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Aos vinte dias do mês de outubro, do ano de dois mil e vinte e um, às 15h, 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 200 ª Reunião Ordinária, que teve como pauta: 1) O�cios enviados e recebidos; 2. Reunião com a Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal
(assuntos diversos) e 3. 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); Karla Lustosa
de Mello Carvalhal (Sociedade Civil - OSB-DF); Adriana Cruz Vaz Sociedade Civil - ACELBRA-DF); Lucelita Santos Reis (Pais de Alunos - ASPA); Samuel Fernandes da Silva (SINPRO-DF); Ivan Engler (Sociedade Civil – Agricultura Familiar); Nathália
Lopes Mourão (DANMS); Maria Cris�na Guedes de Souza (Sociedade Civil - CRN-1); Ricardo Gama (SINPRO-DF); Eliane Marinho Barros (SAE–DF); Priscila Claudino de Almeida (Sociedade Civil - CRN – 01); a Servidora Mônica Quintella Faria
(SEEDF) e o Sr.  Carlos Carlos Guedes (Secretário Execu�vo). Jus�ficaram suas ausências os(as) Conselheiros(as): Nilvia Rodrigues dos Reis (SAE-DF); Nivaldo Vieira Felix (Poder Execu�vo - SEEDF); Wellington Ricardo Lazaro Pinto (DANMS). O
Presidente Thiago Ferreira Dias iniciou a reunião passando a palavra para o Secretário Execu�vo Carlos Carlos Guedes que passou a deliberar acerca da Pauta 1) O�cios enviados e recebidos: de imediato o Secretário Execu�vo Carlos Carlos
Guedes passou a deliberar sobre o controle de processos do CAE (já encaminhado via whatsapp), relatando que no mesmo existem vários processos já deliberados pelo seu antecessor e outros processos encaminhados atualmente; dos
processos citados, nove processos ainda aguardam resposta, 02 (dois) processos foram  res�tuídos ao Ministério Público, sendo que 1 (um) processo ainda está em fase de estudo para, então, ser respondido. O estudo em questão está sendo
realizado pela Conselheira Maria Cris�na Guedes de Souza (Sociedade Civil - CRN-1), que está verificando se os alimentos citados no cardápio estão de acordo com a Resolução nº 06/2020 FNDE, para, após sua deliberação,  o CAE-DF fazer a
devolu�va à PROEDUC. O Secretário Execu�vo Carlos Carlos Guedes enfa�zou a importância de alguns processos que já foram encaminhados, a saber: a) o�cio de solicitação de reunião com o DER para tratar do Programa Caminho da
Escola; b) o�cio para a CLDF, solicitando doação de equipamentos de informá�ca, periféricos e mobiliário em geral, que ainda aguarda resposta já que o responsável por esse assunto estava de férias; c) o�cio encaminhado para a SEEDF,
solicitando que as Coordenações Regionais de Ensino/unidades escolares preenchessem uma tabela referente à situação de suas cozinhas, refeitórios e depósitos. O Secretário Execu�vo Carlos destacou, ainda, que a resposta a este o�cio
é de suma importância para o Colegiado, pois demonstrará a atual situação de todas as unidades escolares da SEEDF quanto às suas cozinhas, depósitos e refeitórios; d) o�cio de solicitação de 1 (um) veículo para o CAE, que aguarda
resposta; e) o�cio de solicitação de mais servidores para o CAE-DF; f) o�cio sobre a alteração da Lei Distrital nº 5.146/2013, que trata de lanchonetes/can�nas em escolas públicas; g) o�cio endereçado à SEEDF, sobre o Programa Saúde do
Estudante, solicitando que a SEEDF encaminhe um ques�onário a todas as unidades escolares acerca das necessidades especiais de alimentação dos estudantes (alergia à lactose, doença celíaca, etc.); o Secretário Execu�vo Carlos Carlos
Guedes finalizou informando que irá atualizar a tabela de controle de o�cios à medida em que forem respondidos e encaminhá-la para o colegiado por e-mail e redes sociais. 2. Reunião com a Secretária de Estado de Educação do Distrito
