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ATA DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO DISTRITO FEDERAL - CAE/DF. Aos vinte dias do
mês de janeiro 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 01 de abril de 2020, sob a Presidência do Conselheiro Thiago Ferreira Dias, foi realizada
a 191ª Reunião Ordinária que teve como pauta: 1) Leitura da minuta da ata da reunião anterior,
previamente enviada por e-mail. 2) Controle de o cios enviados e recebidos.3) Relatório de Auditoria
da Alimentação Escolar emi do pela CGDF. 4) Ordem do dia. 5) Encaminhamentos. Es veram
presentes os conselheiros que assinam esta ata eletronicamente e ausentes, por mo vo jus ficado,
as conselheiras Gabrielle Costa da Silva, representante de pais de alunos/ASPA ; Eliane Marinho
representante do SAE/DF, Cris ane Machado Rodrigues, representante de pais de alunos/ASPA e
Wellington Ricardo, representante da DANMS.  O Presidente Thiago Ferreira Dias iniciou a  reunião, e
em seguida o Vice Presidente Paulo Roberto Ferreira da Silva, registrou o pedido de obje vidade
durante a mesma e atenção ao tempo de fala de cada um, bem como informou que devido a
par cipação em outra reunião não poderia ficar até o final. 1) Leitura da minuta da ata da reunião
anterior, previamente enviada por e-mail. A Secretária Execu va Luciana Halushuk prosseguiu com
a leitura da ata da 45ª Reunião Extraordinária do CAE/DF. 2) Controle de o cios enviados e
recebidos. Após a leitura  informou que foram enviados dois o cios: um solicitando reunião com o
Secretário de Educação, que ainda não tem resposta oficial, mas que segundo informações dadas a
Secretária Executiva via telefone a reunião está prestes a ser agendada para semana que vem, e sobre
o outro o cio que solicita mobiliário de mesa e computador para uso da Presidência do Conselho no
CAE, o mesmo já foi tramitado para SUAG, para manifestação e providência. Registrou ainda o
recebimento de resposta do o cio da PRF, que solicita doação de veículo para o CAE/DF onde esta
ins tuição informa da impossibilidade de atendimento à demanda. 3) Relatório de Auditoria da
Alimentação Escolar emi do pela CGDF.  O presidente Thiago Dias informou a todos sobre o resumo
do relatório nº 05 da Controladoria Geral do DF escrito pela Secretária Execu va para que todos

