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Aos dezenove dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um, às 14h40, 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
1º de abril de 2020, sob a Presidência do Conselheiro Thiago Ferreira Dias, foi realizada a 195ª Reunião Ordinária que teve como pauta: 01) Controle de o�cios enviados e recebidos; 02) Aquisição de alimentos da cesta verde dois mil e vinte
um; 03) Prestação de Contas de dois mil e dezenove; 04) Encaminhamentos. Es�veram presentes os(as) conselheiros(as) que assinam esta ata eletronicamente e estavam ausentes, por mo�vo jus�ficado, os(as) conselheiros(as): Nivaldo Vieira
Felix, Nathália Lopes Mourão, Wellington Ricardo Lázaro Pinto, Raíssa Valente Staffuzza, Maína Ribeiro Pereira Castro. O presidente Thiago Ferreira Dias iniciou a reunião. 01) Controle de o�cios enviados e recebidos. O Secretário Execu�vo,
Robson Rocha, informou da dificuldade de obter respostas da SEEDF sobre a documentação referente à aquisição dos itens que compõem a cesta verde e que no dia anterior foi requisitado novamente à Secretaria de Estado de Educação que
fosse concedido o acesso ao processo que contém esses dados. O Presidente Thiago Ferreira recebeu a palavra e informou que recebeu do Tribunal de Contas resposta sobre a medida que o Conselho de Alimentação deve adotar ao
denunciar os quarenta e oito dias de aulas online em que foi re�rado o direito dos alunos de serem alimentados. Foi repassada a fala ao Secretário Execu�vo Robson Rocha, que informou do envio ao Secretário de Educação, à SUAG, à DIAE e
a todos que fazem parte do processo, do o�cio solicitando acesso irrestrito ao processo , tanto para o CAE/DF quanto para a SEC-CAE/DF. Informou, ainda, que este processo é de suma importância para que o CAE/DF possa cumprir bem uma
de suas atribuições, que é fiscalizar e dar transparência ao processo de compra da alimentação escolar. O Secretário Execu�vo Robson Rocha citou o O�cio nº 23/2021, que trata da solicitação do cronograma dos gêneros não perecíveis,
cardápio de alimentação escolar planejado para o ano de dois mil e vinte um, cardápio des�nado ao atendimento de estudantes que possuem necessidades alimentares especiais, protocolo de segurança e higiene a ser adotado nas cozinhas
e refeitórios, protocolo de segurança e higiene a ser adotado durante a alimentação escolar nas unidades de ensino que não possuem refeitórios, cardápio de alimentação escolar de alunos que, porventura, não estejam assis�ndo as aulas
presencialmente, planilha de planejamento validada pelos nutricionistas, com a relação das escolas por CRE, quan�ta�vo de alunos, respec�vas modalidades de ensino, quan�dade de gêneros alimen�cios perecíveis e não perecíveis, bem
como valores nutricionais por faixa etária, número de refeições aos alunos que estejam assis�ndo aulas remotas e presenciais e custo dos cardápios planejados para o ano de dois mil e vinte um. O Secretário Execu�vo Robson Rocha
acrescentou que esse processo ainda não foi respondido a contento e que enviará uma pasta com todos os trâmites do processo a cada conselheiro, para que possa subsidiar a atuação dos conselheiros. Informou, ainda, que se reunirá na
quinta-feira, dia vinte de maio, com o TCDF. 02) Aquisição de alimentos da cesta verde dois mil e vinte um: O Presidente Thiago Ferreira, solicitou a palavra, explicou que o CAE/DF havia feito uma denúncia ao TCDF acerca da falta de
alimentação escolar no período de pandemia, além de outras par�cularidades que estão acontecendo no Conselho de Alimentação, assim o TCDF através de aprovação do respec�vo conselho deliberou por meio de votação, ocorrida no dia
vinte e sete de abril de dois mil e vinte um, a auditoria em conjunto com o CAE/DF e MPDFT e reunião prevista para o dia vinte de maio, para que se saibam das ações no âmbito da SEEDF em relação à alimentação escolar no ano de dois mil
e vinte, se houve a distribuição a contento e se ocorreu perda ou dano erário, além disso sobre as ações que a SEEDF deverá tomar, uma vez já ter passado mais de quarenta e oito dias de aulas e não ter ocorrido nenhuma ação por parte da
Secretaria de Educação quanto à alimentação escolar. O Presidente Thiago Ferreira informou que em conversa com a responsável designada para auditoria do TCDF, Dra. Márcia, foi afirmado que haverá auditoria com relação ao cartão