Federal (Assuntos diversos): com a palavra, o Presidente Thiago Ferreira Dias agradeceu ao Secretário Execu�vo, passou para o item 2 da pauta: Reunião com a Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal (assuntos diversos) e
passou a palavra para o Vice-presidente Paulo Roberto Ferreira da Silva (Sociedade Civil - ACELBRA-DF) que, de imediato, discorreu  sobre a reunião que houve entre os representantes do CAE-DF, a Secretária de Educação Hélvia Miridan
Paranaguá Fraga e o futuro Subsecretário da SEEDF, Sr. Isaías, o Vice-presidente Paulo Roberto Ferreira da Silva relatou, ainda, que a reunião fora bastante proveitosa no sen�do de um comprome�mento da SEEDF em cooperar e colaborar
com o CAEDF; afirmou que, a par�r desta data, o CAEDF terá conhecimento e par�cipará de todos os processos licitatórios da SEEDF rela�vos à alimentação; destacou a questão da criação de can�nas/lanchonetes nas escolas públicas,
afirmando que o Sr. Isaías acredita ser remota a possibilidade de haver alguma mudança na Lei Distrital nº 5.146/2013 que possibilite o retorno de can�nas/lanchonetes nas escolas públicas; citou a questão da ingerência da SEEDF com o
CAE-DF com relação à exoneração do Ex-Secretário Execu�vo, Robson Alves Rocha e nomeação do atual Secretário Execu�vo Carlos Carlos Guedes, uma vez que o CAE-DF não fora consultado quanto à referida alteração, mas que estava muito
sa�sfeito com a atuação do recém-nomeado Secretário Execu�vo Carlos Carlos Guedes e prosseguiu, informando aos conselheiros que todas as decisões rela�vas ao CAE-DF chegariam ao conhecimento deste Conselho. O Presidente Thiago
Ferreira Dias, de uso da palavra, acrescentou que o futuro Subsecretário da SEEDF, Sr. Isaías, criará uma Portaria para que o CAE tenha respaldo jurídico quanto às alterações em seu quadro. Fazendo o uso da palavra, o Secretário Execu�vo
Carlos Carlos Guedes explicou que tanto o Decreto de criação do CAE-DF quanto a Resolução do CAE-DF apontam que qualquer alteração tem que ser referendada pelo Colegiado. Com a palavra, o Vice-presidente Paulo Roberto Ferreira da
Silva, afirmou estar contente com a nova gestão da SEEDF; explanou acerca da possibilidade de remuneração para os conselheiros; ressaltou a importância da parceria entre o CAE-DF e a SEEDF e elogiou o engajamento da Secretaria de
Educação do DF com relação à alimentação escolar. Com a palavra, o Presidente Thiago Ferreira Dias lembrou aos conselheiros que ficou acordado na reunião com a SEEDF que tudo o que for referente à alimentação escolar, terá que passar
pelo crivo do CAE-DF e, em seguida, passou a palavra ao Secretário Execu�vo Carlos Carlos Guedes que ra�ficou que, obrigatoriamente, todos os processos serão encaminhados para o CAE-DF para deliberação e explicou que haverá uma
Portaria garan�ndo que todo o processo que trate de alimentação escolar terá que passar, obrigatoriamente, pela deliberação do Conselho de Alimentação Escolar do DF. 3. Encaminhamentos: O Presidente Thiago Ferreira Dias passou a
palavra ao Conselheiro Samuel Fernandes da Silva (SINPRO-DF), que fez um ques�onamento acerca do envio do formulário sobre necessidades especiais de alimentação às unidades escolares, com a palavra, o Secretário Execu�vo Carlos
Carlos Guedes, respondeu ao Conselheiro Samuel que o CAE-DF enviou um o�cio à SEEDF, com o link de um ques�onário a ser preenchido pela equipe gestora das unidades escolares, acerca da alimentação especial para os estudantes da
rede pública de ensino, que muitos deles não possuem laudos médicos que atestem suas necessidades especiais alimentares (doença celíaca, intolerância à lactose, etc.), explicou que o Programa Saúde do Estudante é realizado em parceria
