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Prezados conselheiros,

A Secretaria Executiva do Conselho de Alimentação Escolar do Distrito Federal, por meio 

da presente cartilha, objetiva trazer informações gerais acerca da sua atuação como conselheiro 

nesse tão importante Colegiado.

Sabe-se que, de acordo com dados do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, 

existem hoje mais de 80 mil conselheiros da alimentação escolar espalhados por todo o Brasil, 

atuando no acompanhamento e fiscalização de um programa de tamanha envergadura, qual seja o 

Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE. 

Para essa Secretaria Executiva a presente cartilha contribuirá, de forma prática e sintética, 

para o conhecimento do seu papel no universo do PNAE. 

Você, conselheiro, é ator fundamental na garantia de uma alimentação escolar de qualidade 

para todos os alunos da rede pública e conveniada do Distrito Federal!

Brasília, abril de 2020.

Gabriela Sotério Alves da Costa
Secretária Executiva do Conselho de Alimentação Escolar do DF
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O Programa Nacional de Alimentação 
Escolar é originário da década de 40 pelo Ins-
tituto de Nutrição, mas por indisponibilidade 
de recursos não foi concretizado. Na década 
seguinte foi estruturado pela primeira vez um 
programa de merenda escolar em âmbito na-
cional, contemplado no abrangente Plano Na-
cional de Alimentação e Nutrição. Em 1956 
foi instituída, então, a Campanha Nacional de 
Merenda Escolar, subordinada ao Ministério 
da Educação. No ano de 1965, por meio do 
Decreto 56.886/1965, o nome da campanha 
foi alterado para Campanha Nacional de Ali-
mentação Escolar, retirando-se o termo “me-
renda”. Somente no ano de 1979 passou a 
denominar-se Programa Nacional de Alimen-
tação Escolar.

 A promulgação da Constituição Fe-
deral de 1988 assegurou o direito à alimen-
tação escolar a todos os alunos do ensino 

• 2000 – instituição, em cada município 
brasileiro, do Conselho de Alimentação 
Escolar;

• 2006 – exigência da presença de nutri-
cionista como Responsável Técnico do 
Programa, bem como a criação de um 
quadro técnico composto por profissio-
nais nutricionistas em todas as Entidades 
Executoras; 

• 2006 – criação dos Centros Colaboradores 
de Alimentação e Nutrição Escolar, por 
meio de parcerias com Instituições Fede-
rais de Ensino Superior;

• 2009 – extensão do programa, por meio 
da Lei 11.947 de 16/06/2009, para toda a 
rede publica de educação básica, inclusi-
ve alunos participantes do Programa Mais 
Educação, dos alunos que frequentam o 
Atendimento Educacional Especializado e 
os alunos matriculados na Educação de jo-

CONHECENDO O PNAE
fundamental por meio de programa suple-
mentar de alimentação escolar a ser ofere-
cido pelo governo federal, estados e muni-
cípios. Inicialmente o programa era gerido 
de forma centralizada, ou seja, o órgão ge-
renciador planejava os cardápios, adquiria 
os gêneros e os distribuía em todo o país. A 
partir do ano de 1994, a execução tornou-se 
descentralizada, quando a competência para 
atendimento dos alunos das redes estaduais 
e municipais foi delegadas aos respectivos 
entes federativos. 

A consolidação total da descentraliza-
ção do programa se deu com a Medida Pro-
visória 1.784, de 14/12/98, quando a trans-
ferência dos recursos do programa para os 
estados e municípios ocorreu de forma dire-
ta e automática, ou seja, sem a necessidade 
de celebração de convênios ou instrumentos 
similares. 

Importantes conquistas ao longo dos anos de 
existência do PNAE:

vens e adultos, além da garantia de que no 
mínimo 30% dos recursos repassados ao 
programa devem ser investidos na aquisi-
ção de produtos da agricultura familiar;

• 2013 – publicação da Resolução FNDE 
24, de 17/06/2013, fortalecendo uma dos 
eixos do Programa, qual seja: ações de 
Educação Alimentar e Nutricional.

