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Aos vinte e quatro dias do mês de novembro, do ano de dois mil e vinte e um, às 14h, 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 201 ª Reunião Ordinária, que teve como pauta: 1. O�cios enviados e recebidos; 2. Resultado das denúncias realizadas pelo CAE quanto à
ausência de itens essenciais na alimentação escolar; 3. Encaminhamentos em geral. 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); Nivaldo Vieira Felix (Poder Execu�vo - SEEDF); Nathália Lopes Mourão (DANMS); Karla Lustosa de Mello Carvalhal (Sociedade Civil - OSB-DF); Wellington Ricardo Lazaro Pinto (DANMS); Adriana Cruz Vaz
(Sociedade Civil - ACELBRA-DF); Lucelita Santos Reis (Pais de Alunos - ASPA); Samuel Fernandes da Silva (SINPRO-DF); Maria Cris�na Guedes de Souza (Sociedade Civil - CRN-1); Ricardo Gama (SINPRO-DF); Priscila Claudino de Almeida
(Sociedade Civil - CRN – 01); a Servidora Mônica Quintella Faria (SEEDF); o Sr.  Carlos Carlos Guedes (Secretário Execu�vo do CAE/DF) e a  Diretora de Alimentação Escolar da Secretaria de Estado de Educação do DF, Fernanda Mateus Costa
Melo, que par�cipou, excepcionalmente desta 201ª Reunião Ordinária. Jus�ficaram suas ausências os(as) Conselheiros(as): Ivan Engler (Sociedade Civil – Agricultura Familiar); Nilvia Rodrigues dos Reis (SAE-DF); Eliane Marinho Barros (SAE–
DF) e Adriana Cruz Vaz (Sociedade Civil - ACELBRA-DF). O Presidente Thiago Ferreira Dias iniciou a reunião passando a palavra para o Secretário Execu�vo Carlos Carlos Guedes. 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 e por e-mail), relatando que existem processos que foram encaminhados para a Secretaria de Estado de Educação;
alguns  aguardam resposta, outros já foram respondidos; 03 (três) processos foram  res�tuídos ao Ministério Público (PROEDUC), sendo que 1 (um) destes  processos fora encaminhado à PROEDUC após a deliberação da Conselheira Maria
Cris�na Guedes de Souza (Sociedade Civil - CRN-1), que verificou, a pedido dos mesmos, as respostas dadas pela DIAE, quanto a uma série de ques�onamentos realizados pela PROEDUC. Outro processo salientado, fora o processo
encaminhado à CLDF (Câmara Legisla�va do Distrito Federal), no qual este CAE solicita a doação de diversos bens mobiliários e de periféricos de informá�ca para auxiliar nos trabalhos realizados pela Secretaria Execu�va do CAE/DF.
O Secretário Execu�vo Carlos Carlos Guedes salientou, ainda, o processo que fora encaminhado ao FNDE solicitando a atualização do nome dos(as) conselheiros(as) no espelho do CAE e ques�onando acerca da demora na deliberação do
referido órgão. Prosseguindo, o Sr. Carlos Carlos Guedes relatou sobre a reunião realizada no dia 11/11/2021, entre o Presidente Thiago Ferreira Dias (Pais de Alunos - ASPA) e o presidente da EMATER-DF, para a apresentação do programa
"Hortas Escolares" e para tratar dos o�cios encaminhados para a SUAPE, que solicitam providências da SEEDF quanto as irregularidades apresentadas nas visitas in loco às Unidades Escolares e que ainda estamos aguardando a resposta.