com a FEPECS e SEEDF, cujo obje�vo é avaliar a saúde dos estudantes, fornecer o laudo médico específico para que eles sejam contemplados com a alimentação e cardápios específicos a que fazem jus. Com a palavra, o Conselheiro Samuel
Fernandes da Silva afirmou sua preocupação quanto à questão da parceria entre o CAE-DF e a SEEDF, uma vez que o CAE-DF tem o dever de fiscalizar a SEEDF, impedindo que sejam feitas compras emergenciais devido a atrasos em licitações
e, consequentemente, licitações superfaturadas; citou sua preocupação quanto ao endosso do CAE-DF às licitações feitas pela SEEDF, sugeriu que isso fosse apreciado por técnicos especializados e que a responsabilidade de atrasos na
entrega não deveria recair sobre o CAE-DF; o Conselheiro Samuel Fernandes da Silva denunciou que, desde a pandemia do COVID-19, muitas unidades escolares não estão recebendo itens básicos, como açúcar, e que os diretores dessas
escolas estão arcando com a compra desses itens para a complementação da alimentação dos estudantes, afirmou também que a SEEDF tem que trabalhar para que os itens essenciais não faltem nos cardápios dos estudantes. Com a palavra,
a Conselheira Karla Lustosa de Mello Carvalhal afirmou que o Presidente Thiago Ferreira Dias sempre solicita à área de compras da SEEDF o calendário das reuniões para que o CAE-DF possa acompanhá-las, porém, o calendário nunca está
atualizado e o CAE-DF não pode par�cipar das reuniões a contento; afirmou que as gestões anteriores da SEEDF  não estavam preocupadas com a par�cipação do CAE-DF, mas que a nomeação do senhor Isaías para uma Subsecretaria da
SEEDF é uma boa oportunidade para a par�cipação mais a�va do CAE-DF junto às ações da SEEDF relacionadas à alimentação escolar; retratou que existe uma conivência de diretores de unidades escolares com a SEEDF quanto à não
par�cipação do CAE-DF nas ações da SEEDF referentes à alimentação escolar e que já sugeriu à Secretaria de Educação que classificasse e qualificasse seus fornecedores de alimentos para não haver problemas com a vigilância sanitária;
afirmou haver várias questões que interferem na par�cipação do CAE-DF e que, a par�r do momento em que o CAE-DF �ver o aval da SEEDF para par�cipar mais efe�vamente das ações referentes à alimentação escolar, a ro�na de trabalho
vai sendo organizada e os contratempos vão diminuindo; o Presidente Thiago Ferreira Dias passa a palavra ao Vice-presidente Paulo Roberto Ferreira da Silva, que ra�fica as palavras do Conselheiro Samuel no tocante não só à autonomia e
par�cipação do CAE-DF nas licitações realizadas pela SEEDF, mas também quanto ao papel do CAE-DF como órgão fiscalizador. Em seguida, o Presidente Thiago Ferreira Dias passou a palavra à Conselheira Lucelita Santos Reis (Pais de Alunos -
ASPA), que ra�ficou as palavras da Conselheira Karla Lustosa de Mello Carvalhal e do Conselheiro Samuel Fernandes da Silva, elogiou o trabalho do futuro Subsecretário da SEEDF, Senhor Isaías, e chamou a atenção para o descaso da SEEDF
com o CAE-DF em gestões anteriores; listou vários órgãos que o CAE-DF pode recorrer caso queira fazer alguma denúncia e ques�onou o Secretário Execu�vo Carlos Carlos Guedes acerca da previsão e andamento dos processos da SEEDF que
con�nham irregularidades. De uso da palavra, o Presidente Thiago Ferreira Dias passa a explanar aos conselheiros acerca de solicitação da disponibilização de recursos humanos para a Secretaria de Fazenda, SEEDF, MPDFT, TCDF, dentre
outros, para colaboração e assessoramento ao CAE-DF quanto à eficiência na fiscalização de compras e licitação; explicou que os conselheiros devem ter moderação nas palavras e evitar acusações ao poder público, pois o conteúdo da