Depois de entender o contexto históri-
co no qual o Programa está inserido, pode-se 
dizer que o Programa Nacional de Alimen-
tação Escolar – PNAE é um Programa cria-
do pelo Ministério da Educação e tem por 
objetivo contribuir para o crescimento e o 
desenvolvimento biopsicossocial, a aprendi-
zagem, o rendimento escolar e a formação 
de práticas alimentares saudáveis dos alu-
nos, por meio de ações de educação alimen-
tar e nutricional e da oferta de refeições que 
cubram as suas necessidades nutricionais 
durante o período letivo.
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• Envolver todos os entes federados (es-
tados, Distrito Federal e municípios) na 
execução do Programa; 

• Estimular o exercício do controle social; 

QUAIS SÃO OS OBJETIVOS 
COMPLEMENTARES DO PNAE?

• Dinamizar a economia local, contribuin-
do para geração de emprego e renda; 

• Respeitar os hábitos alimentares e voca-
ção agrícola locais. 

São objetivos complementares do PNAE: 
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Alimentação 
saudável e adequada

Educação alimentar 
e nutricional

Universalização

Participação social
. 

Desenvolvimento 
sustentável

Direito à 
alimentação escolar

QUAIS SÃO AS DIRETRIZES DO PNAE?

Atualmente, o Programa é conduzido 
pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação e tem gestão descentralizada, ou seja, 

o repasse dos recursos é feito pelo Governo Fe-
deral, mas a administração desse montante é fei-
ta pelos estados, Distrito Federal e municípios. 

Uso de alimentos seguros e variados que 
respeitem a cultura, tradições e hábitos 
alimentares saudáveis em conformidade 
com a faixa etária dos alunos e seu estado 
de saúde. 

Inclusão da Educação Alimentar e 
Nutricional no processo de ensino e 
aprendizagem, passando pelo currículo 
escolar e desenvolvendo práticas 
saudáveis de vida. 

O Programa atende a todos os alunos 
matriculados na rede pública de 
educação básica. 

A comunidade escolar participa no 
controle social por meio dos Conselhos 
de Alimentação Escolar. 

Incentivo à aquisição de alimentos 
diversificados, produzidos em âmbito local 
e preferencialmente da agricultura familiar. 

Garantia à segurança alimentar 
e nutricional dos alunos, acesso 
de forma igualitária, respeitando-se 
as diferenças biológicas e condições 
de saúde dos alunos que necessitem 
de atenção específica. 
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QUAIS SÃO OS ATORES PARTICIPANTES DO 
PROGRAMA?
• Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação: é a autarquia federal respon-
sável pela captação dos recursos finan-
ceiros que possibilitam a execução das 
políticas educacionais elaboradas pelo 
Ministério da Educação e pela trans-
ferência desses recursos, em caráter 
complementar, aos estados, municípios 
e DF. Além disso, o FNDE estabelece 
normas, acompanha, monitora, fiscaliza 
e avalia a execução do PNAE. 

• Entidade Executora: são os responsáveis 
pela execução do PNAE, sendo eles Es-
tados, Municípios e o Distrito Federal. 
Compete a esses entes federados a pres-
tação de contas do Programa, a oferta 
de alimentação nas escolas e as ações de 

educação alimentar e nutricional. 

• Unidade Executora: é a entidade priva-
da sem fins lucrativos responsável pelo 
recebimento de recursos financeiros 
transferidos pela Entidade Executora. 
A unidade executora é representativa da 
comunidade escolar e também é respon-
sável pela prestação de contas do PNAE 
ao órgão que a delegou.

• Conselho de Alimentação Escolar: ór-
gão colegiado, fiscalizador, permanente, 
deliberativo e de assessoramento, insti-
tuído no âmbito dos Estados, Municí-
pios e DF.

RESUMINDO, POR QUE O PNAE É 
TÃO IMPORTANTE?
• O PNAE é um dos maiores e mais 

abrangentes programas de alimenta-
ção escolar do mundo e tem servido 
de inspiração para diversos outros 
países;

• Envolve as três esferas do governo: fe-
deral, estadual e municipal;

• Reconhece o hábito alimentar da re-
gião, o que valoriza a diversidade cul-
tural do país;

• Estimula a participação e o controle social;

• Valoriza e estimula o acesso a produtos 
da agricultura familiar;

• É direito de todos os alunos, sejam eles 
da Educação Básica (Educação Infantil, 
Ensino Fundamental e Ensino Médio) 
ou da Educação de Jovens e Adultos 
matriculados em escolas públicas e fi-
lantrópicas, durante sua permanência 
em sala de aula.