alimentação, pois foram encontrados indícios de irregularidades. O Presidente acrescentou que entre outras ações, ele, o Vice-Presidente Paulo Roberto e o Secretário Execu�vo Robson Rocha compareceram à presidência da Câmara
Legisla�va, onde foram atendidos pelo Chefe de Gabinete e que este recebeu as demandas e se comprometeu a acompanhar essas denúncias junto à administração. O conselheiro Samuel Fernandes pediu a palavra e solicitou que fosse
explicado quais as irregularidades que serão apresentadas na reunião, bem como os supostos prejuízos ao erário para que todos os conselheiros tenham ciência e que fique registrado em ATA. O presidente Thiago Ferreira respondeu que
várias irregularidades foram expostas nas úl�mas reuniões do Conselho e que, por exemplo, a Secretaria de Educação alega que há falta de verba para alimentação, todavia em pesquisa realizada no site do FNDE foi verificada a devolução, em
média, de cinco milhões por ano do total enviado à alimentação escolar, e que isso denota que há má gestão da verba des�nada à alimentação. A conselheira Karla Carvalhal indagou se esses valores são con�nuos em todos os anos e se o
GDF está fazendo a contrapar�da, uma vez que está deixando esses valores retornarem aos cofres da União. O Presidente Thiago Ferreira explicou que a SEEDF faz um planejamento para PLOA, incluindo os quarenta e dois milhões que vem
da União, que devem ser usados apenas para compra direta da alimentação escolar e que a contrapar�da do GDF deveria ser maior do que o valor repassado pela União, mas que normalmente vem, em média, o valor de dezessete a trinta
milhões por parte do GDF. O conselheiro Samuel Fernandes explicou que no ano de dois mil e vinte as aulas presenciais foram interrompidas no final de março e que se sabe que a entrega dos alimentos que já estavam nos depósitos foram os
únicos disponibilizados para os alunos, de forma fracionada, e que o governo não comprou novos alimentos para serem entregues aos alunos, com exceção das cestas verdes que foram adquiridas da agricultura familiar, salvo engano, em
duas ou três oportunidades e que como a verba advinda do FNDE, que só pode ser u�lizada diretamente na compra de alimentos, não foi u�lizada em sua totalidade para alimentação escolar, ques�onou, então, como essa verba foi u�lizada,
se existem dados da u�lização, acrescentou, ainda, que o mesmo está acontecendo em dois mil e vinte um, pois não há perspec�va de retorno presencial até o mês de agosto. O Conselheiro Samuel Fernandes ques�onou com relação à
prestação de contas de dois mil e dezenove que é a pauta da reunião, pois se há indícios de irregularidades e que se essas irregularidades, que apontam prejuízo ao erário, vão ser levadas ao TCDF na reunião a ocorrer no dia vinte de maio,
chega-se à conclusão que essas contas não podem ser aprovadas pelo CAE/DF, por isso pede ao Presidente que se deixe claro quais são essas irregularidades. A conselheira Lucelita Santos ra�ficou a fala do conselheiro Samuel Fernandes e
acrescentou que enquanto não houver a apuração de todos os indícios de irregularidades o CAE/DF não pode aprovar as contas. Denunciou, ainda, as condições de trabalho na sede do CAE/DF e que o Secretário Execu�vo do CAE/DF não está
tendo o mínimo suporte para executar suas atribuições. Solicitou, ainda, que o conselheiro Samuel Fernandes esclareça a fala do Secretário de Educação em que afirma que o SINPRO DF está dificultando a distribuição das cestas verdes, pois
até onde se sabe o SINPRO DF age sempre em parceria com o CAE/DF em busca de uma alimentação de qualidade, e que as irregularidades devem ser denunciadas as irregularidade ao FNDE e ao Ministério Público. O conselheiro Samuel
Fernandes arguiu sobre os ques�onamentos levantados e informou que o SINPRO não esteve em reunião com o Secretário de Educação, mas com os gestores das escolas públicas e ressalta que o posicionamento do SINPRO é que esses
alimentos cheguem a todos os alunos e suas respec�vas famílias, mas que a entrega deve ser feita com segurança e essa responsabilidade é toda governo, ainda ressalta que segurança só se pode ter através da vacina e que desde o começo
