
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 vinte e nove dias do mês de setembro, do ano de dois mil e vinte e um, às 14h10, 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 199ª Reunião Ordinária, que teve como pauta: 01) O�cios enviados e recebidos; 02) Situação da Secretaria Execu�va; 03) Subs�tuição do
representante do Fórum de Alimentação Adequada; 04) Situação do plano de obras da SEE, referente a cozinhas, depósitos e refeitórios; 05) Encaminhamentos. Es�veram presentes os(as) Conselheiros(as): Presidente Thiago Ferreira Dias
(Pais de Alunos - ASPA); Vice-Presidente Paulo Roberto Ferreira da Silva (Sociedade Civil - ACELBRA-DF); Maria Cris�na Guedes de Souza (Sociedade Civil - CRN-1); Karla Lustosa de Mello Carvalhal (Sociedade Civil - OSB-DF); Lucelita Santos
Reis (Pais de Alunos - ASPA); Nivaldo Vieira Felix (Poder Execu�vo - SEEDF); Ricardo Gama (SINPRO-DF); Eliane Marinho Barros (SAE –DF); Ivan Engler (Sociedade Civil – Agricultura Familiar) e a servidora da SEEDF Mônica Quintella Faria.
Jus�ficaram suas ausências os (as) conselheiros (as): Nathália Lopes Mourão (DANMS); Adriana Cruz Vaz (Sociedade Civil - ACELBRA-DF); Samuel Fernandes da Silva (SINPRO-DF); Wellington Ricardo Lazaro Pinto (DANMS) e Nilvia Rodrigues
dos Reis (SAE –DF). O Presidente Thiago Ferreira Dias iniciou a reunião passando a palavra para o Vice-Presidente Paulo Roberto Ferreira da Silva (Sociedade Civil - ACELBRA-DF), o Conselheiro Paulo deu as boas vindas à servidora Mônica e
res�tuiu a palavra ao Presidente Thiago Ferreira Dias, tendo em vista que a fala do mesmo dar-se-á no 2º tópico, o Presidente Thiago repassou a palavra para a servidora Mônica Quintella Faria para que a mesma relatasse sobre a pauta 01)
O�cios enviados e recebidos, antes do início da explanação, a pedido da conselheira Lucelita Santos Reis (Pais de Alunos - ASPA), indagou quem havia indicado a servidora Mônica Quintella Faria, o Presidente relatou que a servidora foi
convidada pelo então Secretário Execu�vo Robson e que a mesma dará suporte técnico-administra�vo ao colegiado. Em seguida, a Conselheira Karla Lustosa de Mello Carvalhal (Sociedade Civil - OSB-DF), passou a indagar a servidora Mônica
Quintella Faria com o seguinte ques�onamento: Qual departamento que a mesma trabalhava na Secretaria de Estado de Educação? De imediato, a servidora respondeu que trabalhava na Subsecretária de Educação Básica – SUBEB, e que era
responsável por folhas de ponto e demais questões administra�vas e que está à disposição para auxiliar em todas as demandas do CAE-DF. Em seguida, a Conselheira Eliane Marinho Barros (SAE–DF), ques�onou se servidora Mônica Quintella
Faria saiu da SUBEB e foi para alguma pasta de Alimentação Escolar da Secretaria de Estado de Educação. De imediato, a servidora respondeu que saiu da SUBEB e que chegou ao seu conhecimento que a pasta do CAE-DF necessitava de
apoio, portanto colocou-se à disposição para auxiliar nas ações técnicas-administra�vas, a Conselheira Karla Lustosa de Mello Carvalhal (Sociedade Civil - OSB-DF), ques�onou a servidora novamente solicitando esclarecimentos de quem fez o
contato com a mesma, se foi o Secretário Execu�vo Robson ou outro servidor da SEEDF. De imediato, a servidora respondeu que o convite fora realizado pelo Robson, por meio de uma colega que o conhecia e que sabia da carência do
colegiado, após o convite a mesma conversou com o Presidente Thiago Ferreira Dias (Pais de Alunos - ASPA) e com o Vice-Presidente Paulo Roberto Ferreira da Silva (Sociedade Civil - ACELBRA-DF), após as ponderações o Presidente Thiago
