativas  que  possuem  indígenas,  quilombolas,  assentados,  mas  não  possuem  o
percentual de 50% +1 segundo critério da Resolução CD/FNDE nº 4/15. A sugestão é criar um critério
de desempate considerando estas condições. Andréa comenta que é a mesma situação de produtores
convencionais em conversão para orgânicos – que a Lei de São Paulo está considerando esta condição.
Marfil comenta que o MAPA terá um cadastro dos produtores nesta condição, e terá que constar em
uma nova resolução do FNDE.

1.10.  Mapa da produção do estado: George comenta que algumas cooperativas não sabem onde fica a
produção de seus cooperados.  Que teria que ser criado um cadastro, um mapa de produção.George
diz que no cadastro de DAP deveria constar o endereço. Marfil diz que pelo número de DAP é possível
ter o endereço. 

1.11.  Grupo  dos  cereais:  Marfil  comenta  que  no  grupo  dos  cereais  só  tem  um  item  –  farinha  de
mandioca. Que contradiz com o edital que recomenda fornecimento de no mínimo dois itens. George
defende  que  haja  reintegração  dos  itens  retirados  na  última  chamada  –  ovos,  farinha  de  milho,
canjiquinha,  fubá,  arroz  parboilizado  e  polido,  lembrando  que  o  fubá  e  canjiquinha  não
necessariamente terão enriquecimento de ferro e acido fólico. Marfil comenta que há produção de
arroz, por exemplo, no estado. Que atualmente fornecem a merenda de São Paulo. 

1.12.  Grupo frutas: Marfil resgata como ficam os produtores de morango, com a retirada do item. Será
inserido nas opções de polpa de fruta. Outra questão é o maracujá, que para utilização é transformado
em suco.

1.13.  Universalidade do atendimento: Bitencourt comenta que é necessário obrigar os fornecedores a
atender todas as escolas. George concorda que cabe ao estado, mas não pode ser responsabilidade dos
fornecedores.  Que talvez possa haver aquisição com base na Lei nº 8.666/93.  No edital  para 2017
haverá itens (12.4 e 12.5) prevendo que caso algum município/escola fique sem oferta, seja possível
abrir convocação para novas propostas. 

Deliberações: 1.1) efetuar as alterações de sigla e redação; 1.2) consultar o FNDE e/ou jurídico a respeito
das diferenças entre os valores dos produtos nas notas do produtor e cooperativa e se cabe à fiscalização
do PNAE determinar em edital a relação comercial agricultor/cooperativa; 1.3) incluir a obrigatoriedade
de que o trigo utilizado nos panificados tenha origem na agricultura familiar, não necessariamente de
seus cooperados, com prioridade de trigo do estado; 1.4)  alterar a embalagem da abóbora e mandioca
para obrigatoriamente ser à vácuo; 1.5) deixar na descrição somente limão; 1.6) inserir a necessidade de
numerar os romaneios, mesmo que seja no momento da emissão da nota fiscal; 1.7) salientar no edital a
obrigatoriedade de colocar o sabor da polpa no descritivo do romaneio e nota fiscal e retirar o sabor uva
e  melão  como  opção  das  polpas,  inserindo  possibilidade  de  sucos  com sabores  mix;  1.8)  pesquisar
nomenclatura para milho com pouca milho; 1.9) avaliar a legislação; 1.11) grupo cereais: verificar preços
para futura validação ; 1.12) retirar do grupo frutas a ameixa vermelha e o maracujá, além do morango
que já havia sido retirado.
2.  Definição de tabela de preços
Dando continuidade à reunião, às 14h:00h do dia 24/10/2016 procedeu-se à análise da tabela de preços
sugerida.   Foram  analisados  os  preços  coletados  pelo  Departamento  de  Economia  Rural  -  DERAL,  da
Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento, constatando-se em alguns itens grandes variações de
acréscimo de preço. O CEAE, em consenso com a DILOG, entendeu necessário fazer alguns ajustes nos
preços, principalmente em decorrência da sazonalidade de produtos, extremamente sensíveis às mudanças
climáticas e consequente variação de preços, com vistas a atender o interesse público e o princípio da
economicidade, conforme tabela anexada. Pelos motivos acima será adotado preço de consenso baseado
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na pesquisa do DERAL. O preço de alimentos orgânicos/agroecológicos será o preço de consenso acrescido
de 30%, conforme previsto na Lei Federal nº 11.947/09. Alteração: Marfil comenta que o preço da banana
prata está baixo. Manteria 2,17 e não 1,98 – aprovado. Preço sugerido para o suco de maçã convencional:
R$ 9,00.  
Deliberação: tabela aprovada.
3.  Apresentação  do  módulo  PAF: George  solicita  que  a  equipe  da  agricultura  familiar  faça  um

demonstrativo das telas do módulo PAF para os conselheiros.  Comenta ainda que cooperativas de
Umuarama e Prudentópolis  têm feito acordos com as escolas para reduzir  frequência de entregas,
entregas em locais centralizados. 

Deliberação: agendar apresentação.
4.  Alimentação escolar  no sistema prisional: Bitencourt  comenta que um Conselheiro Penitenciário,

Heitor Fabreti, visitou o Mário Faraco, e questionou o servimento da alimentação escolar, que já recebe
as refeições pelo sistema prisional, que o local não tem servimento, que tem ocorrido duplicação de
recursos destinados aos presos. Informou ainda que iria  na Secretaria de Educação para solicitar o
cancelamento da alimentação escolar. Bitencourt ressalta que o IDEB do local é referência.

Deliberação: cientes.
5.  Denúncia  de  alimentos  vencidos:  A  APP  recebeu  denúncia  de  alimentos  vencidos.  A  Vigilância

Sanitária fez visita técnica e identificou alimentos vencidos – CE Eurides Brandão – Cidade Industrial –
Curitiba. 

Deliberação: Andréa irá verificar com a Vigilancia.
Encerrados os pontos de pauta, às 16h15, e nada mais havendo a registrar, foi lavrada a presente ata por
mim, Andréa Bruginski, que após lida e dada por conformidade, será assinada por quem de direito.
Conselheiros em ordem alfabética Assinatura

Andréa Bruginski

Eurígenes de Faria Bittencourt

Fátima Natalina Bof

Fernanda Cunha Ausência justificada

George Luiz Alves Barbosa

Ismar Cruz Slompo Ausência justificada

José Antônio da Silva Marfil

Juliana Bertolin Gonçalves

Urçula Carina Zanon

Vanessa Reichenbach Ausência justificada

Convidadas Assinatura

Angelita Avi Pugliesi Martins

Monica Golba
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