O Secretário Execu�vo Carlos Carlos Guedes enfa�zou o processo encaminhado aos órgãos de controle: FNDE; TCDF; TCU; MP (PROEDUC) e CGU, que solicita a deliberação destes órgãos quanto à denúncia proferida por este CAE, rela�va à
ausência de diversos itens essenciais para a alimentação escolar, o Secretário Execu�vo relatou que aguarda a resposta aos encaminhamentos realizados. Dando prosseguimento, foi relatado sobre o processo encaminhado à AJL, que solicita
a criação de Termo de Parceria entre o CAE, a DANMS, a FEPECS e a SEEDF, quanto ao programa "Saúde do Estudante", que busca o atendimento de alunos que possuem restrições alimentares e, até a presente data, não possuem laudo
médico. O Secretário Execu�vo Carlos Carlos Guedes relatou acerca do processo encaminhado à Secretária Execu�va da SEEDF, solicitando reuniões com as Coordenações Regionais de Ensino visando a entrega dos 05(cinco) mil cartazes
confeccionados pela SEEDF; o cartaz está sendo entregue às CRE's e traz impresso o telefone do CAE, bem como o endereço de suas redes sociais; esta reunião tem o obje�vo de divulgar as ações do Conselho de Alimentação Escolar em
todas as Coordenações Regionais de Ensino, que estão agendando as datas com o CAE por meio de Memorando; até a presente data foram visitadas as CRE's do Guará e de Ceilândia; o Secretário Execu�vo Carlos Carlos Guedes enfa�zou a
presença da Conselheira Priscila Claudino de Almeida (Sociedade Civil - CRN – 01) na reunião realizada na CRE do Guará e informou que estará divulgando a agenda das reuniões com todos (as) os conselheiros(as) e que todos(as) estão
convidados(as) a par�cipar destas reuniões nas Coordenações Regionais de Ensino; finalizando sua fala o Secretário Execu�vo Carlos Carlos Guedes relatou acerca do o�cio encaminhado para o Observatório de Brasília e para a OPSAN - UNB,
solicitando o encaminhamento de nomes de representantes das en�dades citadas, devido à vacância provocada pela renúncia das Conselheiras Raíssa e Maína. o Secretário Execu�vo citou o o�cio encaminhado à Secretária Execu�va da
SEEDF para que seja providenciada a indicação de nomes de representantes do poder execu�vo pela vacância provocada pelas faltas do representante Cris�ano Pacheco Lustosa e de sua suplente Juliana Santos Siqueira Vilela Ribeiro.
Finalizando sua fala, o Secretário Execu�vo Carlos Carlos Guedes encerrou a pauta de o�cios recebidos e passou a palavra ao presidente Thiago Ferreira Dias que, de imediato, repassou a palavra para o Vice-presidente Paulo Roberto Ferreira
da Silva (Sociedade Civil - ACELBRA-DF); iniciando sua fala, o Sr. Paulo Roberto parabenizou o Secretário Execu�vo Carlos Carlos Guedes e a servidora  Mônica Quintella Faria pelo espetacular trabalho  realizado  na Secretaria Execu�va do
CAE/DF; prosseguindo, o Sr. Paulo Roberto parabenizou também o Presidente Thiago Ferreira Dias pelas visitas realizadas às Coordenações Regionais de Ensino do DF e pelo trabalho espetacular de divulgação do CAE; finalizou, assim, a sua
fala e passou a palavra ao Presidente Thiago Ferreira Dias. De posse da palavra, o Presidente Thiago, bem como o Secretário Execu�vo Carlos, agradeceram ao Vice-presidente Paulo Roberto Ferreira da Silva e a palavra foi passada à
Conselheira Karla Lustosa de Mello Carvalhal, que cumprimentou a todos e relatou que na noite anterior o Observatório Social de Brasília reuniu-se  no intuito de deliberar acerca da indicação do nome que irá suprir a vacância da suplência,
dada pela condução de seu nome ( Karla Lustosa de Mello Carvalhal) à �tularidade, que até a semana seguinte será encaminhado o o�cio com a ata da indicação do nome e que a conselheira solicitará celeridade ao Observatório, para que
tudo se organize até a segunda quinzena de janeiro de 2022; a conselheira finalizou sua fala e passou a palavra para o Presidente Thiago Ferreira Dias, que deu inicio à pauta 2. Resultado das denúncias realizadas pelo CAE quanto a ausência
de itens essenciais na alimentação escolar. De imediato, o  Presidente Thiago Ferreira Dias passou a palavra à senhora Fernanda Mateus Costa Melo, Diretora de Alimentação Escolar da Secretaria de Estado de  Educação do DF. A senhora
Fernanda iniciou sua fala cumprimentando a todos e passou a relatar que é professora de carreira da  Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal  há mais de 20 (vinte) anos e que há 1 (um) ano e meio está à frente da DIAE
