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RESUMO 

 

Esta pesquisa está inserida na linha de pesquisa da Promoção da Saúde, Prevenção e Controle 

de Doenças e buscou analisar os 9 (nove) Conselhos de Alimentação Escolar (CAEs) da 

Comarca de Diamantina, MG, com a finalidade de levantar, analisar e desvelar se atendem 

aos critérios mínimos estabelecidos na legislação em vigência, se há coerência entre suas 

atribuições legais e o que ocorre na prática, se dispõem de estrutura mínima necessária para o 

desempenho das suas atribuições e quais são as percepções atribuídas pelos conselheiros 

sobre as atividades de Controle Social exercido perante o Conselho. Trata-se de um estudo 

transversal retrospectivo, descritivo, do tipo estudo de caso, com abordagem quantitativa e 

qualitativa, no qual foi feita uma minuciosa análise documental nos arquivos dos Conselhos 

de Alimentação Escolar para remontar a forma de atuação deles, buscando conhecer suas 

principais qualidades e defeitos. Além disso, foram realizadas entrevistas com os conselheiros 

de alimentação escolar para entender quais eram as percepções que eles tinham sobre as 

atividades que desempenham, por meio da técnica denominada análise de conteúdo. A análise 

documental demonstrou que há muitas inconsistências na forma de escolha dos conselheiros e 

inúmeras deficiências a serem corrigidas pelos Conselhos, por outro lado, também foram 

salientados muitos aspectos positivos dos trabalhos desenvolvidos. A análise das atas dos 

CAEs e das entrevistas com os membros dos Conselhos desvelou as percepções que eles 

tinham sobre a forma de constituiçao do Conselho, as dificuldades vividas para desempenhar 

o controle social, tais como problemas de infraestrutura, de acesso a informações e pouco 

incentivo a se capacitarem. Por outro lado, demonstraram o empenho para realizar suas 

atribuições, zelar pela qualidade da alimentação escolar dos seus Municípios e pelo uso 

correto do dinheiro público. Ao final, foi possível constatar que a capacitação, o estímulo ao 

desempenho das funções e a participação popular são fatores que influenciam a atuação 

efetiva e eficiente dos conselheiros de alimentação escolar, os quais devem ser garantidos e 

estimulados pelo Poder Público, pelos próprios conselheiros e pela sociedade.  

 

Palavras chave: Direito Humano à Alimentação Adequada 1. Segurança Alimentar e 

Nutricional 2. Conselho de Alimentação Escolar 3. Regularidade Jurídica 4. 

Análise de Conteúdo 5. 



 

ABSTRACT  

 

This research is included in the research line of Health Promotion, Prevention and Control of 

Diseases and sought to analyze the 9 (nine) School Feeding Councils of the Region of 

Diamantina, in the State of Minas Gerais, with the purpose of raising, analyzing and unveiling  

if they meet the minimum criteria established in the legislation in force, if there is a 

consistency between the legal attributions of the CAEs and what happens in practice, if they 

have the minimum structure necessary for the performance of their duties, and what are the 

perceptions attributed by the counselors on the activities of social control exercised before the 

Council. This is a cross-sectional, retrospective, descriptive, case-study with a quantitative 

and qualitative approach, in which a detailed documentary analysis was carried out in the 

School Feeding Council archives to reassemble their way of acting, seeking to know their 

main qualities and defects. In addition, interviews were conducted with school feeding 

counselors to understand what perceptions they had of the activities they perform through the 

technique called content analysis. The documentary analysis showed that there are many 

inconsistencies in the choice of counselors and numerous shortcomings to be corrected by the 

Councils, on the other hand, also highlighted many positive aspects of the work developed. 

The analysis of the minutes of the CAEs and the interviews with the members of the Councils 

revealed the perceptions they had about the form of constitution of the council, the difficulties 

experienced to carry out social control, such as infrastructure problems, access to information 

and little incentive to qualify. On the other hand, they demonstrated the commitment to carry 

out their duties, to ensure the quality of school feeding of their Municipalities and the correct 

use of public money. In the end, it was possible to see that the training, stimulating functions 

and popular participation are factors that influence the effective and efficient performance of 

school feeding counselors, which must be guaranteed and encouraged by the Government, by 

its own counselors and society. 

 

 

Keywords: Human Right to Adequate Food 1. Food and Nutritional Security 2. School 

Feeding Council 3. Legal Regularity 4. Content Analysis 5. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho tem por escopo estudar os Conselhos de Alimentação Escolar 

da Comarca de Diamantina (CAEs), com a finalidade verificar se estão formalmente 

constituídos, se possuem as estruturas e processos de trabalho condizentes com as atribuições 

regulamentares e quais as percepções atribuídas pelos conselheiros às suas atividades perante 

o Conselho de Alimentação Escolar.  

Para tanto, é necessário, primeiro, traçar um panorama sobre o Programa Nacional 

da Alimentação Escolar (PNAE), seu desenvolvimento histórico, seus objetivos, metas, 

baseados em um cenário de garantia da Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) e de 

respeito ao Direito Humano à Alimentação Adequada (DHAA).  

Assim, foi necessário desenvolver o conceito de Direito Humano à Alimentação 

Adequada (DHAA) como um direito garantido a todos, sejam homens, mulheres ou crianças, 

a fim de que tenham acesso físico e econômico em todas as fases da vida a uma alimentação 

adequada e aos meios necessários para sua obtenção. Dentro desse conceito, tem-se que a 

alimentação adequada não é apenas nutricionalmente garantidora de energia, e outros 

nutrientes, mas também das condições sociais, econômicas, culturais, climáticas, ecológicas, 

dentre outras, que possam garantir a dignidade da pessoa humana para o exercício de todos os 

direitos elencados na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, cabendo ao 

Poder Público a adoção de políticas e ações necessárias para a garantia e ao acesso da 

Segurança Alimentar e Nutricional da população (BEGHIN; VALENTE, 2006, p. 15-16; 

BRASIL, 2006a).  

Também é desenvolvido o conceito de Segurança Alimentar e Nutricional como a 

realização do direito ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade 

suficiente para todos os brasileiros, sem comprometer o acesso a outras necessidades 

essenciais, por meio de práticas alimentares capazes de promover a saúde e que respeitem a 

diversidade cultural e sejam sustentáveis do ponto de vista social, econômico e ambiental 

(BEGHIN; VALENTE, 2006, p. 15-16; BRASIL, 2006a).  

Após traçar apontamentos sobre essas questões fundamentais, passam-se a fazer 

considerações sobre a Política de Alimentação Escolar desenvolvida pelo governo brasileiro 

até a criação da Lei nº. 11.947/09, que consolidou atos normativos anteriores e políticas que já 

vinham demonstrando serem salutares para o bom desenvolvimento da alimentação escolar e 

do implemento da Segurança Alimentar e Nutricional, além de trazer inovações como o 

fortalecimento dos Conselhos de Alimentação Escolar (CAEs), a compra obrigatória de 
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alimentos de agricultores familiares e outros grupos socialmente vulneráveis como 

quilombolas e assentados, além de promover a criação e o fortalecimento dos mercados locais 

e regionais de produção de alimentos, incentivando a diversidade e a sustentabilidade da 

produção alimentícia, da economia, o autoconsumo, a geração de renda, a diminuição da 

pobreza e do êxodo rural.  