Ferreira Dias passou a palavra para a servidora Mônica Quintella Faria para que a mesma relatasse sobre a pauta 01) O�cios enviados e recebidos, em auxílio à servidora o Presidente Thiago Ferreira Dias passou a relatar sobre o o�cio
encaminhado ao FNDE solicitando que o FNDE acionasse a Secretaria de Educação do DF, solicitando que a Secretaria forneça total apoio técnico-administra�vo ao colegiado, bem como recursos humanos e equipamentos de informá�ca, o
Presidente Thiago Ferreira Dias informou, ainda, que recebeu outro o�cio relatando que a Secretária Execu�va do CAE deverá se mudar do 13º andar para o 14º andar, o presidente ponderou que o pleito oficial é para que as trata�vas não
fossem só em palavras. Em con�nuidade, o Presidente Thiago Ferreira Dias relatou que encaminhou e-mail à ASCOM solicitando a confecção de 5.000 (cinco mil) cartazes para divulgação do CAE nas Unidades Escolares e outro e-mail fora
encaminhado à NOVACAP, solicitando reunião com o Presidente Fernando Leite para tratar sobre as salas modulares que serão ampliadas, a reunião com a NOVACAP ocorreu na segunda-feira, dia 27/09, e aproveitou-se a pauta para
ques�onar este brioso órgão quanto à possibilidade de reformas e ampliações nas cozinhas, depósitos e refeitórios, o pleito fora bem recebido e ficou acertado que, em conjunto com a SIAE/SEE e com a SUPLAV/SEE, buscar-se-iam as
ampliações, não somente das escolas, mas também dos outros ambientes escolares, em especial as cozinhas, depósitos e refeitórios. Outro e-mail encaminhado foi a solicitação de uma reunião com a Secretária de Estado de Educação Hélvia
Miridan Paranaguá Fraga, para tratar sobre todas as ações do Conselho de Alimentação Escolar e seus projetos, e ainda, fora encaminhado o�cio para a ASCOM para tratar do projeto Saúde do Estudante respec�vamente aos laudos médicos
que serão realizados em conjunto com a FEPECS e que a documentação encaminhada será disponibilizada até o final da tarde. O Presidente Thiago Ferreira Dias relatou, ainda, que par�cipou de reunião com a Comissão de Educação da CLDF,
com a Deputada Arlete Sampaio e com o Administrador de Ceilândia, Fernando Fernandes sobre a situação da Escola Classe Jiboia, relatou que o problema da referida escola havia sido resolvido, já que decidiu-se que será colocado um
fresado nos 400 metros de areia existentes a caminho da escola, localizada em zona rural, evitando, assim, a poeira, a lama e demais situações que podem ocorrer sem a melhoria da pavimentação supramencionada. O Presidente Thiago
Ferreira Dias relatou que ocorreu uma reunião com o Secretário Execu�vo da Secretária de Educação do DF, senhor Denilson, para tratar sobre a situação do Secretário Execu�vo e o mesmo comprometeu-se em auxiliar o CAE-DF nas suas
necessidades. Após as ponderações, o Presidente Thiago Ferreira Dias, passou a palavra ao Vice-Presidente Paulo Roberto Ferreira da Silva (Sociedade Civil - ACELBRA-DF), para tratar da pauta nº 02) Situação da Secretaria Execu�va: De
imediato, o Vice-Presidente Paulo relatou sua indignação diante das ações da Secretaria de Educação para com o CAE, relatou, ainda, sobre a situação já apontada pelo Presidente Thiago Ferreira Dias quanto à mudança da sala do CAE, ou
seja, das inicia�vas da Secretaria de Educação sem a devida consulta antecipada ao CAE, em seguida ocorreu a exoneração do então Secretário Execu�vo Robson e a nomeação de um novo Secretário Execu�vo, também sem a devida consulta
antecipada ao CAE, após as verificações o Vice-Presidente Paulo Roberto Ferreira da Silva (Sociedade Civil - ACELBRA-DF) con�nuou o seu relato informando que a falta de consulta ao colegiado demonstra claramente uma falta de respeito da