(Diretoria de Alimentação Escolar); discorreu acerca dos ajustes que foram realizados para o retorno das aulas presenciais, primeiro de  forma híbrida e, posteriormente, 100 (cem) %  presencial e se colocou à disposição para responder a
quaisquer ques�onamentos do Colegiado. De posse da palavra, o Presidente Thiago Ferreira Dias solicitou o respeito de todos e lembrou que todos estão em uma reunião ordinária e passou a palavra para o Vice-presidente Paulo Roberto
Ferreira da Silva que, ao cumprimentar a Diretora de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação do DF, Fernanda Mateus Costa Melo, fez a seguinte indagação: Desde o início da pandemia, quando os alunos ficaram em casa, passando
pelo fornecimento da cesta verde, para as aulas hibridas e posteriormente ao retorno às aulas 100 (cem) %  presenciais, em todos estes processos o CAE verificou que os estoques nos depósitos das Unidades Escolares era insuficiente, quase
sem nada para o efe�vo preparo da Alimentação Escolar, ora, com o retorno das aulas 100 (cem) %  presenciais e diante da falta de diversos itens essenciais para o seu preparo, falta esta amplamente divulgada pela mídia, a Secretaria de
Estado de Educação possui alimentação escolar para fornecer às Unidades Escolares, ou ainda teremos problemas quanto à ausência de diversos alimentos essenciais para o preparo da alimentação escolar? Com a palavra, a Diretora de
Alimentação Escolar da Secretaria de Estado de Educação do DF, Fernanda Mateus Costa Melo passou a responder ao Vice-presidente do CAE Paulo Roberto Ferreira da Silva relatando que: com o retorno de forma híbrida foi realizado um
planejamento de entrega de gêneros não perecíveis até o dia 22/12/2021; esta entrega foi finalizada no dia 09/10/2021, como já relatado, e seria suficiente até o dia 22/12/2021. Com o retorno das aulas 100 (cem) %  presenciais, a entrega
efetuada, que daria até o dia 22/12, seria suficiente somente até 12 de novembro; de imediato fora realizada uma pesquisa nas Unidades Escolares para que elas informassem quem �nha necessidade de algum alimento, levando em conta o
quan�ta�vo de alunos. Após ser encaminhada a informação da Unidade Escolar, a Coordenação Regional de Ensino encaminha uma  planilha à DIAE, chamada de PDGA, para que a DIAE encaminhe uma nova distribuição; a senhora Fernanda
relatou, ainda, que as Unidades Escolares estão supridas até o dia 22/12 de gêneros não perecíveis. Quanto aos gêneros perecíveis, a Diretora de Alimentação Escolar da Secretaria de Estado de Educação do DF, Fernanda Mateus Costa Melo
passou a relatar que: com o retorno das aulas 100 (cem) %  presenciais a DIAE, imediatamente, buscou dobrar seu pedido para suprir estes gêneros, que são fornecidos semanalmente, dobrando o pedido em alguns casos, porém, o
fornecedor não conseguiu suprir o pleito da SEE, por não possuir estes alimentos em estoque; nestes casos a Coordenação Regional de Ensino fez algumas adequações, verificando se alguma outra Unidade Escolar possuía o referido gênero
alimen�cio, fazendo, assim, a devida transferência. A Diretora de Alimentação Escolar da Secretaria de Estado de Educação do DF relatou, ainda, que os casos de ausência de gêneros não perecíveis foram pontuais e que todas as escolas
retratadas nas reportagens da grande mídia, quanto à ausência de itens da alimentação escolar, foram visitadas pessoalmente por ela e por toda equipe da DIAE, que verificou os depósitos e constatou a ausência de algum item, porém, de
imediato sanou a ocorrência verificada. A Diretora de Alimentação Escolar da Secretaria de Estado de Educação do DF, Fernanda Mateus Costa Melo, con�nuou a relatar sobre as reportagens e sobre a ausência de alguns itens como o
macarrão; afirmou que, quanto a este item, somente 101 (cento e uma) Unidades Escolares solicitaram este gênero, pois as demais possuíam arroz suficiente e preferiram aguardar o ano seguinte. Quanto à ausência de carne, a
senhora Fernanda relatou que houve problemas com alguns lotes na licitação; em primeiro lugar, com a licitação de pa�nho, que fracassou por preço. Quanto ao acém (carne moída), a licitação foi dividida em 04 (quatro) lotes, um lote teve