da pandemia os gestores e a carreira assistência à educação estão na linha de frente nas escolas, recebendo a comunidade escolar e que há no�ficação de mais de setenta mortes em decorrência do COVID-19, entre esses, e muito desses se
contaminaram dentro do ambiente escolar, que o que se pede é segurança, por isso a solicitação de que a vacinação comece pelos gestores, e ressaltou que o SINPRO-DF não é contra a entrega, pelo contrário, é a favor da con�nuidade da
alimentação, mas que essa seja feita com toda a segurança necessária e que o governo proporcione os meios adequados para que isso ocorra. O Presidente Thiago Ferreira adver�u aos conselheiros que peçam a palavra antes de se
pronunciarem para o bom andamento da reunião. A conselheira Eliane Marinho pediu a palavra e validou as falas dos conselheiros Samuel Fernandes e Lucelita Santos, denunciou que não só o SINPRO DF, mas que também o SAE DF têm
perdido vários servidores para o COVID-19, contaminados em ambiente escolar e que é papel dos respec�vos sindicatos resguardar a saúde dos segmentos representados, e que o governo tenta passar a mensagem de que os profissionais
não querem trabalhar por pura procras�nação, mas que bem sabe que são vidas que estão correndo risco na linha de frente, e que há a necessidade de fazer o que a comunidade necessita, todavia com segurança e não simplesmente fazer a
vontade do governo. O Presidente Thiago Ferreira prosseguiu e trouxe o O�cio trinta e um, de dois mil e vinte e um, do Presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal, em que solicita o aprimoramento do plano geral de ações de dois
mil e vinte, com vistas a contemplar o retorno às aulas no ano de dois mil e vinte um, a qualidade do método de ensino, a segurança alimentar e o transporte no contexto da pandemia e que autoriza a realização da auditoria operacional e
avaliação da gestão da polí�ca educacional durante a pandemia que deverá ser realizada na Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, incluindo o Plano Geral de Ação de dois mil e vinte, nos termos da Decisão quatro mil
novecentos e dezoito, de dois mil e vinte, e que esse solicita ao Secretário de Educação as devidas providências no sen�do de que sejam proporcionados todos os elementos necessários às servidoras designadas para a auditoria. o Vice-
Presidente Paulo Roberto recebeu a palavra e refle�u acerca da atuação do atual colegiado que compõe o CAE/DF e entende como uma vitória em relação à luta para que a Secretaria de Educação cumpra o dever que é fornecer uma
alimentação de qualidade, com ou sem pandemia, seja com alimentação in natura, por meio de cestas ou mesmo em forma de pecuniária direta, uma vez que existem recursos financeiros para tal. Ponderou, ainda, que todos puderam ver
que saiu em uns dos principais canais televisivos, matéria a respeito da alimentação escolar que não está chegando aos alunos, que muitas mães reclamam que estão necessitando desse recurso. Acrescentou que essas medidas que
culminaram nesta reunião com o TCDF é resultado do trabalho de todos conselheiros que cobraram a SEEDF por meio de denúncias ao Ministério Público e FNDE, o que culminou neste pedido de auditoria e isso resultará na melhoria da
alimentação das crianças, pois esses órgãos terão que se posicionar sobre o assunto após a inves�gação e que o pedido desses órgãos para que o CAE/DF par�cipe dessas inves�gações representa a vitória do conselho. A conselheira Lucelita
Santos refle�u que nos úl�mos dias todos estão trabalhando muito e ra�ficou as palavras do Vice-Presidente Paulo Roberto que a luta do conselho é para que se tenha uma alimentação de qualidade, apesar de toda angús�a e sofrimento, e
o CAE/DF, que por vezes é colocado como o antagonista, faz tão somente o papel dele: cobrar que o Estado cumpra o seu dever cons�tucional de fornecer uma alimentação de qualidade. Porém, como cidadã sabe que a educação é defasada
e não é levada sério, que é direito cons�tucional receber educação de qualidade e que ver todas essas irregularidades lhe causa dissabor, mas que devido aos esforços incomensuráveis do CAE/DF estão conseguindo pequenas vitórias, e este