Secretaria de Educação para com o CAE, tal situação traz perplexidade e que, na reunião com a nova Secretária de Estado de Educação Hélvia Miridan Paranaguá Fraga, buscou-se soluções para os fatos narrados, o Vice-Presidente Paulo
Roberto Ferreira da Silva (Sociedade Civil - ACELBRA-DF) relatou sobre o o�cio do FNDE à SEEDF, que solicita a concre�zação do apoio da Secretaria de Educação ao CAE, com recursos humanos e todo o amparo devido por lei ao colegiado, o
Vice-Presidente Paulo finalizou sua fala ra�ficando sua indignação e sugeriu que fosse realizada uma nota à imprensa denunciando a situação supramencionada. Após as ponderações do Vice-Presidente Paulo Roberto Ferreira da Silva, o
Presidente Thiago Ferreira Dias, pediu a palavra para ponderar que fora repassado a ele que o CAE estava muito polí�co, fato este que trouxe perplexidade, pois o que se tem buscado é o auxílio de recursos para melhoria das unidades
escolares, visando que as mesmas tenham cozinha, depósito, refeitórios e muito mais, de acordo o plano de obras, pois o CAE, além de ser um conselho de deliberação, de fiscalização e consul�vo, o CAE também possui o dever de buscar
recursos financeiros para socorrer as necessidades das unidades escolares, pois é obrigação do parlamento e dos governantes o encaminhamento de recursos que visem às melhorias estruturais das unidades escolares, portanto o CAE estará
buscando o cumprimento desta situação por parte dos parlamentares e dos governantes, para que todas as verbas sejam devidamente encaminhadas para as escolas, auxiliando, assim, toda a comunidade. Posteriormente à sua deliberação,
o Presidente Thiago Ferreira Dias passou a palavra para a Conselheira Lucelita Santos Reis (Pais de Alunos - ASPA), de imediato, a Conselheira Lucelita cumprimentou a todos os conselheiros e demonstrou sua indignação com a situação
relatada pelo Presidente Thiago Ferreira Dias e pelo Vice-Presidente Paulo Roberto Ferreira da Silva e passou a relatar sobre irregularidades que ocorreram nas licitações an�gas e, em seguida, relatou que a exoneração e nomeação do novo
Secretário Execu�vo deve passar antecipadamente pelo colegiado, ra�ficado com a maioria do colegiado, a Conselheira Lucelita passou a sugerir que fosse elaborado um manifesto a ser encaminhado ao Ministério Público, à Câmara
Legisla�va, ao Tribunal de Contas do Distrito Federal, à Secretaria Federal de Controle Administra�vo da Fazenda, além de abrir um processo e encaminhar à AJL, solicitando manifestação dos mesmos, uma vez que a nomeação do novo
Secretário Execu�vo fora realizada sem a consulta ao colegiado. A próxima sugestão é relacionada aos 07 (sete) processos de desvio de verba que são citados no Portal da Transparência, que só existem pela luta do CAE, a Conselheira Lucelita
relatou que vê com clareza que existe o desejo que o CAE seja des�tuído, que seja aberto, portanto, um processo contra o Governador Ibaneis, pois o mesmo tem agido de forma arbitrária, a Conselheira Lucelita Santos Reis (Pais de Alunos -
ASPA) relatou que, já que o governador tem agido de forma arbitrária na nomeação e na exoneração do Secretário Execu�vo do CAE, que o mesmo crie uma ajuda de custo para os conselheiros, pois muitas vezes eles pagam do próprio bolso
para realizar suas funções, após suas ponderações a Conselheira Lucelita Santos Reis (Pais de Alunos - ASPA) finalizou sua fala dizendo que essas são suas contribuições ao Vice-Presidente Paulo Roberto Ferreira da Silva, ao Presidente Thiago
Ferreira Dias e a todo colegiado. Após a fala da Conselheira Lucelita Santos Reis, o Presidente Thiago Ferreira Dias passou para as deliberações seguintes e ra�ficou a questão da nota de repúdio a ser encaminhada à imprensa sobre os fatos