Em seguida, foram levantadas, analisadas e desveladas as percepções atribuídas 

pelos conselheiros sobre as atividades de Controle Social exercido perante o Conselho de 

Alimentação Escolar, por meio da análise de atas e de entrevistas realizadas com eles, tendo 

emergido questões acerca da seleção dos conselheiros, de sua autonomia e empoderamento, 

das dificuldades enfrentadas por eles, suas fragilidades e ações efetivas, além de percepções 

relativas aos alimentos e Produtos da Agricultura Familiar.  

Dentro desta perspectiva, deve-se salientar a importância dos Conselhos de 

Alimentação Escolar para o sucesso e o bom desenvolvimento do Programa de Nacional de 

Alimentação Escolar, como órgãos colegiados permanentes, com a atribuição de fiscalizar, 

deliberar e assessorar o programa. Os CAEs possuem, assim, inúmeras atribuições relevantes 

para o programa, dentre elas, a de aprovar ou rejeitar as contas prestadas pelos Estados, 

Distrito Federal e Municípios ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação sobre a 

utilização dos valores recebidos para a suplementação da alimentação escolar sob suas 

responsabilidades. Além disso, para o bom desenvolvimento das políticas de segurança 

alimentar e nutricional e de desenvolvimento social e sustentável que englobam a alimentação 

escolar, há a necessidade da atuação efetiva desses conselhos.  

Nesse cenário vislumbra-se que os CAEs têm uma importância diferenciada não 

somente como órgão fiscalizador, mas também como órgão de controle social, já que é 

formado por representantes da Entidade Executora, seja ela o Estado, o Distrito Federal ou os 

Municípios, representantes dos trabalhadores da educação e discentes, dos pais de alunos e da 

sociedade civil organizada.  

Com todos esses atributos, verifica-se a necessidade de investigar a atuação desses 

órgãos, que estão presentes em todo o país, como uma das condições para o desenvolvimento 

do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).  

Por ser bacharel em direito e ter atuação como assessor de juiz nas áreas de saúde, 

patrimônio público e educação entre o ano de 2008 e 2012, o pesquisador desenvolveu 

especial atenção para aquelas áreas. Posteriormente, ao assumir o cargo de analista do 

Ministério Público com Especialidade em Direito no ano de 2013, o pesquisador continuou a 
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realizar atividades nas áreas da saúde, educação e patrimônio público e uma das áreas que 

englobam todas essas preocupações profissionais e acadêmicas é a alimentação escolar.  

Ao vislumbrar a importância econômica, social e política dos CAEs, foram 

iniciadas tratativas com os professores orientadores para o desenvolvimento de um trabalho 

dentro da área de atuação do pesquisador, que é a Comarca de Diamantina, o que poderia 

trazer ganhos não só para as atividades profissionais desenvolvidas pelo pesquisador, mas 

também para o cenário acadêmico de modo geral, uma vez que não são muitos os trabalhos 

desenvolvidos sobre a atuação dos CAEs dentro dos Municípios ou Comarcas. 

Assim, constatada a relevância profissional e acadêmica da pesquisa, elaborou-se 

o projeto para o seu desenvolvimento, com a finalidade de levantar, conhecer e analisar a 

atuação dos CAEs da Comarca de Diamantina, que é formada pelos Municípios de Couto de 

Magalhães de Minas, Datas, Diamantina, Felício dos Santos, Gouveia, Monjolos, Presidente 

Kubitschek, São Gonçalo do Rio Preto e Senador Modestino Gonçalves. 

Saliente-se que, por meio deles, é fiscalizado todo o repasse financeiro do FNDE 

aos Municípios, bem como os aportes feitos por estes para a complementação da aquisição de 

gêneros alimentícios destinados à alimentação escolar. Os CAEs também fiscalizam a 

execução do PNAE, a existência de estrutura e tudo mais que possa estar ligado a ele, como a 

aquisição de alimentos pelos agricultores familiares, a higiene das cozinhas e a estrutura das 

escolas e refeitórios, dentre outros (BRASIL, 2006a).  

Também não se pode ignorar que tais Conselhos são responsáveis pela 

fiscalização da implementação de ações que visam à segurança alimentar e nutricional e ao 

respeito ao Direito Humano à Alimentação Adequada de milhares de crianças e adolescentes 

que estão inseridos na educação pública, os quais devem ser protegidos e têm prioridade 

constitucional no implemento dos seus direitos em relação a todos os outros cidadãos 

brasileiros, consoante estabelece o art. 227 da Constituição da República Federativa do Brasil 

de 1988 (BRASIL, 1988). 

Após a elaboração do projeto de pesquisa, este foi encaminhado ao Conselho de 

Ética em Pesquisa da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri e recebeu 

aprovação para o seu desenvolvimento e a pesquisa foi desenvolvida nos moldes que serão 

descritos nos capítulos seguintes.  
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 Direito Humano à Alimentação Adequada 

 

A alimentação é fundamental para o desenvolvimento físico e mental de todo ser 

humano, sem ela não é possível que o indivíduo alcance o ápice de suas potencialidades. Mas 

não basta que as pessoas tenham o que comer, é necessário que comam alimentos de 

qualidade e que a alimentação respeite a cultura e as tradições alimentares dos indivíduos. Por 

outro lado, a humanidade, desde o início dos tempos, convive com a escassez de alimentos, a 

fome e a má-nutrição, todas elas causadoras de consequências graves para idosos, adultos e 

crianças, males que podem, inclusive, levar o indivíduo à morte (MALUF, 2007). 

Por serem problemas inerentes à existência humana, tais mazelas foram e são 

percebidas pela humanidade ao longo de toda sua história, todavia, é a partir do Século XX 

que a insegurança alimentar passa a ser objeto de políticas, estudos e ações no âmbito 

nacional e internacional e ganha importância mundial com a criação de organismos 

internacionais dedicados direta ou indiretamente a essas questões (MALUF, 2007, p. 51-52).  

No cenário internacional, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e 

a Agricultura (FAO) foi uma das referências para o combate à fome e à desnutrição, tendo 

elaborado um conceito de Segurança Alimentar Mundial, com o escopo de aumentar a 

produção de alimentos para evitar sua escassez, a desnutrição e a fome, além de ter 

estabelecido um sistema internacional de ajuda alimentar e de coordenação de reserva de 

grãos na década de 1970 (MALUF, 2007, p. 60).  

Na década de 1980, após constatar que a produção de alimentos já era suficiente 

para alimentar toda a população mundial e, apesar disso, ainda se verificava a existência da 

fome, que era, naquelas condições, condenável e inadmissível, a FAO e outras instituições 

passaram a incorporar as questões afetas ao acesso aos alimentos no conceito de segurança 

alimentar mundial, como ocorreu na 8ª Sessão do Comitê de Segurança Alimentar Mundial, 

no ano de 1982. Posteriormente, em 1986, o Banco Mundial definiu a segurança alimentar 

“como „o acesso por todas as pessoas e em todo o tempo a alimentos suficientes para uma 

vida ativa e saudável‟”, permitindo uma visão do direito à alimentação como um direito 

universal (MALUF, 2007, p. 61). 
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No Brasil, em 1986, com a I Conferência Nacional de Alimentação e Nutrição, 

organizações da sociedade civil e o governo federal conseguiram aprovar a proposta de 

criação do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Sisan), que seria 

coordenado pelo Conselho Nacional de Alimentação e Nutrição (CNAN), fazendo pública 

essa reivindicação, que, no entanto, não foi cumprida posteriormente (MALUF, 2007). 