vencedor, outros três fracassaram por questões de preço, pois estes sobem rapidamente; já o lote que foi ra�ficado era para fornecer carne moída (acém) para as Coordenações Regionais de Ensino do Núcleo Bandeirante, Plano Piloto,
Sobradinho e Guará. Este lote teve problema de embalagem, mas o fornecedor trocou a embalagem e resolveu esta questão. Quanto aos outros 03 (três) lotes, foram finalizados no mês passado; as questões burocrá�cas (termo contratual) e
a apresentação de produto estão sendo finalizadas e a carne será distribuída no dia 22/11, cumprindo, assim, a palavra da Secretária de Educação. Quanto à reportagem do CEF 33, que demonstra a imagem da falta do pirão de peixe, a
Diretora de Alimentação Escolar da Secretaria de Estado de Educação do DF, Fernanda Mateus Costa Melo, relatou que visitou a Unidade Escolar e que, em conversa com o diretor, o mesmo relatou que a comida não acabou, o que acabou foi
o pirão de peixe, que havia sido preparado naquele dia, mas que ainda �nha arroz, peixe e verdura; quanto à nova reportagem na mesma Unidade Escolar, que mostrou a ausência de carne vermelha, a senhora Diretora de Alimentação
Escolar da Secretaria de Estado de Educação do DF, Fernanda Mateus Costa Melo relatou que não é possível o fornecer carne vermelha a todas as Unidades Escolares em apenas 01 (um) dia; a entrega é dividida de acordo com os lotes, mas
que o alimento supramencionado será fornecido de acordo com o cardápio e que está sendo realizado teste de aceitabilidade de cardápio: peixe, ovo, carne e frango. Ao finalizar sua resposta, a senhora Diretora de Alimentação Escolar da
Secretaria de Estado de Educação do DF, Fernanda Mateus Costa Melo foi indagada pelo Vice-presidente Paulo Roberto Ferreira da Silva se todos os estoques estão completos;  a senhora Fernanda relatou que não tem açúcar nos depósitos e
que até o final do ano le�vo não haverá este item; relatou, ainda, que o cardápio foi adaptado e que o fornecedor do açúcar solicitou reequilíbrio de preço a ser pago pela SEEDF; não sendo atendido em seu pedido, o fornecedor paralisou a
entrega do açúcar e irá responder por este fato; a Sra. Fernanda relatou que já está em andamento uma nova licitação para que, no início do ano le�vo de 2022, o item açúcar esteja presente nos depósitos das Unidades Escolares. Após as
ponderações da senhora Fernanda Mateus Costa Melo ao Vice-presidente Paulo Roberto Ferreira da Silva, o Presidente Thiago Ferreira Dias solicitou a palavra e pediu à senhora Fernanda que o CAE/DF possa par�cipar dos próximos testes de
aceitabilidade, como já acontecera em outras ocasiões; após sua fala, o Presidente Thiago Ferreira Dias passou a palavra para a Conselheira Lucelita Santos Reis que, após cumprimentar a todos, passou a ques�onar a senhora Diretora de
Alimentação Escolar da Secretaria de Estado de Educação do DF, Fernanda Mateus Costa Melo acerca das visitas a diversas Unidades Escolares, onde foram verificadas a ausência de carrinho para transportar o lanche e que diversos diretores
estão adquirindo sal com recursos próprios; a conselheira indagou se as unidades escolares poderão adquirir sal com recursos do PDAF ou se haverá uma licitação para tal; enquanto a Conselheira Lucelita ques�onava a senhora Fernanda
Mateus Costa Melo, ela solicitou explicações ao Secretário Execu�vo do CAE, Sr. Carlos Carlos Guedes, sobre os o�cios que foram encaminhados à Secretaria de Estado de Educação acerca das impropriedades relatadas nas visitas realizadas
pelos conselheiros; de imediato, o Secretário Execu�vo Carlos Carlos Guedes respondeu que já houve deliberação sobre o encaminhamento dos o�cios e que estes foram encaminhados para a SUAPE, para que os responsáveis possam
deliberar sobre as irregularidades apontadas; após a apresentação da resposta do Secretário Execu�vo Carlos Carlos Guedes, a Conselheira Lucelita Santos Reis con�nuou seu ques�onamento sobre as Unidades Escolares que foram
reformadas e construídas e, também, sobre a aplicação dos 388 milhões que foram liberados para a reforma das Unidades Escolares; Após o ques�onamento da Conselheira Lucelita, o Conselheiro Samuel Fernandes da Silva (SINPRO-DF)
sugeriu que todas as perguntas fossem realizadas e só depois a Diretora de Alimentação Escolar da Secretaria de Estado de Educação do DF, Fernanda Mateus Costa Melo respondesse aos ques�onamentos; após a sugestão do Conselheiro