reunião do CAE-DF consta em ata e, assim sendo, qualquer acusação feita deve ser devidamente comprovada; Com o  uso da palavra, a Conselheira Lucelita Santos Reis afirmou que os processos a que ela havia se referido eram públicos; de
uso da palavra, o Presidente Thiago Ferreira Dias explicou que até o processo ser transitado e julgado não se pode fazer inferências, a não ser que sejam devidamente comprovadas; em seguida, o Presidente Thiago Ferreira Dias
passou a palavra ao Secretário Execu�vo Carlos Carlos Guedes, que explicou que os processos pleiteados e citados pela Conselheira Lucelita Santos Reis estão na CGDF, outros estão em Tomada de Contas Especial, mas que todos são
restritos por questão de proteção/sigilo de dados pessoais, em contrapar�da, os processos que tratam apenas de licitação e pregão estão abertos à consulta pública; em seguida, ra�ficou as palavras do Presidente Thiago Ferreira Dias quanto
à moderação nas palavras e acusações ao poder público, uma vez que as reuniões do CAE-DF constam em atas (conforme parágrafo único do Art. 26 do Regimento Interno do CAE-DF), que são disponibilizadas no site da SEEDF; De uso da
palavra, a Conselheira Karla Lustosa de Mello Carvalhal ques�onou se o CAE-DF, em algum momento, terá acesso à conclusão dos sete processos que estão em diligência e que tratam de desvio ao erário; De imediato, o Secretário Execu�vo
Carlos Carlos Guedes respondeu que o CAE-DF terá conhecimento do teor dos processos por meio de publicação no DODF, somente após o transitado em julgado, pois é dever do Estado publicizar o resultado de processos já julgados; De uso
da palavra, a Conselheira Karla Lustosa de Mello Carvalhal pediu para constar em pauta que o CAE-DF �vesse conhecimento do resultado dos sete processos que estão em diligência na CGDF; De uso da palavra, o Secretário Execu�vo Carlos
Carlos Guedes afirmou que acompanhará os referidos processos e retratará o resultado ao CAE-DF; De uso da palavra, o Presidente Thiago Ferreira Dias ques�onou o Secretário Execu�vo Carlos Carlos Guedes acerca dos o�cios recebidos do
Ministério Público que, de imediato afirmou que o CAE-DF já havia respondido dois o�cios recebidos do Ministério Público, enfa�zou que o O�cio nº 626/2021- PROEDUC, é de suma importância pois trata de oito ques�onamentos feitos à
DIAE/SEEDF rela�vos ao início do ano le�vo, à quan�dade/qualidade de alimentos recebidos nas unidades escolares, à alimentação dos alunos com necessidades especiais, do cardápio produzido pela SEEDF, etc. De posse das respostas da
DIAE/SEEDF aos ques�onamentos em tela, a PROEDUC encaminhou o O�cio nº 626/2021- PROEDUC ao CAE-DF para que este procedesse à análise das respostas da DIAE/SEEDF, dentre elas se o cardápio produzido pela SEEDF estaria de
acordo com a Resolução nº 06 /2020-FNDE, o Secretário Execu�vo Carlos Carlos Guedes explicou que encaminhou os ques�onamentos à Conselheira Maria Cris�na Guedes de Souza (Sociedade Civil - CRN-1), que está analisando essa questão
à luz da Resolução nº 06 /2020-FNDE; ainda com relação ao ques�onamento da alimentação dos alunos com necessidades especias, informou que a nutricionista da própria Coordenação Regional de Ensino irá elaborar o referido cardápio,
mas que quem deveria fazê-lo é um responsável técnico, segundo a Resolução nº 06 /2020-FNDE; Retratou que o CAE-DF está analisando as respostas da DIAE/SEEDF à PROEDUC e que ao final desta análise encaminhará as respostas tanto à
PROEDUC, como ao Colegiado para amplo conhecimento e solicitará que a PROEDUC encaminhe a referida análise para a DIAE/SEEDF; O Presidente Thiago Ferreira Dias passou a palavra à Conselheira Karla Lustosa de Mello Carvalhal, que