OBSERVAÇÃO: O termo “alimentação escolar” refere-se à 

refeição completa ofertada aos alunos e por estar presente na 

base de referência do PNAE, é o termo mais adequado a ser 

utilizado no lugar de “merenda escolar”.
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O Conselho de Alimentação Escolar é o 
responsável por acompanhar o PNAE:

OBSERVAÇÃO: qualquer pessoa pode acompanhar o Programa de Alimentação 
Escolar, exercendo assim sua cidadania.  

ORIGEM DO CONSELHO DE 
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

No ano 2000, por meio da reedição da Medida Provisória 1.784/98, foi instituído, em cada 
município brasileiro o Conselho de Alimentação Escolar (CAE) como órgão deliberativo, fisca-
lizador e de assessoramento para a execução do PNAE. Os CAE’s representam uma grande con-
quista na evolução do Programa. 

NATUREZA DO CAE
Para melhor explicar a natureza do Con-

selho, entende-se que o CAE se caracteriza 
como um órgão:

• Colegiado: as principais decisões são 
tomadas em grupo;

• Deliberativo: tem competência para 
decidir, em instância final, sobre algu-
mas questões do PNAE, como o parecer 
conclusivo da prestação de contas da 
SEEDF;

• Permanente: os trabalhos prestados pelo 
colegiado são ofertados durante todo o 
ano, por tempo indeterminado;

• Fiscalizador: o acompanhamento e a 
fiscalização acontecem de forma sepa-
rada do governo; e

• De assessoramento do PNAE: o CAE 
deverá fornecer informações e apresentar 
relatórios acerca do acompanhamento do 
PNAE, quando solicitado.

QUAL O OBJETIVO DO CONSELHO?
Assegurar o controle social e a participação da sociedade civil 

nas ações desenvolvidas pelo poder público.

• Avaliando a aquisição de alimen-
tos para compor os cardápios dos 
alunos;

• Avaliando a qualidade da alimen-
tação ofertada aos alunos;

• Verificando as condições higiêni-
co-sanitárias em que os alimentos 
são armazenados, preparados e 
servidos;

• Observando a distribuição e o con-
sumo das preparações;

• Analisando a execução financeira 
do Programa;

• Avaliando a prestação de contas 
da Secretaria de Estado de Educa-
ção, denominada como Entidade 
Executora do Programa em âmbito 
distrital.
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São atribuições e competências do 
Conselho de Alimentação Escolar do Distri-
to Federal:

• monitorar a aplicação dos recursos pú-
blicos e o cumprimento das diretrizes 
previstas nos documentos que definem 
a execução do Programa, especial-
mente a Lei 11947/2009 e a Resolução 
26/2013 do FNDE;

• acompanhar e fiscalizar a aplicação 
dos recursos destinados à alimentação 
escolar;

• zelar pela qualidade dos alimentos, 
em especial quanto às condições higi-
ênicas, bem como a aceitabilidade dos 
cardápios oferecidos;

• receber o relatório anual de gestão do 
PNAE e emitir parecer conclusivo a 
respeito, aprovando ou reprovando a 
execução do Programa;

• comunicar à Secretaria de Estado de 
Educação do Distrito Federal - SEEDF a 
existência de irregularidades nos alimen-
tos utilizados na alimentação escolar;

• apreciar e votar, anualmente, o Plano 
de Ação do PNAE;

• divulgar, em meios digitais e físi-
cos, os recursos financeiros do PNAE 
transferidos à Secretaria de Estado de 
Educação do Distrito Federal, assim 
como as resoluções e demais decisões 
deste colegiado;

E O QUE É O CONTROLE SOCIAL?
É a participação da sociedade no acompanhamento das ações da gestão pública e na execu-

ção das políticas públicas sociais, avaliando os objetivos, os processos, a execução e os resultados. 

QUAIS SÃO AS PRINCIPAIS COMPETÊNCIAS E 
DIRETRIZES DO COLEGIADO?