Samuel Fernandes da Silva ser acatada por unanimidade, a Conselheira Karla Lustosa de Mello Carvalhal cumprimentou a senhora Fernanda Mateus Costa Melo e solicitou três esclarecimentos: o 1º é quanto à carne moída/acém, sendo a
referida carne de segunda, gostaria de saber se a qualidade nutricional da mesma é man�da com a u�lização desta carne? O 2º ques�onamento é quanto aos fornecedores, se os mesmos são qualificados, pois ao entrar em uma licitação, os
fornecedores devem saber que atuarão com toneladas de alimentos. O 3º ques�onamento é acerca da Portaria nº 614 de 18/11/2021, que no 15º item do ar�go 22 relata que é permi�do o uso do PDAF para a aquisição de gêneros
alimen�cios; o que a SEEDF fará a respeito desta Portaria? Após o ques�onamento da Conselheira Karla Lustosa de Mello Carvalhal, o Presidente Thiago Ferreira Dias, passou a explicar a trata�va do item XV, do ar�go 22, da portaria nº 614,
de 18/11/2021, relatando que não se pode comprar sal, como ques�onado pela Conselheira Lucelita, só se pode comprar alimentos para alunos com restrição alimentar que possuem laudo médico; após as ponderações realizadas
pelo Presidente Thiago Ferreira Dias, este passou a palavra para o Conselheiro Samuel Fernandes da Silva, que cumprimentando a todos, passou a indagar a senhora Diretora de Alimentação Escolar da Secretaria de Estado de Educação do DF,
Fernanda Mateus Costa Melo com o seguinte ques�onamento: em várias visitas in loco às Unidades Escolares, visitas estas realizadas quase que diariamente, é percebido que por parte do governo não houve um planejamento adequado para
o fornecimento de alimentação escolar para o retorno das aulas 100% presenciais, o Conselheiro Samuel Fernandes da Silva relatou, ainda, que acompanhou a entrega do lanche no CED 33 e que nessa escola, somente  a metade dos alunos
lanchou, pois só a metade do lanche fora fornecido e que o caso citado não é um caso pontual; relatou, também, que os cardápios oferecidos não foram cumpridos, pois muitas vezes o cardápio era pão com carne, mas não havia carne; era
pão com ovo e não havia ovo; citou como exemplo a situação de um diretor chamado Gadelha, que teve que comprar margarina para passar no pão, para não ter que oferecer o pão puro às crianças; faltam temperos de uma forma geral,
além de sal, carne vermelha e açúcar. Prosseguindo, o Conselheiro Samuel Fernandes da Silva ques�onou a senhora Fernanda Mateus Costa Melo sobre as CRE's que �nham carne, pois chegou ao conhecimento de todos, por meio de um
 processo SEI, que não houve somente uma troca de rótulo, mas uma análise clínica da carne, sendo ela liberada somente agora em novembro para o consumo; a responsabilidade foi transferida ao gestor, quanto à verificação da qualidade
da carne. Prosseguindo, o Conselheiro Samuel Fernandes da Silva relatou que, no geral, é muito ruim quando o governo coloca a culpa da falta de gêneros alimen�cios no gestor das Unidades Escolares, uma vez que não é o diretor quem
compra os produtos da alimentação escolar; ponderou que muitas vezes eles compram do próprio bolso para complementar o lanche, como o sal e o açúcar. Para finalizar, o Conselheiro Samuel Fernandes da Silva relatou sobre a quan�dade
excessiva de peixe na merenda escolar, os estudantes consomem peixe mais de três vezes na semana, fato este que leva ao desperdício, ou seja, o aluno que não come peixe ficará sem lanchar por três vezes na semana; diante do exposto,
sabemos que o problema não é verba, pois o CAE fez um levantamento que demonstrou que existe verba para que seja adquirida uma alimentação saudável e nutri�va para os alunos com cardápio variado; após os ques�onamentos do
Conselheiro Samuel Fernandes da Silva, o Presidente Thiago Ferreira Dias passou a palavra para a Diretora de Alimentação Escolar da Secretaria de Estado de Educação do DF, Fernanda Mateus Costa Melo que, de início, passou a responder
os ques�onamentos realizados pela Conselheira Lucelita Santos Reis, relatando que o sal já foi fornecido para todas as Unidades Escolares, relatou, ainda, que a DIAE não possui um sistema que verifica a ausência de algum alimento de forma
direta; a escola informa a Coordenação Regional, que repassa a informação à DIAE, portanto, se a escola não fizer a solicitação, o item não será encaminhado e será fornecido somente no período da distribuição; em relação às reformas nas