não pode parar a luta junto a todos os setores, segmentos e en�dades que são representados pelos dos conselheiros, principalmente o SINPRO, que está defendendo a vacinação dos gestores e entende que isso deveria acontecer sem que
fosse necessário cobrar da SEEDF. Acrescentou que os conselheiros do CAE/DF já deveriam estar vacinados para que pudessem fazer a fiscalização. Relembrou que na gestão anterior foi necessário que os conselheiros comprassem álcool com
seu próprio dinheiro, ainda cobra que seja esclarecido sobre a u�lização do Táxi Gov, para que não seja cobrado posteriormente e argumentou a importância da SEEDF dar suporte para que o Conselho possa exercer, com toda amplitude, as
suas atribuições. O Presidente Thiago Ferreira acrescentou que, apesar de ter empecilhos e pessoas tentando interferir nos trabalhos do CAE/DF, ele não deixará de cumprir com suas atribuições. A conselheira Cris�na Guedes reforçou a fala
do conselheiro Samuel Fernandes e acrescentou que, desde o ano passado, o conselho mandou o�cio à SEEDF ques�onando a distribuição, pois o FNDE, em dois mil e vinte, mandou uma resolução informando que o dinheiro não poderia ser
repassado diretamente aos alunos, mas que poderiam ser comprados itens para montar kits de alimentação para a entrega, mas que, em nenhum momento, houve planejamento por parte da SEEDF, e que simplesmente delegaram para as
Coordenações Regionais de Ensino e os gestores, dando a impressão de que as cestas foram montadas a par�r da compra do contrato anterior sem nenhum critério, informou a existência de um o�cio da SEEDF impondo que todos os itens
fossem distribuídos na condição que es�vessem, subentendendo que até mesmo itens impróprios poderiam fazer parte da cesta, mas que apesar de todas essas irregularidades o que considera o maior crime é o fato que as pessoas estão
desempregadas, com crianças passando fome e a SEEDF simplesmente vai devolver a verba para o FNDE, pois não houve planejamento. Acrescentou, ainda, que vários alimentos se perderam nos depósitos e que a Secretaria distribuiu
alimentos para a SEDEST e outras ins�tuições, mas os alunos não �veram direito, pois não houve preocupação e, tampouco, planejamento para essa situação, mesmo com a apresentação do o�cio do CAE/DF a Secretaria de Educação
con�nuou se omi�do de suas responsabilidades. A conselheira Lucelita Santos explicou que muitos gestores entraram em contato com ela informando de todo o caos acerca da distribuição das cestas, e que estes �veram menos de dois dias
para organizar a distribuição, inclusive tendo que entrar em contato com mais de mil famílias e montando as cestas em um tempo tão curto. O Presidente Thiago Ferreira lembrou do Diário Oficial da União número treze mil novecentos e
oitenta e sete, que traz a alteração da lei onze mil novecentos e quarenta e sete, de dois mil e nove, que informa que durante o período de suspensão das aulas nas escolas públicas de educação básica em razão de situação de emergência ou
calamidade pública, fica autorizada, em todo o território nacional, em caráter excepcional, a distribuição imediata aos pais ou responsáveis dos estudantes nelas matriculados, com acompanhamento pelo CAE, dos gêneros alimen�cios
adquiridos com recursos financeiros recebidos, nos termos desta Lei. Baseando-se nessa lei o FNDE decidiu que a verba da União somente poderia ser u�lizada na compra de gêneros alimen�cios para a distribuição e que SEEDF não u�lizou
essa verba, os quarenta e três milhões, e que o GDF só em dois mil e vinte gastou, por meio dos cartões, mais do que nos úl�mos cinco anos e isso somente com cento e vinte mil estudantes e que já existem auditorias para inves�gar os
depósitos nesses cartões, porque há suspeitas de irregularidades. O Presidente acrescentou que pasma o fato de haver verba para a alimentação de qualidade e que o relato exposto pela conselheira Lucelita de que deram o prazo de vinte
quatro horas para que um diretor do Recanto da Emas organizasse a distribuição de cesta é desumano e que estarrece o fato da Secretaria ter mecanismo para auxiliar os gestores nas distribuições, mas não o u�liza. E ponderou como será a
alimentação em dois mil e vinte um, pois o governador desejava o início das aulas presenciais desde o começo do ano le�vo, mas que devido ao contexto da pandemia isso ficou impossibilitado, assim, faltou uma segunda estratégia caso as