• receber reclamações, denúncias, su-
gestões e críticas por parte da comu-
nidade sobre a execução do PNAE no 
Distrito Federal;

• realizar estudos e pesquisas de impac-
to da alimentação escolar, entre outros 
de interesse do PNAE;

• acompanhar e avaliar o serviço da ali-
mentação escolar nas escolas;

• apresentar, à Secretaria de Estado de 
Educação do Distrito Federal, propos-
tas e recomendações sobre a prestação 
de serviços de alimentação escolar do 
Distrito Federal, adequada à realidade 
local e às diretrizes de atendimento do 
PNAE;

• convocar eleição dentro de trinta dias, 
no caso de vacância de qualquer cargo 
eletivo, observado o quorum de fun-
cionamento;

• comunicar ao FNDE e aos órgãos res-
ponsáveis pelas tomadas de contas e 
pelo controle institucional as irregula-
ridades identificadas na prestação de 
contas do PNAE;

• manter arquivos físicos e digitais do 
CAE/DF em boas condições de con-
servação, incluindo ofícios, atas de 
reunião, relatórios, prestações de con-
tas de forma organizada que permita a 
verificação pelos órgãos de controle;

• elaborar o Plano de Ação do ano em 
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curso e/ou subsequente a fim de acom-
panhar a execução do PNAE nas esco-
las de sua rede de ensino, bem como nas 
escolas conveniadas e demais estrutu-
ras pertencentes ao Programa, contendo 
previsão de despesas necessárias para o 
exercício de suas atribuições;

• elaborar o Plano de Ação Anual do 
CAE/DF com todas as ações a serem 
desenvolvidas, inclusive capacitações 
e os respectivos custos;

• elaborar e revisar o seu Regimento In-
terno;

• fornecer informações e apresentar re-
latórios acerca do acompanhamento 
da execução do PNAE, sempre que 
solicitado;

• realizar reunião específica para apre-

ciação da prestação de contas com a 
participação de, no mínimo, 2/3 (dois 
terços) dos conselheiros titulares;

• reunir-se ordinariamente e extraordi-
nariamente, na forma que surgirem as 
necessidades;

• analisar o Relatório de Acompanha-
mento da Gestão do PNAE, contido no 
Sistema de Gestão de Conselhos - SI-
GECON Online/FNDE/MEC, emitido 
pela Secretaria de Estado de Educação 
do Distrito Federal, antes da elabora-
ção e do envio do parecer conclusivo;

• analisar a Prestação de Contas do 
PNAE, lançada pela Secretaria de Es-
tado de Educação do Distrito Federal, 
e emitir Parecer Conclusivo acerca da 
execução do Programa no SIGECON 
Online.
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O CAE deverá ser formado por 7 titulares e 7 suplentes os 

quais representam diferentes categorias da sociedade e da comu-

nidade educativa. 

Observação: se a Secretaria de Educação possuir mais de 100 

escolas da Educação Básica, o CAE poderá dobrar ou até triplicar 

a sua composição, obedecendo a proporção inicial. No caso do 

CAE-DF, a composição atual (referente ao mandato 2018 a 2022) 

é de 28 membros, sendo eles 14 titulares e 14 suplentes. 
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• Segmento do Poder Executivo:

02 membros titulares e respectivos suplentes indicados pelo Poder Executivo;

• Segmento dos representantes dos trabalhadores da educação e entidade representante 
dos discentes:

04 membros titulares e respectivos suplentes indicados por entidade representante dos 
trabalhadores da educação da Carreira Magistério Público do Distrito Federal e por 
entidade representante dos estudantes da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal;

• Segmento de Pais de Alunos:

04 membros titulares e respectivos suplentes indicados pela Associação de Pais 
e Alunos das Instituições de Ensino do Distrito Federal, que sejam pais de 
alunos matriculados no ensino básico da Rede Pública de Ensino do Distrito 
Federal;

• Segmento da Sociedade Civil:

04 membros titulares e respectivos suplentes representantes da Socie-
dade Civil.

QUAIS E QUANTOS MEMBROS REPRESENTAM 
OS SEGMENTOS DA SOCIEDADE E 
DA COMUNIDADE EDUCATIVA? 

Observação: Cada membro titular do 
CAE/DF terá 1 suplente do mesmo 
segmento representado.
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QUAL O PERÍODO DE MANDATO DOS MEMBROS?
4 anos, podendo ser reeleitos de acordo com a indicação dos seus respectivos segmentos.