sugeriu que fosse usada a inteligência ar�ficial na área da educação, no sen�do de facilitar a correta verificação de dados rela�vos às compras/licitações da alimentação escolar; O Presidente Thiago Ferreira Dias concordou com a sugestão da
Conselheira Karla Lustosa de Mello Carvalhal e sugeriu que o CAE-DF fizesse o encaminhamento dessa sugestão à SEEDF; Com a palavra, a Conselheira Karla Lustosa de Mello Carvalhal enfa�zou que, desta forma, haverá muitas melhorias
tanto para as escolas quanto para os estudantes e que a Educação não pode mais ignorar a existência da inteligência ar�ficial e seus bene�cios; De uso da palavra, o Presidente Thiago Ferreira Dias solicitou ao Secretário Execu�vo Carlos
Carlos Guedes a elaboração de um o�cio ao Ministério Público solicitando o prazo de mais 5 (cinco) dias para o encaminhamento das respostas aos ques�onamentos daquele órgão; De imediato, o Secretário Execu�vo Carlos Carlos Guedes
relatou que já havia solicitado a dilação do prazo na manhã da presente data, solicitando o prazo de 5 (cinco) dias úteis ao Ministério Público para o devido encaminhamento das respostas solicitadas pelo MP; De uso da palavra, o Presidente
Thiago Ferreira Dias no�ciou aos Conselheiros presentes que no dia vinte e um de outubro de 2020, o Jornal Metrópoles irá veicular a matéria acerca do Programa Saúde do Estudante, fruto da luta do CAE-DF, para que os estudantes possam
fazer jus a uma alimentação de qualidade; discorreu acerca das jus�fica�vas e ausências nesta 200ª Reunião Ordinária e, imediatamente, passou a palavra à Conselheira Karla Lustosa de Mello Carvalhal; De imediato, a Conselheira relatou
que o Observatório Social de Brasília, em apoio ao CAE-DF, irá divulgar o cartaz do referido Conselho, que informa seus contatos, ações e orientações acerca de como o cidadão deve proceder para protocolar denúncias rela�vas à alimentação
escolar; De uso da palavra, o Vice-presidente Paulo Roberto Ferreira da Silva complementou que acredita que as escolas do DF não têm o conhecimento da existência do CAE-DF e nem de suas ações, uma vez que não conhecem o canal para
realizar denúncias e solicitar suas demandas e sugeriu que se fizesse uma ampla divulgação das ações do Conselho entre as unidades escolares do DF; De posse da palavra, a Conselheira Lucelita Santos Reis lembrou que o telefone do CAE-DF
não estava funcionando e que, assim, as unidades escolares teriam mesmo dificuldade em entrar em contato com o CAE-DF, relatou também que, em suas visitas às escolas, verificou que muitas se encontravam sem os gêneros alimen�cios
básicos, como farinha, açúcar, etc. De posse da palavra o Conselheiro Samuel Fernandes da Silva acrescentou que existe verba para a compra desses itens citados anteriormente e que não é possível que se faltem alimentos básicos nas
unidades escolares. De posse da palavra, o Presidente Thiago Ferreira Dias solicitou que o Conselheiro Samuel Fernandes da Silva encaminhasse ao CAE-DF o nome das escolas carentes dos alimentos em questão, para que o Secretário
Execu�vo Carlos Carlos Guedes encaminhasse um o�cio às Coordenações Regionais de Ensino solicitando reunião com os Diretores para ampla divulgação das ações do CAE-DF; O Presidente Thiago Ferreira Dias passou a palavra ao
Conselheiro Samuel Fernandes da Silva, que sugeriu o encaminhamento de o�cio à SEEDF solicitando a data de entrega do item açúcar nas unidades escolares e a manifestação da SEEDF quento à denúncia recebida pelo SINPRO-DF, quanto à
falta desse item em muitas escolas do DF; Ra�ficando a sugestão Conselheiro Samuel Fernandes da Silva, o Presidente Thiago Ferreira Dias informou que a impropriedade citada será encaminhada à SEEDF para as devidas providências; Com a