acontecidos em relação ao CAE-DF e encaminhou para deliberação, sendo aprovado por unanimidade excetuando-se a conselheira Eliane Marinho Barros (SAE –DF), que relatou que não concorda, que antes do encaminhamento da nota de
repúdio que aguardasse a reunião com a Secretária de Educação, para saber a opinião da mesma e o que ocorreu, sendo ra�ficado pelo Presidente Thiago Ferreira Dias que a nota de repúdio só será realizada após a reunião com a Secretária
de Educação. Dando con�nuidade, o Presidente Thiago Ferreira Dias passou a palavra à Conselheira Lucelita Santos Reis (Pais de Alunos - ASPA), que relatou que no mês de julho/2020 o governador alterou a composição do Conselho de
Transparência do DF que os membros da Sociedade Civil passaram a ser indicados pela CLDF e pelo governador, diante da situação apresentada, a mesma sugeriu que o “ser” que fora nomeado para o CAE não tomasse conhecimento de
nenhum processo rela�vo ao CAE, pois o mesmo não havia passado pelo colegiado, perguntou ao Conselheiro Nivaldo Vieira Felix qual o amparo jurídico que o governador tem para exonerar e nomear o secretário execu�vo sem passar pelo
crivo do colegiado. O Conselheiro Nivaldo Vieira Felix respondeu à indagação explicando que é uma situação de poder do execu�vo, que o cargo é de livre nomeação e que acredita que a troca fora encaminhada pela Secretária de Educação
ou algum dos seus assessores, completou dizendo que o governador tem poder para exonerar e nomear, independentemente de haver mo�vo ou não e que o cargo de Secretário Execu�vo é vinculado à Secretaria de Educação, citando o
exemplo da Ex-Secretária Execu�va Luciana e ra�ficou que o poder de nomear e exonerar é do governador, a pedido das pastas e finalizou relatando que é importante criar um diálogo com a Secretaria de Estado de Educação, para que
qualquer alteração a ser feita seja conversada antes e que na reunião com a Secretária de Educação seja esclarecida a situação ocorrida. Após encerrada a resposta do Conselheiro Nivaldo Vieira Felix, a Conselheira Lucelita Santos Reis
ques�onou se o governador tem o conhecimento de que a nomeação do Secretário Execu�vo do CAE tem que ser referendada pelo colegiado, já que as situações de desmando que o CAE tem passado por causa da Secretaria de Educação
não se pode confiar em ninguém da referida Secretaria, pois está no Regimento Interno que a Secretaria de Educação tem que dar assessoramento de apoio técnico-administra�vo ao CAE. De imediato, após a fala da Conselheira Lucelita
Santos Reis, o Presidente Thiago Ferreira Dias, passou a relatar que, em conversa com o Secretário Execu�vo da SEEDF, senhor Denílson, foi esclarecido que a indicação do novo Secretário Execu�vo Carlos Carlos Guedes, foi da parte do
Secretário Execu�vo da SEEDF, senhor Denílson e que a Secretária de Educação, Hélvia, não sabia da alteração, que a mesma ficou sabendo pelo Diário Oficial, mas que irá aguardar a reunião com a Secretária de Educação, Hélvia, para demais
esclarecimentos, ra�ficando que até o presente momento não houve a prestação de contas do CAE quanto a seu Parecer Conclusivo dos exercícios de 2019 e de 2020, pois foi criado um novo e-mail que trouxe problema para acessar o
sistema, além de todos os problemas estruturais que con�nuam a ser grande impedi�vo para que o trabalho seja realizado, após suas ponderações o Presidente Thiago Ferreira Dias passou a palavra para a Conselheira Eliane Marinho Barros
(SAE–DF), que, de imediato, passou a relatar que o colegiado é um grupo e que a mesma conhece o Ex-Secretário Execu�vo Robson, e que ele é incerto, e que a conselheira conhece tanto o Secretário Execu�vo Denilson, quanto a Secretária