Naquele mesmo ano ocorreu a 8ª Conferência Nacional de Saúde, nela foram 

debatidos temas como a universalização do acesso à saúde, a reestruturação do Sistema de Saúde 

vigente, com a finalidade de promover acesso universal à população e promover o entendimento 

da saúde como direito social e dever do Estado. Além disso, foi proposta a descentralização dos 

processos da esfera Federal para abarcar também as esferas Estaduais e Municipais, abordando o 

financiamento do futuro sistema a ser implantado, bem como a democratização do sistema por 

meio de mecanismos de gestão que permitissem a participação popular. Tais propostas integraram 

o que foi chamado de Reforma Sanitária Brasileira (BRASIL, 2013, p. 16-32).  

Vale lembrar que na 8ª Conferência Nacional de Saúde foi permitida, pela primeira 

vez, a participação da sociedade civil, a qual foi convocada para participar dos debates. Destarte, 

as propostas tinham não só o respaldo institucional, mas também o respaldo social e político, dada 

a abrangência dos participantes, que eram técnicos, gestores, usuários e, até pessoas excluídas dos 

sistemas de saúde vigentes à época. Ao final da Conferência foram consignadas propostas que 

fariam parte de um novo modelo de saúde, o qual deu origem a um Sistema Unificado de Saúde, 

com base na universalidade, permitindo o acesso de todos os brasileiros, na integralidade, pois 

garantiria o atendimento dos usuários em todos os níveis de complexidade, tais como a promoção, 

a prevenção, o tratamento e a reabilitação, e na equidade, levando em conta as diferentes 

necessidades de pessoas e grupos que integravam o território brasileiro (BRASIL, 2013, p. 16-32).  

Consagrando essa onda de democratização e de participação popular, em 1988, a 

Constituição da República Federativa do Brasil foi promulgada e promoveu a 

institucionalização de “espaços plurais, por meio dos quais se exerce a democracia 

representativa” e reconheceu “direitos ambientais, culturais, econômicos e sociais” (BEGHIN; 

VALENTE, 2006, p. 10). Ela implementou espaços colegiados para a coordenação e tomada 

de decisões no âmbito das políticas públicas como as conferências e conselhos, que é uma 

característica recente da gestão do Estado Brasileiro. Tudo isso, sem dúvida, favoreceu o 

controle social e a participação popular, permitindo a atuação da sociedade em vários aspectos 

da vida social e política.  
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Nos anos de 1993 e 1994, em virtude da mobilização social, o governo federal 

materializou vários instrumentos como a confecção do “Mapa da Fome” pelo Ipea, a 

elaboração do “Plano de Combate à Fome e à Miséria”, a criação do Conselho Nacional de 

Segurança Alimentar (Consea), que tinha a função de prestar consulta, assessoria e indicar 

prioridades ao Presidente da República. Em 1994 foi realizada a I Conferência Nacional de 

Segurança Alimentar (I CNSA), em que foram discutidas diretrizes de elaboração de uma 

Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (BEGHIN; VALENTE, 2006, p. 11). 

No entanto, com a eleição de novo governo e a prioridade dada à estabilização monetária no 

país, a prioridade foi deslocada das políticas sociais para as políticas macro econômicas 

(COHN, 1995). 

O Brasil participou da Cúpula Mundial de Alimentação, promovida pela FAO, em 

1996, a qual gerou a elaboração do documento oficial que incorporou o Direito Humano à 

Alimentação Adequada (DHAA) ao ordenamento jurídico brasileiro, tendo, naquele mesmo 

ano, criado a Secretaria de Direitos Humanos, responsável pela elaboração do I e II 

Programas Nacionais de Direitos Humanos (PNDH), tendo este último incorporado os 

Direitos Humanos Econômicos, Sociais e Culturais ao seu texto, no ano de 2002 (BEGHIN; 

VALENTE, 2006, p. 12).  

Em 1999, foi aprovada a Política Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN), 

no Ministério da Saúde (MS), que incluiu o DHAA como um princípio norteador. A partir do 

Governo do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no ano de 2003, o combate à fome volta a 

ser prioridade do Governo, sendo lançado o Programa Fome Zero, que tinha o escopo de 

articular iniciativas governamentais e não governamentais para a promoção do DHAA. 

Naquele mesmo ano, foram retomadas as atividades do Consea, que havia sido extinto no ano 

de 1994, e foi criada a Secretaria Especial de Direitos Humanos (SDH), com status de 

Ministério, a qual instalou a Comissão Nacional de Monitoramento de Violações ao DHAA. 

Em 2004 foi realizada a II Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, com a 

finalidade de delinear uma Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (PNSAN). 

No ano de 2006 foi criada a Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional (Losan), Lei 

nº. 11.346, de 15 de setembro de 2006, oriunda de um amplo processo de discussão entre os 

setores da sociedade, que estabeleceu as Diretrizes da PNSAN, incluindo a criação do Sistema 

de Segurança Alimentar e Nutricional (Sisan) (BEGHIN; VALENTE, 2006, p. 12-16). 

De acordo com os documentos provenientes da II Conferência Nacional de 

Segurança Alimentar e Nutricional:   
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Segurança Alimentar e Nutricional é a realização do direito de todos ao acesso 

regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem 

comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tendo como base práticas 

alimentares promotoras da saúde, que respeitem a diversidade cultural e que sejam 

social, econômica e ambientalmente sustentáveis.  
O Direito Humano à Alimentação Adequada é alcançado quando todos os homens, 

mulheres e crianças, sozinhos, ou em comunidades com outros, têm acesso físico e 

econômico, em todos os momentos, à alimentação adequada, ou meia [sic – leia-se 

meios] para sua obtenção. É importante destacar que o conceito de “adequação” 

refere-se as calorias, proteínas e outros nutrientes mas, também, as condições 

sociais, econômicas, culturais, climáticas e ecológicas dentre outras.  
E ainda conforme dita Losan: a alimentação adequada é um direito fundamental do 

ser humano, inerente à dignidade da pessoa humana e indispensável à realização 

dos direitos consagrados na Constituição Federal, devendo o Poder Público adotar 

as políticas e ações que se façam necessárias para promover e garantir a 

Segurança Alimentar e Nutricional da população (BEGHIN; VALENTE, p. 15-16, 

grifo dos autores).  
 