Unidades Escolares, a Diretora de Alimentação Escolar da Secretaria de Estado de Educação do DF, Fernanda Mateus Costa Melo declarou que não delibera sobre este assunto; quanto ao carrinho para transportar o lanche, declarou que a
Unidade Escolar pode adquirir carrinho com verba do PDAF e que está em curso um procedimento licitatório, pela SUAG, para a aquisição de carrinho para lanche, geladeira, fogão e demais insumos. Em relação ao ques�onamento da
Conselheira Karla Lustosa de Mello Carvalhal quanto à qualidade nutricional do acém, a senhora Fernanda relatou que essa carne possui os teores de gordura classificados no edital e está dentro dos parâmetros nutricionais; quanto à questão
do preparo dos fornecedores, a senhora Fernanda relatou que o edital traz todos os procedimentos a serem seguidos, portanto, o fornecedor deve ter a ciência que ao par�cipar de um pregão, ele tem que cumprir os requisitos citados no
edital e que foi elaborado um manual de alimentação que está disponível no site da SEEDF, sendo realizado curso com os manipuladores de alimentos. Quanto ao PDAF, como já relatado pelo Presidente Thiago, não se pode comprar sal,
somente nos casos de exceção, ou seja, para os alunos com restrição alimentar. Passando a responder os ques�onamentos do Conselheiro Samuel Fernandes da Silva, a senhora Fernanda Mateus Costa Melo relatou que também visitou
pessoalmente o CEF 33 e, em conversa com o diretor, o mesmo relatou que o peixe não foi fornecido na sexta-feira e afirma que essas foram questões pontuais, que recebe diversas informações de que o fornecimento está normalizado;
aproveitou para parabenizar o CAE pela inicia�va de visitar as Coordenações Regionais de Ensino para divulgar as ações do Conselho de Alimentação Escolar. Quanto à questão da carne na Coordenação Regional de Ceilândia, o fornecimento
já está normalizado, pois, como já relatado, é impossível realizar o fornecimento para todas as escolas em apenas 01 dia; quanto à falta de temperos, a agricultura familiar fornece todos os temperos naturais; quanto ao feijão, esse item não
será mais fornecido pré cozido, mas in natura; o pregão está finalizado e até o inicio do ano, a par�r da 2ª distribuição, o feijão deverá ser fornecido às escolas. Quanto à questão da troca da embalagem da carne: quando a carne foi suspensa,
algumas unidades escolares relataram, por meio de processo SEI, que o aspecto da carne estava ruim e com mal cheiro, após as reclamações foi realizado laudo e a única questão apontada no laudo foi o rótulo e que responsabilidade não foi
colocada no gestor, mas como a reclamação ocorreu somente em alguns casos, caso o gestor iden�fique algum problema, o mesmo poderá entrar em contato com a DIAE, que verificará a situação apresentada. Quanto às novas aquisições
para o próximo ano le�vo, a senhora Fernanda Mateus Costa Melo relatou que foram realizadas diversas reuniões junto aos representantes da agricultura familiar e, após a alteração da legislação para 40 mil, o percentual de u�lização para
agricultura familiar aumentará; que a SEEDF está buscando aprimorar ainda mais a alimentação escolar; que o ano de 2021 foi um ano di�cil, mas somando forças poderemos alçar melhores propostas para incrementar a alimentação escolar;
finalizando sua fala a senhora Diretora de Alimentação Escolar da Secretaria de Estado de Educação do DF, Fernanda Mateus Costa Melo passou a palavra para o Presidente Thiago Ferreira Dias, que passou a palavra para o
Conselheiro Samuel Fernandes da Silva, que relatou que quando o mesmo disse que a responsabilidade foi passada ao gestor é porque se a carne que estava com mau cheiro fosse servida e posteriormente houvesse algum problema, estaria
documentado que o Governo solicitou que se a carne apresentasse mau cheiro, a mesma deveria ser trocada, portanto, a opção de troca de carne não é somente no rótulo, mas questão de qualidade, uma vez que o laboratório deu como
laudo posi�vo o uso da carne e se futuramente algum aluno passar mal, o risco é muito grande; portanto, a responsabilidade acaba sendo mesmo do gestor, o que não deveria. Ao finalizar a fala do Conselheiro Samuel Fernandes da Silva,