palavra, o Conselheiro Samuel Fernandes da Silva lembrou a questão da entrega das cestas verdes para as famílias, sugerindo que se aumentasse a frequência de entrega, pois os estudantes a recebem poucas vezes no semestre; Com a
palavra, o Presidente Thiago Ferreira Dias lembrou que em 2021 metade dos estudantes têm aulas remotas, a outra metade têm aulas presenciais e que aquele estudante que está em casa (de forma remota) também deveria receber o
alimento da cesta verde, o que não está acontecendo, sugeriu que o CAE-DF cobrasse isso da SEEDF; O Presidente Thiago Ferreira Dias passa a palavra ao Conselheiro Ivan Engler (Sociedade Civil – Agricultura Familiar) que, de imediato,
retratou que os trabalhadores da agricultura familiar estão cumprindo seu compromisso com a SEEDF, mas que só estão entregando a metade dos itens que foram acordados com a Secretaria de Educação, que os trabalhadores da Agricultura
Familiar estão tendo prejuízo e que não foi entregue nenhuma cesta verde aos estudantes da rede pública de ensino que estão em casa, apesar da compromisso do Subsecretário da SEEDF com os alunos da rede pública de ensino, lembrou
da importância da Agricultura Familiar fazer parte do Edital de Licitação da SEEDF para a compra de alimentos, pois os preços irão subir muito até o fim do ano, parabenizou o Presidente, o Vice-presidente e toda a equipe do CAE-DF pelas
suas ações e conquistas, afirmou que a Agricultura Familiar está trabalhando com as nutricionistas para fazerem uma cesta emergencial para 2021, pois o FNDE também não está ajudando e que as contas dos trabalhadores das coopera�vas
da Agricultura Familiar não fecham; o Presidente Thiago Ferreira Dias passa a palavra ao Secretário Execu�vo Carlos Carlos Guedes, que lembra aos presentes da confecção de 5.000 (cinco mil) cartazes com todos os contatos do CAE-DF e
sugere que estes sejam entregues aos Diretores das Coordenações Regionais de Ensino no dia da reunião a ser marcada pelo Secretário Execu�vo Carlos Carlos Guedes; De uso da palavra, a Conselheira Lucelita Santos Reis afirmou que a
maioria das escolas visitadas não sabiam da existência do CAE-DF, lembrou da importância do Secretário Execu�vo acompanhar e orientar os conselheiros em suas visitas às escolas, ques�onou acerca da divulgação do referido cartaz em suas
redes sociais e também se o Secretário Execu�vo Carlos Carlos Guedes está alimentando as redes sociais do CAE-DF; De uso da palavra, o Presidente Thiago Ferreira Dias afirmou que ele próprio é quem alimenta as redes sociais do CAE-DF e
que o cartaz já consta em todas elas, afirmou, ainda, que os conselheiros podem fazer a divulgação do cartaz do CAE-DF em suas redes sociais e passou a palavra ao Vice-Presidente Paulo Roberto Ferreira da Silva para suas considerações
finais; De uso da palavra, o Vice-Presidente Paulo Roberto Ferreira da Silva  agradeceu a todos os presentes, elogiou a presente reunião e afirmou estar confiante nos rumos do CAE-DF com o novo Secretário Adjunto, com a nova Secretária de
Educação e com o recém nomeado Secretário Execu�vo Carlos Carlos Guedes, não tendo mais nada a tratar declarou por encerrada a reunião às 16h05. 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);

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

Adriana Cruz Vaz Sociedade Civil - ACELBRA-DF);

Lucelita Santos Reis (Pais de Alunos - ASPA);

Samuel Fernandes da Silva (SINPRO-DF);

Ivan Engler (Sociedade Civil – Agricultura Familiar);

Nathália Lopes Mourão (DANMS);

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

Ricardo Gama (SINPRO-DF);

Eliane Marinho Barros (SAE–DF);



Priscila Claudino de Almeida (Sociedade Civil - CRN – 01); 

 Mônica Quintella Faria (SEEDF);

  Carlos Carlos Guedes (Secretário Execu�vo).
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