Mencione-se, ainda, que o Direito Humano à Alimentação Adequada está 

vinculado ao princípio de que “todos os habitantes do país têm direito a se alimentar 

adequadamente”, bem como ao princípio de que “o Estado tem obrigação legal de estabelecer 

estratégias de erradicação da fome e da má-nutrição, publicamente discutidas, com metas, 

prazos e indicadores de avaliação conhecidas por todos”. Além disso, há o princípio de que 

“todos os indivíduos têm o direito de cobrar do Estado medidas garantidoras de condições 

para a obtenção de uma alimentação adequada” e assim, vigora o princípio de que “o Poder 

Público precisa cumprir a sua obrigação de instituir e garantir o funcionamento adequado de 

mecanismos públicos de promoção, de monitoramento e de reclamação, de fácil acesso a toda 

população” (BEGHIN; VALENTE, 2006, p. 16).   

Fica claro que o estabelecimento do direito fundamental à alimentação adequada 

aos indivíduos lhes garante o poder de exigir do Poder Público o cumprimento desse direito, 

fazendo com que o Estado se obrigue a destinar recursos, a cumprir obrigações assumidas, a 

estipular metas, a criar meios de fiscalizar as ações adotadas para o cumprimento das metas 

estipuladas e a promover o uso adequado e eficiente dos recursos materiais e humanos 

disponíveis para a consecução da política de alimentação proposta, sob pena de ser compelido 

a fazê-lo por meio dos mecanismos de controle social existentes ou pelo acionamento do 

Poder Judiciário (RIBAS, 2011; ARAÚJO; DINIZ, 2013) 

Não obstante isso, a Segurança Alimentar e Nutricional juntou em seu conceito a 

segurança alimentar e a segurança nutricional, com a finalidade de resguardar não apenas as 

questões atinentes às condições socioeconômicas, mas também as afetas à saúde, à nutrição e 
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à sustentabilidade do meio ambiente na produção de alimentos e no desenvolvimento da 

economia e das políticas alimentares. Assim, não basta a garantia de alimentos, é necessário o 

oferecimento de alimentos de qualidade, de modo a não causarem qualquer malefício à 

população. Por fim, a Segurança Alimentar e Nutricional está subordinada ao Direito Humano 

à Alimentação Adequada e Saudável, bem como à Soberania Alimentar (MALUF, 2007, p. 

17-19). 

De acordo com o Fórum Mundial sobre Soberania Alimentar realizado em 

Havana, Cuba, a  

[...] soberania alimentar é o direito dos povos definirem suas próprias políticas e 

estratégias sustentáveis de produção, distribuição e consumo de alimentos que 

garantam o direito à alimentação para toda a população, com base na pequena e 

média produção, respeitando suas próprias culturas e a diversidade dos modos 

camponeses, pesqueiros e indígenas de produção agropecuária, de comercialização e 

gestão dos espaços rurais, nos quais a mulher desempenha um papel fundamental. 2. 

A soberania alimentar favorece a soberania econômica, política e cultural dos povos. 

[...] A soberania alimentar é a via para erradicar a fome e a desnutrição e garantir a 

segurança alimentar duradoura e sustentável para todos os povos (MALUF, 2007).  

 

Percebe-se que, de acordo com o conceito adotado no cenário jurídico e político 

brasileiro, ainda que o indivíduo consiga se alimentar adequadamente, se a alimentação 

comprometer o seu acesso a outras necessidades essenciais, como a saúde, o lazer, a moradia, 

dentre outras, haverá um quadro de insegurança alimentar e nutricional. Sendo assim, a 

insegurança alimentar e nutricional não atinge apenas àqueles que passam fome ou que têm 

uma má alimentação
1
, mas também àqueles que para se alimentar são privados de outras 

necessidades essenciais aos seres humanos (BELIK, 2009, p. 12). 

No ano de 2003, foi proposta a inclusão explícita da alimentação como direito 

social na Constituição da República Federativa do Brasil, por meio da Proposta de Emenda 

Constitucional nº. 47, da autoria do, então, Senador Antônio Carlos Valadares. Todavia, tal 

proposta não foi prontamente apreciada pelo Congresso Nacional, permanecendo na Câmara 

de Constituição e Justiça sem manifestação processual de dezembro de 2003 até março de 

2005, quando foi exarado parecer manifestando por sua admissibilidade. Todavia, a referida 

Proposta de Emenda Constitucional permaneceu paralisada novamente, de março de 2005 até 

fevereiro de 2007. Em razão dessa demora, iniciou-se uma campanha nacional pela inclusão 

do direito à alimentação na Constituição, a qual foi encabeçada pelo Conselho Nacional de 

                                                 
1
Referindo-se não somente àqueles que possuem uma alimentação incapaz de satisfazer todas as suas necessidades calóricas 

(fome oculta), como também àqueles que têm uma alimentação em excesso (sobrepeso e obesidade) (VILLA REAL; 

SCHNEIDER, 2011). 
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Segurança Alimentar e Nutricional (Consea) e contou com a adesão de entidades civis, 

movimentos populares e sociais, organizações não governamentais e cidadãos de todo o país 

(CÂMARA DOS DEPUTADOS, [ ]; PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, [2010]).  

Em razão da pressão popular, no dia 04 de fevereiro de 2010, quase 07 (sete) anos 

após a sua apresentação, a Proposta de Emenda Constitucional nº. 47/2003 foi convertida na 

Proposta de Emenda Constitucional nº. 64/2010, a qual, após passar por duas votações na 

Câmara dos Deputados e outras duas votações no Senado Federal, foi aprovada no dia 04 de 

fevereiro de 2010 e promulgada no dia 05 de fevereiro daquele mesmo ano (CÂMARA DOS 

DEPUTADOS, [ ]).    

A Emenda Constitucional nº. 64, de 2010, alterou a redação do art. 6º da 

Constituição da República Federativa do Brasil para incluir expressamente a alimentação 

como um direito social
2
, de modo que, assim como o direito à saúde, à educação, ao trabalho, 

dentre outros, o direito fundamental à alimentação adequada passa a ser expressamente 

considerado como algo essencial para a garantia de uma vida digna.  

 

2.2. Direito Humano à Alimentação Adequada e a Alimentação Escolar 

 

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 consagra a educação 

como um dever do Estado e garante, em seu art. 208, I e VII, a obrigatoriedade da educação 

básica e gratuita aos alunos entre os 04 e os 17 anos de idade, além do atendimento em todas 

as suas etapas por meio de programas suplementares de material escolar e didático, de 

transporte, alimentação e de assistência à saúde (BRASIL, 1988). 

Todavia, os programas de suplementação alimentar não começaram com a 

Constituição, em 1988. Na verdade, esta veio para constitucionalizar e garantir o direito à 

alimentação, sedimentando toda uma luta histórica iniciada na década de 1940, com a criação 

do Instituto Nacional de Nutrição, o qual tinha o escopo de oferecer alimentação escolar para 

alunos carentes, porém, teve suas atividades cessadas precocemente em virtude de 

dificuldades financeiras. Após a extinção do Instituto Nacional de Nutrição, seguiram-se 

                                                 
2
 O artigo 6º passou por nova alteração de redação, decorrente  Emenda Constitucional nº. 90/2015, que incluiu o 

direito ao transporte no rol dos direitos sociais, por isso, a redação do artigo é a seguinte: Art. 6º São direitos 

sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a 

previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta 

Constituição.   (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 90, de 2015) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc90.htm


25 
 

 

outras políticas alimentares que o sucederam e chegaram ao seu ápice com o advento da 

Constituição de 1988, conforme será explanado a seguir (FNDE, [2015]).  