QUAIS SÃO AS PRINCIPAIS OBRIGAÇÕES DOS 
MEMBROS DO CAE?

Ao tornar-se membro do CAE, o con-
selheiro deverá estar ciente de seus deveres 
como representante da entidade que o esco-
lheu e principalmente como ator fundamen-
tal no acompanhamento e fiscalização do 
PNAE. 

Abaixo estão listadas as principais 
obrigações dos membros, as quais abrangem:

• participar das reuniões, justificando 
suas eventuais faltas e impedimentos;

• discutir e votar a matéria constante da 
ordem do dia;

• requerer informações, providências e 
esclarecimentos à Mesa ou à Secretaria 
Executiva;

• pedir vistas de processo, pelo prazo a 
ser fixado pelo Presidente;

• apresentar relatórios e pareceres dentro 
do prazo estabelecido pelo Presidente;

• proferir declarações de voto, quando o 
desejar;

• visitar as escolas da rede pública de 
ensino e conveniadas, fiscalizando as 
condições higiênico-sanitárias das co-
zinhas, depósitos e refeitórios, condi-
ções de armazenamento dos alimentos, 
oferta da alimentação escolas, dentre 
outros tópicos dispostos em check list;

• propor temas e assuntos para delibera-
ção do Plenário;

• propor convocação de audiência ou 
reunião do Plenário;

• apresentar questão de ordem na reu-
nião;

• acompanhar as atividades da Secretaria 
Executiva;

• apresentar minutas de resoluções, mo-
ções e recomendações para aprovação 
da plenária;

• convocar a realização de reunião ex-
traordinária com assinatura de 2/3 dos 
membros titulares.

O CAE-DF terá um Presidente e um 
Vice-Presidente, eleitos e destituídos pelo 
voto de 2/3 (dois terços) dos conselheiros 
titulares, em sessão plenária especialmen-
te voltada para este fim e seu mandato será 
coincidente com o do Conselho, podendo 
ser reeleitos uma única vez consecutiva.

• Presidente e Vice-presidente têm man-
dato de 04 anos, podendo ser reeleitos 
uma única vez;

• As decisões das reuniões e as reso-
luções do Conselho serão tomadas 
por 2/3 dos conselheiros presentes 
na reunião, salvo as disposições em 
contrário;

• As reuniões do CAE/DF serão públi-
cas, bem como suas resoluções, atas e 
o calendário de visitas anuais a serem 
realizadas junto às Coordenações Re-
gionais de Ensino - CRE’s.

COMO O CAE FUNCIONA?
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• Todos os conselheiros do CAE têm livre acesso à documentação do Conselho, mediante 
solicitação verbal ou escrita, ressalvando-se situações especiais de solicitação de sigilo 
pelo denunciante;

• Nenhum membro poderá agir em nome do Conselho sem prévia delegação;

• A participação dos membros do Conselho não será remunerada, sendo considerada de 
relevante interesse público, conforme dispõe o art. 36, §1º da Resolução nº 26, de 17 de 
junho de 2013;

• O gestor público, por meio da Secretaria de Educação, disponibilizará recursos e apoio 
técnico necessário para o adequado desenvolvimento dos trabalhos do conselho.

As visitas às escolas vinculadas à 
rede pública de ensino são de fundamental 
importância para que o conselheiro exerça 
de forma concreta suas principais funções 
como membro do colegiado. Somente in 
loco é possível ter a certeza de que a ali-
mentação escolar está sendo ofertada em 
boas condições e atendendo aos objetivos e 
diretrizes do PNAE. 

Logo, ao adentrar as unidades esco-
lares, o conselheiro deve se apresentar com 
cordialidade, apresentando o crachá de iden-
tificação ou Decreto de designação. Informar 
o motivo da visita e pedir para que alguém do 
corpo diretivo da escola o acompanhe até a 
cozinha, para iniciar a aplicação do check list 
de verificação das condições da escola, cujos 
tópicos principais são os seguintes:

• Documentação;

IMPORTANTE SABER:

O QUE OS CONSELHEIROS DEVEM OBSERVAR 
NO MOMENTO DE FISCALIZAR AS ESCOLAS?