de Educação Hélvia, e que os mesmos não tomariam nenhuma inicia�va sem ponderar. O presidente Thiago Ferreira Dias após a manifestação da Conselheira Eliane Marinho Barros passou a relatar que o CAE já estava verificando pessoas
técnicas para auxiliar nos trabalhos do Conselho, para que não ficasse desamparado, retratou que o CAE está com muita demanda, que tem necessidade de mais recursos humanos e que é necessário maior diálogo antes de qualquer
mudança em sua Secretaria Execu�va, lembrando, novamente, da troca da sala e todas as mudanças ocorridas no CAE sem o diálogo e a devida deliberação do colegiado, após suas ponderações o Presidente Thiago Ferreira Dias passou a
palavra à Conselheira Karla Lustosa de Mello Carvalhal que, de imediato, relatou que o CAE deve ser mais profissional, ponderou que poderia estar sendo repe��va mas que, no mínimo, foi an�é�co exonerar o Secretário Execu�vo do CAE
sem consultar o colegiado, e que se deve saber separar a é�ca no dever do CAE como órgão fiscalizador da própria Secretaria de Educação e solicitou ao Presidente Thiago Ferreira Dias e ao Vice-Presidente Paulo Roberto Ferreira da Silva que
os mesmos fiquem atentos à situação relatada e que se tenha esta preocupação quanto aos relatórios do CAE de 2019 e de 2020 e suas obrigações junto à comunidade e aos órgão de fiscalização, relatou, ainda, que concorda com a
Conselheira Lucelita Santos Reis e com o Vice-Presidente Paulo Roberto Ferreira da Silva em relação ao manifesto e ra�ficou que daqui em diante houvesse uma preocupação com as ações de gestão da Secretaria Execu�va do CAE, pois o
nome dos conselheiros estão em jogo, mesmo sendo um cargo de nomeação do governador, o cargo de governador é temporário, portanto deve se ter seriedade com as ações diárias de um órgão fiscalizador como é o CAE. Após as
ponderações realizadas da conselheira Karla Lustosa de Mello Carvalhal o Presidente Thiago Ferreira Dias solicitou que a conselheira Karla Lustosa de Mello Carvalhal, auxiliasse a servidora Mônica Quintella Faria na confecção do manifesto e
passou a palavra ao Vice-Presidente Paulo Roberto Ferreira da Silva, que concordou plenamente com as palavras da conselheira Karla Lustosa de Mello Carvalhal e que é o nome dos conselheiros que está em pauta, caindo o contato do Vice-
Presidente Paulo, a Conselheira Karla Lustosa de Mello Carvalhal solicitou que fosse colocado em pauta as alterações no Regimento Interno do CAE, a Conselheira Lucelita Santos Reis relatou novamente sobre os 07 (sete) processos que são
citados no Portal da Transparência, como será feito para acompanhá-los. O Presidente Thiago Ferreira Dias relatou que fará o�cio solicitando vistas aos processos citados e, restabelecido o contato do Vice-Presidente Paulo Roberto Ferreira da
Silva, foi lhe dada a palavra, de imediato, o Vice-Presidente Paulo ra�ficou que é o nome dos conselheiros que está em jogo e reiterou sobre as alterações que estão ocorrendo no CAE sem deliberação e sem diálogo, passando, novamente a
palavra ao Presidente Thiago Ferreira Dias que deu seguimento à pauta, passando para o item 03) Subs�tuição do representante do Fórum de Alimentação Adequada: De imediato, o Presidente Thiago Ferreira Dias relatou que não teve
tempo de conversar com o Conselheiro Ricardo Gama, mas já vendo a situação de excesso de demanda do conselheiro supramencionado, foi sugerida a subs�tuição do mesmo, pois no fórum em questão está sendo discu�da a alteração de
legislação e outros assuntos de grande interesse, ra�ficando o pleito do Presidente Thiago Ferreira Dias, o Conselheiro Ricardo Gama, usando da palavra, relatou que já havia colocado o cargo de representante do CAE no Fórum à disposição,