O Decreto nº. 37.106, de março de 1955, instituiu a Campanha de Merenda 

Escolar (CME), vinculada ao Ministério da Educação. Na época, foram celebrados convênios 

com o Fundo Internacional de Socorro à Infância (FISI), nome da Unicef no Brasil, e com 

outros organismos internacionais (PEIXINHO, 2011, p. 39). Tal campanha permitiu que os 

alunos recebessem alimentação nas escolas, todavia, esta era proveniente de doações 

recebidas de órgãos internacionais pelo Governo Federal, e não de recursos enviados por este 

para a compra da merenda escolar (SANTOS; COSTA; BANDEIRA, 2016, p. 312).  

As doações vieram dos Estados Unidos, do Canadá, dentre outros países que 

exportavam seus excedentes para os países pobres, inclusive o Brasil. A merenda oferecida 

era constituída de alimentos industrializados como leite em pó, margarina e cápsulas de 

vitaminas. Em 1956, o Decreto nº. 39.007 instituiu a Campanha Nacional de Merenda 

Escolar, com a finalidade de executar, em âmbito nacional, a política de alimentação escolar 

que já vinha sendo desenvolvida. Em 1965, por meio do Decreto nº. 56.886, o programa 

passou a ser denominado de Campanha Nacional de Alimentação Escolar (CNAE). Essas 

campanhas, entre 1955 e 1974 distribuíram gêneros alimentícios, sobretudo para Municípios 

carentes, provenientes, em sua grande maioria, da doação de organismos internacionais 

(FNDE, [2005]; PEIXINHO, 2011, p. 39-40).  

Para dar consecução a estas ações de suporte à educação, o Instituto Nacional de 

Desenvolvimento da Educação e Pesquisa (Indep) foi criado como uma autarquia federal em 

1968, pela Lei nº. 5.537. Sua finalidade era executar as Políticas Públicas de Educação 

provenientes do Ministério da Educação (MEC). Posteriormente, no ano de 1969, o Indep 

passou a ser chamado de Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), de 

acordo com o Decreto-Lei nº. 872, de 15 de setembro daquele ano (FNDE, [2015]).   

Em 1976, a alimentação escolar era gerenciada pela Campanha Nacional de 

Alimentação Escolar, financiada pelo Ministério da Educação, e fazia parte do II Programa 

Nacional de Alimentação e Nutrição (Pronan) e somente foi denominada de Programa 

Nacional de Alimentação Escolar no ano de 1979, passando a ser popularmente conhecido 

como programa da merenda escolar (FNDE, [2015]; SANTOS; COSTA; BANDEIRA, 2016, 

p. 313). 
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Em 1981 o Programa passou a ser gerenciado pelo Fundo Nacional de Assistência 

ao Estudante. Em 1983 houve nova mudança de gerência em decorrência da Lei nº. 7.091, que 

transferiu a gestão para a Fundação de Assistência ao Estudante (FAE), que era resultado de 

uma fusão do Instituto Nacional de Assistência ao Estudante e da Fundação Nacional de 

Material Escolar (FNDE, [2005]).  

A promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 

estabeleceu o direito ao acesso a programas de suplementação da alimentação aos alunos da 

educação básica, conforme art. 208, VII, o qual deveria ser fornecido pelo Estado como um 

todo, o que inclui todos os Entes Federados, ou seja, a União, os Estados, o Distrito Federal e 

os Municípios (BRASIL, 1988).   

No período compreendido entre os anos de 1974 e 1994, os alimentos foram 

preferencialmente comprados de empresas brasileiras (FNDE, [2005]). Além disso, até o ano 

de 1993, a gestão do PNAE era centralizada, ou seja, o órgão responsável pela execução do 

Programa elaborava os cardápios, comprava os materiais por meio de licitações, realizava o 

controle de qualidade e distribuía os alimentos. Entretanto, a partir do ano de 1994, com a 

elaboração da Lei nº. 8.913, a gestão passou a ser descentralizada, ficando a cargo das 

Secretarias Estaduais, Distritais e Municipais de Educação a realização das tarefas de gestão 

anteriormente afetas ao órgão de execução. A descentralização era pactuada por meio de 

Convênios entre o FNDE e os Municípios, e intermediada pelas Secretarias Estaduais ou pela 

Secretaria de Educação do Distrito Federal, ficando estas últimas responsáveis pela gestão da 

alimentação escolar nos Municípios que não haviam aderido à descentralização (FNDE, 

[2015]).  

Desde então, os Municípios passaram a aderir à gestão descentralizada em grande 

número e a consolidação da descentralização ocorreu com a Medida Provisória nº. 1.784/98, 

que permitiu o repasse das verbas aos Municípios e Secretarias Estaduais de Educação 

diretamente para as contas de titularidade das Secretarias de Educação ou dos Municípios, as 

quais deverão ter destinação vinculada à alimentação escolar, independentemente da 

celebração de Convênios ou de outras pactuações (FNDE, [2015]).  

No ano 2000, com a edição da Medida Provisória nº. 1979-19, foi determinada a 

instituição dos Conselhos de Alimentação Escolar (CAEs) em cada um dos Municípios 

Brasileiros, os quais são responsáveis pela deliberação, fiscalização e assessoramento da 

execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar, permitindo, assim, a participação e 

o controle social em todas as fases de execução do PNAE (FNDE, [2015]).   
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Em 2001 determinou-se que 70% dos recursos provenientes do Governo Federal 

fossem utilizados exclusivamente na compra de produtos básicos, além de ter sido 

determinado que fossem respeitados os hábitos alimentares da região e a vocação da 

agricultura do Município, com o objetivo de incentivar o crescimento da economia local 

(FNDE, [2015]). 

No ano de 2006 passou a ser exigida a presença de um nutricionista, na qualidade 

de responsável técnico pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar. Naquele mesmo ano, 

viabilizaram-se também as parcerias do FNDE com as Instituições Federais de Ensino 

Superior, que culminaram na criação dos Centros Colaboradores em Alimentação e Nutrição 

Escolar (Cecanes), criados para auxiliar a execução do PNAE, promover atividades de ensino, 

pesquisa e extensão, dentre as quais se insere a capacitação de merendeiras, conselheiros dos 

CAEs e nutricionistas (FNDE, [2015]).   

Por fim, a Lei nº. 11.947/09 aprimorou ainda mais o PNAE e os CAEs, atribuindo 

as suas atuais competências, além de ter estendido o Programa para toda a rede pública 

prestadora da educação básica, ao Programa Mais Educação e de Jovens e Adultos, presencial 

e semipresencial, aos alunos que participam do Atendimento Educacional Especializado 

(AEE) e aos alunos matriculados em escolas de tempo integral, além de garantir que 30% dos 

valores repassados pelo FNDE sejam destinados à compra de produtos provenientes da 

agricultura familiar, incentivando, assim, a produção local de alimentos, a manutenção dos 

hábitos alimentares locais e regionais, bem como o desenvolvimento da economia local. 