aulas presenciais não voltassem e que o CAE está desde agosto de dois mil vinte cobrando para que não ocorressem as mesmas situações que em dois mil e vinte e que se o GDF �vesse usado metade da verba de dois mil e vinte, cerca de
cento e trinta milhões, em conjunto com a verba do FNDE, quarenta e três milhões, para a compra de cestas, daria para ter atendido os alunos a contento. Acrescentou que a verba do ano passado só não será perdida devido a compra dos
itens da agricultura familiar. O Presidente Thiago Ferreira relembrou que comentou com o conselheiro Samuel Fernandes a respeito da fala do Secretário de Educação sobre o fim das entregas de cestas devido à oposição do SINPRO, uma vez
que os gestores e servidores não haviam sido imunizados, sugeriu então que essas entregas fossem feitas diretamente nas residências conforme orientações do governo federal através de parcerias ou por empresas terceirizadas. O
presidente Thiago analisou que apesar do esforço da equipe da DIAE, parece que a equipe começa um trabalho, mas sempre esbarra em questões polí�cas. Foi solicitado pelo presidente que o conselheiro Ivan Engler explicasse sobre o
processo de compras da cesta verde. O conselheiro iniciou informando que o planejamento não é em cima da hora, sendo que o úl�mo pedido foi realizado no final de julho do ano passado e a entrega em agosto do ano passado e desde
então não foi formalizado nenhum pedido por parte da SEEDF, lembra que o contrato em vigor vence em quinze de junho, e que os agricultores estão vendo o contrato se encerrar, e em consequência da falta de pedidos, esses terão que
devolver cerca nove milhões, isso referente somente à agricultura familiar. Informou ainda que tudo está produzido somente aguardando o pedido da SEEDF e que os agricultores estão aflitos, pois se o contrato expirar haverá grande prejuízo,
diante disso foi necessário que todas as coopera�vas entrassem em contato com a Secretaria de Educação e com CAE/DF. Afirmou que o planejamento já está todo pronto, mas que por mo�vos alheios era solicitado que aguardassem a
distribuição. Argumenta que não compreende o porquê do impasse, pois trata-se de verba federal que só pode ser u�lizada para compras de itens alimen�cios, beneficiando principalmente as famílias carentes que estão sofrendo os efeitos
da pandemia, acrescenta que as coopera�vas vêm recebendo diariamente pedidos de famílias carentes e que em parceria com Polícia Militar do Distrito Federal distribuíram cerca de cento e trinta cestas verdes. Acrescentou que as
coopera�vas que representam a agricultura familiar mobilizaram a entrega de setenta toneladas de alimentos para a cidade de Planal�na contando com a logís�ca de onze caminhões e vinte e cinco pessoas não incluindo os mais de
cinquenta produtores envolvidos na colheita e entrega. Em relação ao contrato com a SEEDF, explicou que, após um grande período de negociação com a Secretaria de Educação e de ter todo o planejamento feito, veio a informação de que o
SINPRO, juntamente com o Secretário de Educação, estava realizando reuniões nas Coordenações Regionais contra a entrega de cestas verdes. Destacou que isso trouxe indignação aos cooperados devido às perdas financeiras, principalmente
pelo custo de produção e a redução no consumo neste período de pandemia. Refle�u que a distribuição seria ó�ma, pois a inserção de itens in natura no cardápio alimentar e a re�rada de alimentos enlatados para uma alimentação de
qualidade é uma das lutas do CAE/DF. Lamentou o edital estar pronto, com a verba liberada e o contrato realizado e a parte polí�ca da Secretaria de Educação impossibilitar a execução do contrato. O conselheiro Paulo Roberto queixou-se de
não entender a sabotagem por parte da SEEDF contra os alunos, porque há recurso e logís�ca e que não cumprir suas obrigações, na sua visão, é crime. 03) Prestação de Contas de dois mil e dezenove: O Presidente Thiago Ferreira informou
que o Secretário Execu�vo do CAE/DF enviou o relatório realizado em dois mil e dezenove e que baseado neste relatório será realizada a prestação de contas e pediu que todos os conselheiros, no prazo de quinze dias ,façam a leitura e