o Presidente Thiago Ferreira Dias relatou, em complementação à fala da senhora Fernanda Mateus Costa Melo, que nesta semana o CAE obteve mais uma vitória e que após as ar�culações polí�cas realizadas, o valor foi alterado de 20 para
40 mil. Após as observações, passou-se a palavra para o Vice-presidente Paulo Roberto Ferreira da Silva, que ques�onou novamente a senhora Fernanda Mateus Costa Melo acerca do sistema da SEEDF para o controle de seu estoque;
afirmou que em várias falas foi retratada a falta de sistema na SEEDF para controle de estoque e lembrou que em reunião com a Secretária de Educação e com o Subsecretário Isaías, a Secretária relatou a criação deste sistema. Como está a
situação da criação deste sistema? Em resposta, a senhora Fernanda Mateus Costa Melo relatou que já foram realizadas algumas reuniões sobre este assunto e que tudo já esta sendo formalizado; após a resposta da  senhora Fernanda
Mateus Costa Melo, o Presidente Thiago Ferreira Dias passou a palavra para a Conselheira Lucelita Santos Reis, que citou a sua decepção com a Secretaria de Educação na divulgação do CAE, no desenvolvimento das a�vidades do colegiado e



afirmou que entra governo, sai governo o CAE está trabalhando muito e que, se não fosse o trabalho do CAE, a alimentação escolar já estaria terceirizada; outra questão direcionada ao Conselheiro Nivaldo Vieira Felix, é quanto à liberação de
328 milhões para reforma e construção de escolas; se existe esse valor e se ele poderá ser liberado, pois existem escolas que estão caindo aos pedações e não são contempladas;  Após os ques�onamentos realizados pela Conselheira Lucelita
Santos Reis, o Presidente Thiago Ferreira Dias passou a relatar que acredita que, em algumas situações, o recurso não foi direcionado para reforma de cozinhas, depósitos e/ou escolas, mas foi usado para outras situações por não estar
carimbado para uso somente de reformas e de construções; finalizando sua fala, o Presidente Thiago Ferreira Dias passou a palavra para o Conselheiro Nivaldo Vieira Felix que, de imediato, relatou que questões orçamentárias são
extremamente complexas, como já relatado na úl�ma vez; que no final do ano é feito a LOA, que discrimina as verbas para todas as Secretarias de Estado; ao longo da legislação a verba pode tanto ser suplementada quanto con�ngenciada,
como, por exemplo, essa questão dos 328 milhões; que os exercícios de 2020 e 2021 foram a�picos e muitos valores foram usados em ações emergenciais; e que as licitações têm seus ritos e situações que decorrem tempo e que a prestação
de contas da SEEDF está no Portal da Transparência, portanto  orçamento e financeiro são coisas dis�ntas; muitas vezes a previsão orçamentária necessita ser suplementada, da mesma forma se o orçamento não for u�lizado ele volta para o
tesouro e pode ser con�ngenciado, portanto não sabemos se o recurso orçado de 328 milhões para reforma foi realmente u�lizado; deveremos verificar se o valor foi ou não con�ngenciado e/ou u�lizado; o Conselheiro Nivaldo Vieira Felix
parabenizou o CAE quanto às visitas realizadas nas Coordenações Regionais de Ensino e destacou que é esta a parceria que deve ser firmada entre o CAE e a SEEDF: a resolução das impropriedades que o CAE verifica nas suas visitas para,
assim, dar o melhor atendimento às nossas crianças. Após as informações prestadas pelo Conselheiro Nivaldo Vieira Felix, o Presidente Thiago Ferreira Dias passou a explanar acerca da pauta 03 Encaminhamentos em geral: relatou que a
divulgação do CAE está sendo realizada; citou como exemplo a entrega dos 05 (cinco) mil cartazes que foram confeccionados pela SEEDF e que estão sendo distribuídos nas Unidades Escolares. Passando a palavra para a senhora Fernanda
Mateus Costa Melo que, em resposta à Conselheira Lucelita Santos Reis, relatou a entrega �sica de uma manual a todas as Unidades Escolares, que na página 26 relata as atribuições do CAE; destacou que o manual está no site da
SEEDF.  Após as ponderações da senhora Fernanda Mateus Costa Melo, o Presidente Thiago Ferreira Dias passou a palavra para o Vice-presidente Paulo Roberto Ferreira da Silva, que destacou a importância das reuniões realizadas na
divulgação do CAE e sugeriu a criação de um folder para divulgação do CAE para os alunos das Unidades Escolares; afirmou que percebeu em suas visitas às escolas, que os alunos não são alcançados pela divulgação das atribuições do CAE.