vessem um conhecimento geral do relatório que tem 101 páginas e passou a palavra para que o Vice
Presidente Paulo Roberto desse suas contribuições a respeito do mesmo. O Vice Presidente Paulo
Roberto expressou sua preocupação sobre a gestão da Secretaria de Educação para executar o PNAE,
em decorrência das irregularidades que o relatório aponta e sugere que a Secretária Execu va possa
encaminhar um o cio à SEEDF pedindo um posicionamento e explicações em relação a este relatório,
uma vez que a prestação de contas deve ser realizada em breve, podendo inclusive enviar esse o cio
a outros órgãos de controle, o CAE está fiscalizando, mas a SEEDF con nua não tomando as
providências necessárias. A Conselheira Lucelita Reis pede que todos os conselheiros leiam este
relatório principalmente da página 70 à 101, onde as principais irregularidades são apresentadas, uma
vez que os conselheiros respondem solidariamente pela prestação de contas e de acordo com as
irregularidades relatadas seria muito di cil aprova-las. O Vice Presidente Paulo Roberto compar lha
dessa preocupação e registra que o CAE não está aqui para aceitar tamanhas irregularidades e não
será conivente.   A Conselheira Francisca Xavier registra que também não assinará o relatório de
prestação de contas, e espera que a SEEDF responda aos anseios do CAE, cumprindo com a lei. O
Presidente Thiago Dias complementa dizendo que é importante o CAE construir algo em resposta a
esse relatório da CGDF. A Conselheira Cris na Guedes registra também que todas a crí cas feitas
pela CGDF devem ser resolvidas pela SEEDF, e que sabemos por exemplo que o número de
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merendeiros e nutricionistas é insuficiente porque eles não seguem a portaria de modulação, e que
aconteceram várias outras coisas muito importantes para a Alimentação Escolar durante todo o ano e
que não sabe como os conselheiros podem interferir nisso, uma vez que a responsabilidade é da
SEEDF. O Presidente Thiago Dias argumenta que o que pode ser feito é pedir esclarecimentos à SEEDF
sobre ao que foi solucionado para que tenhamos ciência. A Conselheira Maria Cris na diz que
algumas outras irregularidades estão sendo denunciadas pelo CAE e por outros órgãos de fiscalização
durante há algum tempo e até hoje não houve mudança. O Presidente Thiago Dias sugere que o CAE
faça um relatório baseado nas fiscalizações do próprio CAE para apontar também todas as
irregularidades. A Conselheira Karla Carvalhal registra que quando um órgão não toma providências
em relação as irregularidades evidenciadas por en dades de fiscalização local, a solução é enviar as
denúncias aos órgãos federais de fiscalização, a Conselheira solicita que o CAE escreva um o cio de
denúncia ao Ministério Público da União, a Procuradoria Geral da República - PGR, e outros órgãos
públicos federais de fiscalização, enviando em anexo o relatório da Controladoria Geral do DF. O
Presidente Thiago Dias informa ainda que quando chegar a prestação de contas gostaria de pedir
ajuda ao CRN e ao Observatório para fazer um mapeamento, um estudo detalhado, um relatório para
que os conselheiros tenham uma visão geral do que tem acontecido na alimentação escolar do DF cita
que vai contar com o apoio dos representantes da Agricultura familiar também.  O Conselheiro Ivan
Engler, afirma que o CAE está bem fundamentado pois foram encaminhados vários o cios alertando
sobre as irregularidades que aconteceram no úl mo ano, a única questão é que a SEEDF não resolveu
nada até agora. O Conselheiro Nivaldo Felix sugere que o relatório deve ser visto principalmente
quanto às recomendações feitas pela CGDF, encaminhando a SEEDF uma solicitação de
esclarecimento quanto às providências tomadas e de posse das respostas encaminhar os outros
o cios às ins tuições  federais. O Presidente Thiago Dias diz que concorda com a solicitação. A
conselheira Francisca Xavier sugere que esse o cio tenha prazo de resposta. A Conselheira Karla
Carvalhal exemplifica que desde 2016, a SEEDF foi alertada para que desenvolvesse uma plataforma
tecnológica para controlar a entrada e saída de alimentos, o que foi u lizado ou não, e não tomou
providências, a forma de controle do que é comprado pela SEEDF para alimentação escolar fica
comprome da, essa é uma das questões citadas no relatório da CGDF e que há muito tempo vem
sendo negligenciada. Afirma que apenas um o cio pedindo esclarecimentos à SEEDF não resolveria o
problema, e mantém a posição de enviar o cio denúncia também aos outros órgãos federais de
fiscalização. O Presidente Thiago Dias reforça que uma das dificuldades para organização da
distribuição de alimentação escolar durante a pandemia é decorrente dessa ausência de sistema
informa zado de controle dos depósitos de alimentos, onde inclusive perde-se o controle de alimentos
vencidos ou não. Alerta para as irregularidades na entrega dos alimentos durante a pandemia quanto
a não observância da entrega a todos os estudantes, a quan dade de alimentos e a diferenciação de
peso entre as cestas distribuídas. A Conselheira Lucelita Reis afirma a importância do CAE ao fazer
levantamento de 35.000 crianças em vulnerabilidade que não poderiam ficar sem alimentação escolar,
lembrando que também se surpreendeu ao saber que a alimentação não seria entregue a todos
estudantes. O Conselheiro Ivan Engler informa que existe um contrato da agricultura familiar vigente
para entrega de alimentos até março e que o remanescente desse contrato é insignificante mediante
a demanda total da SEEDF, e até agora não saiu o edital para compra das verduras, podendo faltar
alimentos no retorno às aulas. A Conselheira Francisca Xavier concorda com a proposta de envio dos
o cios à SEEDF e aos órgãos de controle, e las ma a possibilidade de falta de alimentos no início das
aulas. O Presidente Thiago Dias ques ona também a verba inves da pelo GDF nos cartões bolsa
família, cartão escolar e alimentação escolar com destinação à alimentação escolar, e informa ter sido
des nado um valor significa vo, um inves mento grande e que é de suma importância o CAE ter
conhecimento de como esses valores foram u lizados e distribuídos. 4. Ordem do Dia. Após
deliberações o Presidente Thiago Dias colocou em votação os envios dos o cios à SEEDF (Sobre
recomendações da CGDF/ U lização de verbas do GDF) e o cio denúncia aos órgãos de controle e
fiscalização federais, e por unanimidade todos concordaram. 5) Encaminhamentos. Envio de o cio à
SEEDF sobre Providências adotadas pela SEEDF em relação ao Relatório de Auditoria nº 05/2020-
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CGDF. Envio de o cio denúncia aos órgãos de controle e fiscalização federal- Ministério Público da
União e Procuradoria Geral da República a cerca das recomendações dos órgãos de controle distritais
e a falta de providência da SEEDF às mesmas. Envio de o cio à SEEDF solicitando detalhamento de
informações sobre os recursos do GDF  distribuídos nos cartões bolsa família, cartão escolar e
alimentação escolar.  Nada mais havendo a tratar e ninguém querendo fazer o uso da palavra, a
reunião foi finalizada às 16h31min. Conselheiros presentes:

 

Presidente Thiago Ferreira Dias (Pais de Alunos - ASPA)

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

Nivaldo Vieira Felix (Poder Executivo - SEEDF)

Ricardo Gama (SINPRO-DF)

Samuel Fernandes da Silva (SINPRO-DF)

Nathália Lopes Mourão (DANMS)

Lucelita Santos Reis (Pais de Alunos - ASPA)

Francisca de Almeida Xavier (Pais e Alunos – ASPA)

Maria Cristina Guedes de Souza (Sociedade Civil - CRN-1)

Raíssa Valente Staffuzza (Sociedade Civil - OSB-DF)

Maína Ribeiro Pereira Castro (OPSAN- UNB)

Adriana Cruz Vaz (Sociedade Civil - ACELBRA-DF)

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

Ivan Engler (Sociedade Civil - Agricultura Familiar)

Priscila Claudino de Almeida (Sociedade Civil - CRN-1)

Luciana de Amorim Halushuk (Secretária Executiva)

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA DE AMORIM HALUSHUK - Matr. 00259861,
Secretário(a) Executivo(a) do Conselho de Alimentação Escolar do Distrito Federal, em
12/02/2021, às 09:13, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015,
publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por THIAGO FERREIRA DIAS - RG n.º 2211574 - SSP/DF,
Usuário Externo, em 12/02/2021, às 09:17, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de
setembro de 2015, publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de
setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por RICARDO GAMA - Matr. 00344389, Professor(a) de
Educação Básica, em 12/02/2021, às 09:21, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de
setembro de 2015, publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de
setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por IVAN ENGLER, RG nº.1425351- SSP - DF, Usuário
Externo, em 12/02/2021, às 10:16, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro
de 2015, publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro
de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Karla Lustosa de Mello Carvalhal, RG n.º 2298035 ?
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SSP-DF, Usuário Externo, em 14/02/2021, às 18:08, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de
16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal nº 180, quinta-feira,
17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por MARIA CRISTINA GUEDES DE SOUZA, RG n.º 1350348
? SSP-DF, Usuário Externo, em 18/02/2021, às 15:28, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de
16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal nº 180, quinta-feira,
17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por NIVALDO VIEIRA FELIX - Matr. 00463493, Assessor(a)
Especial, em 19/02/2021, às 11:49, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de
2015, publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de
2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 56019544 código CRC= 433C8867.
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