Ademais, garantiu a permanência do nutricionista como o responsável técnico do Programa, o 

que já vinha sendo mantido desde o ano de 2006 (FNDE, [2015]). 

O PNAE realiza o repasse de verbas da União a Estados e Municípios 

direcionados à suplementação da alimentação escolar, tomando por base o Censo Escolar 

realizado no ano anterior ao vigente e o programa é fiscalizado pela sociedade, pelos 

Conselhos de Alimentação Escolar (CAEs), pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento 

Escolar (FNDE), pelo Tribunal de Contas da União (TCU), pela Controladoria Geral da União 

(CGU) e pelo Ministério Público (FNDE, 2016). O seu orçamento, no ano de 2015, foi de 3,8 

bilhões de reais, destinados ao benefício de 42,6 milhões de alunos da educação básica e de 

jovens e adultos, sendo 30% desse valor, 1,14 bilhões de reais, investidos na compra de 

produtos da agricultura familiar (FNDE, [2015]). No ano de 2016, o orçamento destinado à 

alimentação escolar foi reduzido para R$3,4 bilhões, de acordo com o FNDE, e foram 
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oferecidas cerca de 50 milhões de refeições para, aproximadamente, 40 milhões de alunos 

(FNDE, 2016a). 

O Governo Brasileiro tem tentado articular os programas de alimentação com o 

escopo de garantir a Segurança Alimentar e Nutricional, inclusive no tocante às Políticas de 

Alimentação Escolar, com o fortalecimento de quatro eixos principais “(1) ampliação do 

acesso à [sic] alimentos; (2) fortalecimento da agricultura familiar; (3) promoção de processos 

de geração de renda; (4) articulação, mobilização e controle social” (BEGHIN; VALENTE, 

2006, p. 27). 

Verifica-se que o PNAE é um importante programa no cenário do Direito 

Humano à Alimentação Adequada com abrangência em todo país e que movimenta uma 

enorme gama de valores. O programa se destina a fornecer alimentação escolar para crianças, 

jovens e adultos, garantindo, no mínimo, um percentual de 70% das necessidades alimentares 

de alunos de creches e da educação básica em regime integral e de 30% das necessidades 

alimentares dos alunos da educação básica e de creches de funcionamento não integral, além 

de 20% das necessidades alimentares dos demais alunos da educação básica matriculados em 

ensino não integral, conforme disposto no §2º do art. 14 da Resolução nº. 26/2013 do FNDE 

(FNDE, 2013). 

Por conseguinte, dentro do histórico quadro de reconhecimento do Direito 

Humano à Alimentação Adequada e do surgimento do Sistema Nacional de Segurança 

Alimentar e Nutricional do país, a participação da sociedade no Programa Nacional de 

Alimentação Escolar e o adequado exercício do controle social são imprescindíveis para o 

correto funcionamento do PNAE, o que será explicitado a frente.     

 

2.3. Os Conselhos de Alimentação Escolar e a sua importância para o Programa 

Nacional de Alimentação Escolar 

 

Dentro do cenário delineado acima, verifica-se que o controle social se configura 

na participação e fiscalização da gestão governamental através da representação da sociedade 

e de sua articulação com diferentes grupos sociais. É exercido, em geral, por representantes do 

governo, por fornecedores e por representantes das entidades de classe, além da própria 

população, que tem necessidades e interesses específicos a resguardar (CALDEIRA et al., 

2015, p. 306-307).  
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Além disso, o controle social envolve a participação de diferentes setores sociais 

em todos os níveis de organização da sociedade e essa participação não ocorre de maneira 

difusa, mas sim, institucionalizada (BANDEIRA et al., 2013, p. 345).  

Criam-se canais institucionalizados de participação na gestão governamental com 

a presença de sujeitos coletivos nos processos decisórios, entretanto, o controle social não se 

confunde com os movimentos sociais, os quais são autônomos em relação ao Estado. Essa 

participação deve ser entendida como um processo contínuo de democratização no âmbito 

local, estabelecendo novas relações de sociabilidade política e um novo espaço de cidadania, 

no qual o cidadão passa a ter uma importância central no processo de avaliação das ações 

governamentais. Desse modo, a sociedade civil, em suas várias organizações independentes 

do Estado, tais como associações de moradores, conselhos de saúde, associação de docentes, 

dentre outras, pode confluir para a atuação direta dos órgãos de controle instituídos em Lei 

(ASSIS; VILLA, 2003, p. 377).  

Observa-se que as Campanhas de Merenda Escolar se desenvolveram até se 

transformarem no Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), em um processo que 

já dura mais de 60 (sessenta) anos. Como complemento, e também como consequência da 

promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, os Conselhos de 

Alimentação Escolar (CAEs) foram criados pela Lei nº. 8.913/94 e têm papel fundamental na 

execução do PNAE, além de serem uma instância deliberativa na seara Municipal e Estadual, 

com a função de realizar a participação e o controle social do Programa (BANDEIRA et al., 

2013, p. 344/345). 

Assim, essa nobre função é exercida pelos Conselhos de Alimentação Escolar 

(CAEs) desde o ano de 1994, quando houve a descentralização dos recursos do PNAE e a 

União passou a celebrar convênios com os Estados, Distrito Federal e Municípios, delegando 

às suas respectivas Secretarias de Educação a competência para o atendimento dos alunos de 

suas redes, conforme autorizava a Lei nº. 8.913/1994 (FNDE, [2015]; CALDEIRA et al., 

2015, p. 307).  

Os Conselhos de Alimentação Escolar (CAEs) exercem o controle social, 

fiscalizam e acompanham a execução do PNAE, verificam a qualidade dos alimentos, 

inclusive sanitária, analisam se os alimentos são bem aceitos pelos educandos, elaboram 

parecer conclusivo sobre a prestação de contas do gestor municipal ou estadual, aferem se a 

porcentagem legal de alimentos comprados perante agricultores familiares foi respeitada, 

dentre outras atribuições relevantes (FNDE, [2015]).  
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São responsáveis pelo exercício do controle social do PNAE, que é um importante 

passo para a democratização daquela política pública (GALLINA, 2012, p. 91). Também 

devem conhecer e exigir o cumprimento das diretrizes do PNAE, tais como o emprego de 

alimentação saudável e adequada nas escolas, a inclusão da Educação Alimentar e Nutricional 

no processo de ensino nas escolas, a universalização do atendimento e a garantia da 

Segurança Alimentar e Nutricional dos educandos, conforme estabelece o art. 2º da Lei nº. 

11.947/09 e acompanhar a execução físico-financeira do programa, nos moldes estabelecidos 

pela Resolução nº. 26/2013, do FNDE.  

Desde o ano 2000 os Conselheiros têm a função de elaborar o parecer anual sobre 

a execução do PNAE, porém, somente no ano de 2004 foram elaborados roteiros de atuação a 

serem observados durante a preparação do parecer. Os roteiros foram modificados em 2007 e 

2009 e devem trazer informações sobre a “execução dos recursos financeiros referentes à 

conta do PNAE, dados sobre as atividades do CAE, e informações sobre o controle de 

qualidade, características e teste de aceitabilidade do cardápio”, o que demonstra a 

importância dos pareceres daquele Conselho para o PNAE e o FNDE (BANDEIRA et al., 

2013, p. 345).  