análise dos documentos e respondam ao ques�onário elaborado pelo FNDE, que posteriormente enviem pelo e-mail do CAE/DF para que, assim, seja realizada uma reunião extraordinária, onde será deliberada a aprovação ou não das
contas. Informou, ainda, que o relatório do CAE/DF do ano de dois mil e vinte está parcialmente feito, todavia falta o acesso aos relatórios da SEEDF, pois só as notas fiscais não subsidiam a fiscalização do Conselho, visto que não apresentam
a des�nação discriminada de cada item da alimentação escolar. O Vice-Presidente Paulo Roberto indagou se há a possibilidade de fazer o relatório do CAE/DF informando que não aprova a prestação de contas de dois mil e dezenove. O
presidente Thiago informou que há somente os relatórios semestrais e geral do CAE/DF e que a Secretaria de Educação ainda não emi�u o relatório que informa sobre a compra e a des�nação dos itens da alimentação e que essa enviou
apenas uma planilha que informa o que seria u�lizado semanalmente na alimentação, mas não o relatório de como isso foi u�lizado. O vice-presidente Paulo Roberto asseverou que o relatório deve informar claramente que não houve
conhecimento por parte do CAE/DF das informações da Secretaria de Educação, uma vez que essa não disponibilizou os relatórios de dois mil e dezenove e de dois mil e vinte. O Presidente Thiago Ferreira colocou que, conforme conversa
com os servidores responsáveis pela expedição e inserção do relatório no sistema, explicaram que o problema reside no fato do sistema não fornecer o acesso às informações ao CAE/DF, acrescentou que irá ao FNDE para obter informações
acerca desta problemá�ca e que a DIAE também já ques�onou o FNDE sobre este problema. E para agilizar o acesso às informações, solicitou ao Secretário Execu�vo que requisitasse o relatório diretamente aos servidores responsáveis pela
elaboração do relatório, pois a Secretaria de Educação poderá ques�onar a validade do parecer se esse não usar as informações constantes no relatório. O Presidente Thiago Ferreira acrescentou que adiantará os ques�onários do FNDE, pois
durante os exercícios de dois mil e dezenove e dois mil e vinte o CAE/DF, por meio de vários conselheiros, coletou grande quan�dade de informações e essas poderão ser u�lizadas para subsidiar as respostas do ques�onário da prestação de
contas, e assim se possa dar o parecer conclusivo, não conclusivo ou com ressalvas, onde haverá a necessidade de realizar a reunião extraordinária para que seja deba�do, finalizado e enviado para o FNDE. A conselheira Cris�na Guedes
complementou a fala do presidente lembrando que as perguntas do sistema são limitadas e que ao final tem um relatório que será u�lizado caso as contas não sejam aprovadas ou se forem aprovadas com ressalvas, incen�vou que todos
façam a leitura de todas as perguntas para votarem na plenária. Acrescentou, ainda, que o parecer do Conselho não é o fator decisivo para a aprovação das contas, servindo como um complemento entre outros mecanismos de fiscalização. A
conselheira Karla Carvalhal comentou sobre matéria exibida domingo no Fantás�co, programa da Rede Globo de TV, de uma campanha de doações chamada “Panelas Cheias Salvam”, com par�cipação de várias celebridades e que até o
momento arrecadaram cerca de sessenta milhões de reais e segundo o site do projeto eles montaram cestas secas e com caminhões entregaram nas comunidades, as pessoas são cadastradas pela Central Única de Favelas, Unesco e outras
en�dades, e percebe-se que a Secretaria de Educação com toda a verba que tem à disposição e com toda a infraestrutura, não consegue obter a mesma eficácia de campanhas como essa relatada e que o Conselho deve exigir mais esforço
por parte dos servidores da Secretaria de Educação, pois são mais de quinhentas mil pessoas desassis�das. A Conselheira Cris�na Guedes acrescentou que vê com bons olhos a questão da bolsa alimentação, pois esta foi bem calculada e
todos receberam a per capita, todavia o cerne do problema é o fato de não ter beneficiado todos os alunos, mesmo o GDF tendo gastado mais em dois mil e vinte com a bolsa alimentação do que o gasto em dois mil e dezenove com toda a
alimentação escolar, e que a alimentação desses demais foi feita baseada em cestas que não contemplam todas as necessidades nutricionais, bem como o quan�ta�vo de refeições diárias, somando-se a isso o fato de que a responsabilidade