retomando a palavra o Presidente Thiago Ferreira Dias indicou o nome da Conselheira Karla Lustosa de Mello Carvalhal como �tular e o Presidente Thiago Ferreira Dias como suplente, o Presidente Thiago, em seguida, colocou o uso da
palavra à disposição dos conselheiros, caso algum membro do colegiado quisesse par�cipar, o Vice-Presidente Paulo Roberto Ferreira da Silva, ques�onou o tema que será tratado no Fórum, o Presidente Thiago Ferreira Dias respondeu ao
Conselheiro Paulo e a Conselheira Eliane Marinho Barros que o Fórum tem deba�do durante toda semana e que a Conselheira Karla Lustosa de Mello Carvalhal tem sido a representante do CAE, e que o Fórum de alimentação Adequada
também fiscaliza e verifica assuntos de alimentação dentro das unidades públicas e das unidades par�culares e colocou novamente à disposição dos conselheiros, caso algum membro do colegiado queira par�cipar, ninguém se manifestando,
o Presidente Thiago passou à votação, todos foram unânimes na questão de que a Conselheira Karla Lustosa de Mello Carvalhal fosse a representante �tular do CAE no Fórum de Alimentação Adequada e que o Presidente Thiago Ferreira Dias
fosse seu suplente, em seguida, a Conselheira Karla Lustosa de Mello Carvalhal fez um relato demonstrando que existem, aproximadamente, 700 (setecentas) Unidades Escolares no Distrito Federal e que a Secretaria de Educação do DF
possui contrato com 74 (setenta e quatro) nutricionistas e que 40% destas nutricionistas estão em cargos administra�vos, ou seja, desviadas de sua função de concurso, portanto, tratando da gestão do CAE, é importante saber que todas as
74 nutricionistas deveriam estar fiscalizando se os cardápios estão sendo efe�vamente pra�cados nas 700 unidades escolares, a Conselheira Karla Lustosa de Mello Carvalhal complementou que se fosse feita uma rápida conta e se dividisse a
quan�dade de nutricionistas pela quan�dade de escolas, cada nutricionista deveria visitar pelo menos 10 escolas, ponderou, ainda que a administração pública deveria ter, no mínimo, 200 (duzentas) nutricionistas e finalizou retratando que
nutricionista não serve para ser Secretária Execu�va do CAE. Com o retorno da palavra, a Conselheira Karla Lustosa de Mello Carvalhal relatou que, para colocar sua posição, é da área da ciência da informação e que sua especialidade de
profissional de informação e que acha desagradável quando um conselheiro solicita que não vote em alguém por conhecer a pessoa e que isto não pode ocorrer que este corpora�vismo não pode ocorrer no CAE. O Presidente Thiago Ferreira
Dias passou a palavra para a Conselheira Maria Cris�na Guedes de Souza, que passou a relatar que o número de nutricionistas tem que ser vinculado ao número de alunos e não ao número de escolas, só que a Secretaria de Estado de
Educação do Distrito Federal fez uma legislação própria invertendo o relato supramencionado, vinculando ao número de escolas e não ao número de alunos, finalizando aí a sua fala, passou-se a debater o assunto do Secretário Execu�vo, que
o mesmo deve compreender o PNAE para prestar um bom trabalho técnico-administra�vo, independentemente de ser nutricionista ou não. A Conselheira Lucelita Santos Reis, de uso da palavra, concordou com a Conselheira Maria Cris�na
Guedes de Souza e ra�ficou a necessidade de um bom acompanhamento técnico-administra�vo realizando, assim, um assessoramento claro ao colegiado. Após as considerações o Presidente Thiago Ferreira Dias passou para o item 04)
Situação do plano de obras da SEE, referente a cozinhas, depósitos e refeitórios: O Presidente Thiago relatou que visitou mais de 300 (trezentas) unidades escolares e que foi constatado, em conjunto com a Conselheira Maria Cris�na