• Refeições e cardápios;

• Armazenamento de gêneros alimentícios;

• Controle de qualidade;

• Nutricionistas e Manipuladores de ali-
mentos; 

• Estrutura física e condição sanitária dos 
ambientes (refeitório, cozinha e depósito);

• Equipamentos e utensílios.   

Durante as visitas de fiscalização cada 
conselheiro poderá utilizar-se do check list de 
verificação das condições higiênico-sanitárias 
impresso, bem como acessar o aplicativo para 
dispositivos móveis – Monitorando a Cidade, 
configurado para a mesma finalidade. 
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A Secretaria de Educação, na condição 
de Entidade Executora do PNAE, tem como 
principais deveres:

• Garantir ao CAE/DF a infraestrutura ne-
cessária à plena execução das atividades 
de sua competência, tais como:

• local apropriado para as reuniões do con-
selho;

• equipamentos de informática;

• transporte para deslocamento dos mem-
bros aos locais relativos ao exercício de 
sua competência, inclusive para as reuni-
ões ordinárias e extraordinárias do CAE;

• recursos humanos e financeiros, previstos 
no Plano de Ação do CAE-DF, necessá-
rios às atividades inerentes as suas com-
petências e atribuições; 

• nomear servidor de carreira da SEEDF 
para exercer a função de secretaria execu-
tiva do CAE/DF.

COMO O CONSELHEIRO DEVE SE PORTAR AO 
DIRIGIR-SE ÀS UNIDADES EDUCACIONAIS?

O CAE, de forma geral, deve cultivar 
uma relação de cooperação com a Entidade 
Executora e as unidades escolares. Por isso a 
importância de não apenas apontar as falhas 
encontradas, mas em parceria, procurar solu-
ções, prestar auxílio às escolas que necessita-
rem e acompanhar as providências adotadas. 

A apresentação pessoal, educação, boa 

comunicação e cordialidade são fundamentais 
para que se faça um trabalho de excelência, 
bem como para ressaltar a boa imagem do 
conselho. Não deve haver espaço para auto-
ritarismos e descortesias, uma vez que a atua-
ção do CAE deverá ser pautada no respeito e 
consideração a todos os envolvidos no grande 
universo do PNAE. 

QUAL O PAPEL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
NO CONTEXTO DO CAE:

• Fornecer ao CAE/DF, sempre que solici-
tado, todos os documentos e informações 
referentes à execução do PNAE em todas 
as etapas, tais como:

• editais de licitação e/ou chamada pública;

• extratos bancários;

• cardápios;

• notas fiscais de compras; 

• demais documentos necessários ao desem-
penho das atividades de sua competência.

• Realizar, em parceria com o FNDE, a for-
mação dos conselheiros sobre a execução 
do PNAE e temas que possuam interfaces 
com este Programa; 

• Divulgar as atividades e resoluções do 
CAE/DF por meio de comunicação no site 
da SEEDF e no Diário Oficial do Distrito 
Federal.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS: 
 

EM QUAIS INSTRUMENTOS LEGAIS ENCONTRO 
MAIS INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA DE 
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E SOBRE O CAE?

• Constituição Federal, art. 208, inciso VII;
• Lei Federal n° 11.497, de 16 de junho de 2009;
• Resolução/CD/FNDE nº 26, de 17 de junho de 2013;
• Decreto Distrital n° 37.387/2016, de 06 de junho de 2016;
• Resolução SEI-GDF nº 01, de 04 de abril de 2018.

 Como dito anteriormente, a atuação 
do CAE é imprescindível para o bom fun-
cionamento do PNAE, já que o colegiado 
pode acompanhar de perto todas as etapas 
envolvidas na execução do Programa.

 Dessa forma, espera-se que a con-
duta de cada conselheiro seja pautada em 
seu compromisso com a sociedade por meio 
de ações equilibradas, baseadas em fatos e 

evidências; ações sensatas que contribuam 
para a melhoria do Programa; ações respon-
sáveis e focadas nas irregularidades graves 
que precisam ser relatadas aos órgãos de 
controle. 

 A alimentação escolar é uma gran-
de conquista do povo brasileira, um direito 
constitucional e como tal deverá ser zelada 
e preservada por todos. 

MÃOS À OBRA!