pela montagem e distribuição das cestas foi jogada às direções das escolas. O Presidente Thiago Ferreira complementou informando que a resolução do FNDE determina que o alimento comprado com a verba desse só poderia ser doado
diretamente à família do aluno, mas o que se viu foi a doação de itens alimen�cios aos restaurantes comunitários e à própria SEDEST e não às famílias dos alunos. Argumentou sobre a importância da cesta verde, mas que essa não preenche a



totalidade nutricional necessária para a alimentação diária dos alunos e ques�onou a disparidade nas per capitas das cestas, pois há relatos da montagem de cestas com seis, doze e quinze quilos, onde obviamente quem recebeu a de seis
quilos e doze quilos ficou com prejuízo. Sobre o cartão do Bolsa Alimentação informou que foi bem organizada a questão do cálculo da distribuição no cartão, todavia não houve ampla divulgação da liberação de tais recursos, fazendo com
que muitos pais não �vessem ciência do bene�cio, segundo o jornal Metrópoles cerca de dezesseis mil famílias de creche não �veram acesso ao recurso do cartão que ficaria disponível até o dia dezessete de março, passando essa data, esse
valor seria suspenso, isso por que não conseguiram receber o cartão. Salientou, ainda, a necessidade da auditoria para saber se realmente esses recursos chegaram às mãos das pessoas que realmente �nham o direito. Foi passada a palavra
ao secretário-execu�vo que informou a requisição de três servidores à Secretaria de Educação para compor o quadro, pois nessa há a carência de seis servidores, sendo que, segundo a modulação, cada comissão tem direito a um servidor de
carreira. O Presidente Thiago Ferreira ra�ficou a fala do Secretário Execu�vo e acrescentou que em posse dessas informações ele e o Vice-Presidente estão tentando aumentar a autonomia do Conselho de Alimentação, bem como a sua
eficiência, por meio de pessoas técnicas e que contando com um servidor técnico em cada comissão o trabalho terá mais celeridade. O Vice-Presidente Paulo Roberto pontuou que foram bem atendidos pelo Chefe Gabinete do Presidente da
Câmara Legisla�va e que estão batendo em todas as portas necessárias para que os trabalhos do Conselho possam fluir, expondo todas as bandalheiras que existem na SEEDF, além da falta de recurso financeiro, humano e logís�co do
CAE/DF. 04) Encaminhamentos: Reunião extraordinária dia vinte e seis de maio, quarta-feira, para prestação de contas e elaboração do relatório conclusivo da prestação de contas, caso a prestação de contas não seja aprovada ou aprovada
com ressalvas. O Vice-Presidente Paulo Roberto recebeu a palavra e encaminhou que cada conselheiro no dia da distribuição das cestas verde fiscalize, em pelo menos três escolas, a qualidade e quan�dade dos itens e que anotem o
depoimento de alguns pais. Acrescentou que recebeu a visita de dois militares da Escola Militar de Brasília e que esses vieram buscar esclarecimentos acerca da u�lização da verba para alimentação oriunda do FNDE, pois essa recebe em
média duzentos mil reais anuais de verba para mais de dois mil alunos, todavia não estão oferecendo a alimentação escolar, segundo eles, o valor é muito pouco e falta a estrutura básica para a produção, armazenamento e distribuição do
alimento, assim recebem a verba e no final do ano devolvem para o FNDE, após orientações ficou acordado de eles enviarem uma consulta por escrito ao CAE/DF para que possa se pronunciar a respeito disso. A conselheira Iolanda Oliveira
comentou que na Coordenação Regional de Ensino do Gama foram disponibilizadas cestas verdes apenas para as famílias de alunos das creches, quantos aos demais alunos, nenhum teve acesso. Pontuou ainda que não vê jus�fica�va da falta
de organização na distribuição nas escolas e não vê jus�fica�va no fato de não quererem entregar as cestas verdes por falta de vacina, uma vez que há o exemplo da escola da Marinha que entregou as cestas com organização, distanciamento
e higienização para todos. Não tendo mais nada a tratar e não havendo mais solicitação do uso da palavra, o Presidente Thiago Dias declara encerrada a reunião. Assinam eletronicamente esta ata os(as) presentes.
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