A obrigatoriedade da constituição dos CAEs em todos os Municípios brasileiros 

foi reconhecida pela reedição da Medida Provisória nº. 1.784/98, que recebeu o nº. 1.979-19, 

em 02 de julho de 2000 e perdura até hoje devido à edição da Lei nº. 11.947/09, que manteve 

a estabilidade do órgão na fiscalização da gestão, da execução e no assessoramento do PNAE 

(FNDE, [2015]).  

De acordo com o art. 18 da Lei nº. 11.947/09, os Estados, os Municípios e o 

Distrito Federal instituirão Conselhos de Alimentação Escolar no âmbito de suas atuações 

administrativas, os quais serão “órgãos colegiados de caráter fiscalizador, permanente, 

deliberativo e de assessoramento” e compostos por um representante indicado pelo Poder 

Executivo, dois representantes das entidades de trabalhadores da educação e de discentes, dois 

representantes de pais de alunos e dois representantes indicados por entidades civis 

organizadas, totalizando, um mínimo de sete membros. Entretanto, a Lei faculta a ampliação 

do número de conselheiros, em conformidade com o §1º do seu art. 18. Ainda segundo o art. 

18, cada conselheiro exercerá o mandato por quatro anos e terá um suplente. Além disso, a 

presidência e a vice-presidência não poderão ser exercidas pelo representante indicado pelo 

Poder Executivo (BRASIL, 2009). 
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Os CAEs recebem importantes auxílios dos Centros Colaboradores em 

Alimentação e Nutrição Escolar (Cecanes), criados em 2006 pelo Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação, em virtude de parcerias com as Instituições Federais de 

Educação Superior. Os Cecanes, muitas vezes, servem de referência no desenvolvimento das 

ações e projetos do PNAE, prestando apoio em atividades de ensino, pesquisa e extensão, 

além de capacitarem os indivíduos que estão envolvidos no Programa, inclusive os 

conselheiros de alimentação escolar (FNDE, 2015).  

Apesar da grande importância que os CAEs possuem para o Programa Nacional 

de Alimentação Escolar e de fiscalizarem a execução de orçamentos bilionários destinados a 

milhões de estudantes, a literatura especializada vem demonstrando que a conjuntura social, 

política, econômica e cultural brasileira não tem permitido que eles cumpram o seu papel da 

maneira pretendida pela Lei e pelos movimentos sociais que deram origem às Políticas de 

Segurança Alimentar e Nutricional (BANDEIRA et al., 2013; CALDEIRA et al. 2015; 

BELIK; CHAIM, 2009).  

Gallina et al. (2012) constataram que os conselheiros de alimentação escolar de 

um Município do Estado de Santa Catarina não compreendiam a integralidade do conceito de 

Segurança Alimentar e Nutricional, notaram que a composição do CAE sugeria pouca 

representatividade dos membros em relação à classe, aferiram a necessidade de promover a 

qualificação dos seus membros, a fim de habilitá-los a exercer o controle social de forma 

efetiva.  

Camozzi et al. (2015) verificaram que os membros dos CAEs de 6 Escolas de 

uma capital brasileira possuem uma visão biologicista da alimentação saudável, pois não 

levavam em conta outros aspectos sociais, culturais, ecológicos e educacionais que a 

englobam, bem como uma visão assistencialista sobre o programa de alimentação escolar, que 

não permitia aos alunos terem consciência e autonomia para fazer escolhas que os levassem a 

ter garantida uma alimentação saudável. Além disso, constataram a necessidade de promover 

a instrução dos conselheiros e a integração entre a comunidade escolar e os atores sociais, 

pois a visão deles sobre o PNAE estava desconectada, não havendo uma compreensão 

adequada sobre os conceitos ligados a sua correta execução, gerando, por consequência, 

falhas na implementação do Programa.   

CHAVES et al. (2013) apontaram que a média nacional de Municípios com 

nutricionistas cadastrados no PNAE era de 79% no ano de 2011, sendo necessário investir na 
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adequação do número de nutricionistas responsáveis técnicos pelo Programa e na formação de 

profissionais atuantes na merenda escolar.  

Outras sérias irregularidades foram constatadas por Bandeira et al. (2013) ao 

fazerem uma análise quantitativa de pareceres dos CAEs de todo o Brasil, referentes ao ano 

de 2009, tendo aferido que 24,4% das Entidades Executoras não ofereceram contrapartida no 

programa de alimentação escolar dos Municípios, fato grave, pois o repasse do FNDE serve 

apenas para a suplementação da alimentação escolar Municipal e Estadual. Também 

constataram que 78,7% dos pareceres foram assinados por apenas um conselheiro, apesar dos 

CAEs serem órgãos colegiados. Do ponto de vista qualitativo, observaram que 64,5% das 

localidades adotavam gestões centralizadas e somente 23,9% das Entidades Executoras 

investiam seus próprios recursos na compra de gêneros alimentícios. Constataram que apenas 

4,9% dos Municípios realizavam a compra de alimentos originados da agricultura familiar. 

Além disso, o estudo revelou que as principais atividades dos Conselhos eram analisar a 

prestação de contas (59,1%) e acompanhar a execução dos cardápios (36,5%), sendo 

necessário o fortalecimento dos CAEs e a melhoria da qualidade da alimentação escolar.  

Souza e colaboradores (2017) constataram o descumprimento de diversas 

atribuições essenciais a serem executadas pelos nutricionistas cadastrados no PNAE, tais 

como produção do plano anual de trabalho, análise de composição nutricional de cardápios, 

elaboração de fichas técnicas de preparação, realização de testes de aceitabilidade, utilização 

do Manual de Boas Práticas de Fabricação, chegando à conclusão de que os Municípios 

precisam se adequar à legislação vigente e promover ações corretivas dos vícios apontados.  

Verifica-se, portanto, a importância de pesquisar os CAEs da Comarca de 

Diamantina para aferir se essa realidade se repete no cenário local. A Comarca de Diamantina 

é formada pelo Município que lhe dá nome, além dos Municípios de Gouveia, Datas, 

Presidente Kubitschek, Couto de Magalhães de Minas, Senador Modestino Gonçalves, Felício 

dos Santos, São Gonçalo do Rio Preto e Monjolos (MINAS GERAIS, 2015).  

Desta maneira, o estudo se propõe a analisar os CAEs da Comarca para verificar 

se estão constituídos de acordo com os parâmetros legais, analisar se suas práticas estão 

condizentes com suas atribuições legais, se possuem estrutura mínima para desempenhar suas 

funções e levantar, e desvelar suas percepções sobre o controle social por eles exercido. 
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3. OBJETIVOS  

 

3.1 Objetivo geral:  

 

Verificar se os 09 (nove) Conselhos de Alimentação Escolar da Comarca de 

Diamantina estão formalmente constituídos, dotados das estruturas e processos de trabalho 

condizentes com as atribuições regulamentares e quais as percepções atribuídas pelos 

conselheiros às suas atividades junto ao Conselho de Alimentação Escolar.  