Guedes de Souza, que o plano de obras não está sendo cumprido e que o problema das emendas parlamentares é que ela vem repar�da em pequenos valores, não sendo possível a manutenção das cozinhas, depósitos e das instalações
gerais das unidades escolares em geral, ou muitas vezes vem grandes valores que são repar�dos para as escolas, o presidente relatou que 85% das unidades escolares das 142 Unidades Escolares que estão no plano de obras não foram
contempladas com obras des�nadas para melhorias na infraestrutura das cozinhas, depósitos e das situações de higiene do local, ou seja, das 142 unidades escolares, 120 delas não foram contempladas com a realização das obras que
estavam projetadas no plano de obras, sendo somente 22 contempladas e, destas, 12 conseguiram sua manutenção através de emendas parlamentares distritais e não diretamente do governo distrital, o Presidente Thiago Ferreira Dias
complementou relatando da reunião com o Presidente da NOVACAP, Fernando Leite, para ter conhecimento das escolas que serão mo�vo de ampliação, fazendo, assim, um cruzamento de dados, se as escolas que estão sendo ampliadas as
salas, também tenham a ampliação de suas cozinhas e depósitos, verificando ainda se possui recurso para estas reformas, a conselheira Karla Lustosa de Mello Carvalhal ques�onou, ainda, sobre a des�nação dos 323 milhões para obras de
melhoria nas escolas, em resposta às indagações, o Conselheiro Nivaldo Vieira Felix, de uso da palavra, relatou que sobre a questão do plano de obras apontadas pelo Presidente Tiago que o mesmo pegara esta relação para checar as
informações apresentadas, o mesmo passou ainda a relatar que uma coisa é a previsão do orçamento outra coisa é a sua aplicação, portanto, a rubrica citada de 323 milhões, pode ter sido con�ngenciada, o Conselheiro Nivaldo Vieira Felix
também passou a relatar a diferença do recebimento de emenda parlamentar do recurso direto do governo distrital e que, muitas vezes, o valor da emenda não fornece realmente a necessidade escolar, ra�ficando que irá verificar a questão
do plano de obras e que o orçamento pode ser tanto suplementado quanto con�ngenciado e que irá verificar na SIAE com a diretora de engenharia a realidade com informações concretas das reformas das Unidades Escolares. Após as
ponderações a Conselheira Karla Lustosa de Mello Carvalhal sugeriu a confecção de uma planilha com todas as informações de obras que foram mo�vo nas Unidades Escolares. o Presidente Thiago Ferreira Dias, após a fala da conselheira
Karla Lustosa de Mello Carvalhal, passou a palavra para o Vice-Presidente Paulo Roberto Ferreira da Silva, que passou a relatar sobre as inúmeras demandas a serem vencidas e parabenizou o Presidente Thiago Ferreira Dias pela visitação de
mais de 300 unidades escolares, em seguida, a Conselheira Karla Lustosa de Mello Carvalhal passou a relatar que será de grande importância o reconhecimento pela Secretaria de Educação da importância do CAE como órgão fiscalizador,
vendo a importância do trabalho desenvolvido, não tendo mais nada a tratar declarou por encerrada a reunião às 16h30. Assinam eletronicamente esta ata os(as) presentes.

Presidente Thiago Ferreira Dias (Pais de Alunos - ASPA);

Vice-Presidente Paulo Roberto Ferreira da Silva (Sociedade Civil - ACELBRA-DF);



Maria Cris�na Guedes de Souza (Sociedade Civil - CRN-1);

Karla Lustosa de Mello Carvalhal (Sociedade Civil - OSB-DF);

Lucelita Santos Reis (Pais de Alunos - ASPA);

Nivaldo Vieira Felix (Poder Execu�vo - SEEDF);

Ricardo Gama (SINPRO-DF);

Eliane Marinho Barros (SAE –DF);

Ivan Engler (Sociedade Civil – Agricultura Familiar)

Servidora (SEE) Mônica Quintella Faria.
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