Após a sugestão do Vice-presidente Paulo Roberto Ferreira da Silva, o Presidente Thiago Ferreira Dias passou a palavra para a Conselheira Karla Lustosa de Mello Carvalhal, que sugeriu a criação do "Dia do CAE"; seria um dia de palestras
sobre alimentação saudável com nutricionistas, servidores da SEEDF explicando o processo de como a alimentação escolar é adquirida até a sua chegada às escolas, demonstrando, também, as a�vidades do CAE, da agricultura familiar e
demais ações do dia a dia do colegiado. Após as sugestões apresentadas pela Conselheira Karla Lustosa de Mello Carvalhal, o Presidente Thiago Ferreira Dias destacou a conversa com as Promotoras de Jus�ça e com os técnicos do TCDF;
sugeriu que, pelo menos uma vez por mês, seja realizada uma reunião com a DIAE para que se busque o melhor para a alimentação escolar; o Presidente Thiago Ferreira Dias passou a palavra para o Secretário Execu�vo Carlos Carlos Guedes,
que agradeceu a presença da Diretora de Alimentação Escolar da Secretaria de Estado de Educação do DF, senhora Fernanda Mateus Costa Melo; agradeceu a presença e par�cipação de todos os conselheiros, ra�ficando que a agenda de
reuniões com as Coordenações Regionais de Ensino será encaminhada no grupo e que todos os(as) conselheiros(as) estão convidados a par�cipar das reuniões. Após a fala do Secretário Execu�vo Carlos Carlos Guedes, o Presidente Thiago
Ferreira Dias passou a palavra ao Vice-presidente Paulo Roberto Ferreira da Silva, que agradeceu a presença da Diretora de Alimentação Escolar da Secretaria de Estado de Educação do DF, Fernanda Mateus Costa Melo e lembrou que todas
as falas estão sendo registradas em ata e que este Conselho cobrará as afirmações relatadas aqui, principalmente quanto ao fornecimento dos alimentos perecíveis e não perecíveis; afirmou que, ao se fazer as visitas, é necessário o
preenchimento do check list para que a Secretaria Execu�va do CAE encaminhe as impropriedades para a SEEDF o mais rápido possível.  Após as conclusões do Vice-presidente Paulo Roberto Ferreira da Silva, a Conselheira Lucelita Santos
Reis recapitulou o que foi esclarecido quanto à verba do PDAF e se realmente era este o entendimento. Em resposta, o Secretário Execu�vo Carlos Carlos Guedes relatou que a maioria das escolas possui verba do PDAF como custeio e que é
possível u�lizar esta rubrica para a realização de serviço de compra do carrinho que carrega o lanche. Em seguida, o Conselheiro Ricardo Gama solicitou a palavra e ques�onou a dificuldade em conseguir a palavra, pois já havia solicitado a
fala antes da Conselheira Lucelita Santos Reis;  o conselheiro relatou que na próxima reunião gostaria de tratar a respeito do TáxiGov e dos crachás; sobre a questão do crachá o Presidente Thiago Ferreira Dias explicou que o pedido de
confecção do crachá para o CAE já fora encaminhado à ASCOM. Não tendo mais nada a tratar, o Presidente Thiago Ferreira Dias declarou por encerrada a reunião às 16h05. Assinam eletronicamente esta ata os(as) presentes.
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Vice-presidente Paulo Roberto Ferreira da Silva (Sociedade Civil - ACELBRA-DF); 

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