 

3.2 Objetivos específicos: 

 

1. Levantar, analisar e desvelar se os Conselhos de Alimentação Escolar da Comarca 

de Diamantina atendem aos critérios mínimos estabelecidos na legislação em vigência. 

2. Levantar, analisar e desvelar se há coerência entre as atribuições legais dos CAEs e 

o que ocorre na prática. 

3. Levantar, analisar e desvelar se os Conselhos de Alimentação Escolar da Comarca 

de Diamantina dispõem de estrutura mínima necessária para o desempenho das suas 

atribuições. 

4. Levantar, analisar e desvelar quais são as percepções atribuídas pelos conselheiros 

sobre as atividades de Controle Social exercido perante o Conselho de Alimentação Escolar. 
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4 A TRAJETÓRIA METODOLOGICA 

 

4.1 Desenho de estudo 

 

O estudo desenvolvido é do tipo transversal retrospectivo, descritivo, estudo de 

caso, com abordagem quantitativa e qualitativa.  

É transversal, pois a obtenção dos dados é realizada no momento da pesquisa e 

retrospectivo porque os dados obtidos representam o período que abarca a instituição dos 

CAEs até a data do término da pesquisa (FONTELLES et al., 2009, p. 7; HOCHMAN et al., 

2005, p. 03). 

É um estudo descritivo, pois foram feitas observações, registros, análises e 

interpretações dos fatos estudados, sem interferências do pesquisador nos fenômenos 

analisados (ANDRADE, 2003, p. 124).  

Também pode ser elencado como um estudo de caso, uma vez que o trabalho 

buscou levantar, analisar e entender os CAEs estudados e a sua forma de atuação dentro do 

PNAE (MINAYO. 2014, p. 164).  

Quantitativo, pois, foram empregadas técnicas de quantificação e tratamento dos 

dados coletados, por meio de técnicas estatísticas, com descrições de frequências, médias, 

medianas, desvio padrão e intervalos interquartílicos a partir dos resultados obtidos com a 

aplicação do questionário semiestruturado aplicado para auxiliar a análise documental levada 

a efeito pelo pesquisador (MARCONI; LAKATOS, 2008, p. 269; FONTELLES et al., 2009, 

p. 7; HOCHMAN et al., 2005, p. 03).  

O método de análise quantitativa foi utilizado, principalmente, para a obtenção 

dos meios de comparação entre os Conselhos de Alimentação Escolar estudados, com a 

finalidade de evidenciar práticas, êxitos e dificuldades existentes na atuação dos Conselhos, 

quantitativamente mensuráveis, permitindo-se, assim, estabelecer relações entre eles e 

facilitando a obtenção de uma visão geral sobre os Conselhos.  

É também um estudo qualitativo, pois foi realizada a análise documental dos 

arquivos dos CAEs e efetuadas observações in locu com anotações em caderno de campo para 

levantar, descrever e interpretar, em profundidade, a dinâmica de atuação dos Conselhos de 

Alimentação Escolar (MARCONI; LAKATOS, 2008, p. 269). Também foram realizadas 
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entrevistas e aplicado questionário semiestruturado, o qual foi respondido por conselheiros 

dos CAEs pesquisados, com a finalidade de obter múltiplas fontes de dados para a pesquisa. 

A utilização do método qualitativo buscou desvelar a compreensão da lógica 

interna da atuação dos CAEs para compreender melhor os aspectos relativos à execução do 

Programa de Alimentação Escolar dos Municípios estudados.  

A opção pela junção dos métodos quantitativos e qualitativos parte do pressuposto 

de que os fenômenos sociais são passíveis de análise em relação a sua regularidade e 

frequência, bem como das suas relações, histórias, representações, pontos de vista e da lógica 

interna dos sujeitos da relação. Assim, a combinação desses métodos é perfeitamente possível, 

além de ser capaz de trazer um acréscimo compreensivo dos fatos e fenômenos estudados 

através do método quantitativo pelo método qualitativo e vice-versa, permitindo realizar uma 

reconstrução da realidade ainda mais completa e elaborada do que aquela obtida por apenas 

um desses métodos separadamente (MINAYO, 2014, p. 56-76).  

 

4.2 A região do Estudo  

 

A Comarca de Diamantina foi instalada em 22 de maio de 1892 (MINAS 

GERAIS, 2015). Atualmente, é formada pelo Município que lhe dá nome, além dos 

Municípios de Gouveia, Datas, Presidente Kubitschek, Couto de Magalhães de Minas, 

Senador Modestino Gonçalves, Felício dos Santos, São Gonçalo do Rio Preto e Monjolos, 

conforme estabelece a Lei Complementar Estadual nº. 59, de 18 de janeiro de 2001 (MINAS 

GERAIS, 2001).  

Todos os Municípios que compõem a Comarca já foram Distritos do Município de 

Diamantina e, paulatinamente, foram sendo emancipados. Observa-se, por conseguinte, que 

todos têm origem comum. Além disso, há uma estrita relação entre o Município de 

Diamantina e os demais uma vez que, além de sede da Comarca, Diamantina é a maior cidade 

e a que possui maior oferta de serviços entre elas (IBGE, 2016).   

Abaixo, foi confeccionado um mapa para melhor visualização da Região e da 

localização dos Municípios: 
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Mapa 1. Mapa da Comarca de Diamantina, Minas Gerais. 
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4.3 Instrumentos da Pesquisa 

 

Para a obtenção das informações sobre os CAEs, construiu-se um questionário 

semiestruturado com questões que abordavam as características de estrutura e processos dos 

Conselhos, o qual foi respondido pelo Presidente do Conselho de Alimentação Escolar ou 

outro conselheiro e foi complementado pelas informações obtidas com a análise dos 

documentos arquivados no CAE, para complementar, ratificar ou refutar as informações 

prestadas pelos conselheiros. O questionário foi elaborado tomando por base a legislação 

reguladora do PNAE e atinente ao funcionamento dos CAEs, sendo composto de três partes 

como será detalhado a seguir.  

A primeira parte, intitulada de Critérios Formais, possuía 31 (trinta e uma) 

questões referentes à constituição dos CAEs, nela há perguntas atinentes à forma de assunção 

do cargo de conselheiro em cada um dos seguimentos, sobre a existência de suplentes, origem 

dos conselheiros, periodicidade das reuniões. Também havia questões referentes à existência 

de Regimento Interno ou da existência de auxílio por assessorias especializadas ou convênios 

com outros profissionais ou entidades para a melhoria das atividades desenvolvidas pelos 

CAEs.  

Na segunda parte, denominada de Critérios Estruturais, foram elaboradas 17 

(dezessete) questões acerca da estrutura do órgão, como número de salas, de mesas, de 

computadores, bem como se havia outros equipamentos úteis para a realização das atividades 

do CAE, tais como data show, máquina fotográfica, termômetro de geladeira, dentre outros. 

As questões também tinham o escopo de aferir se as reuniões ocorriam em sala específica e 

hábil a receber a população e outros interessados, se havia veículo destinado à locomoção dos 

conselheiros e acesso à internet. Também havia questões para saber se os conselheiros tinham 

acesso a softwares e sistemas on line desenvolvidos pelo FNDE para o desempenho adequado 

de suas atribuições, bem como se houve capacitação para operá-los.  

Na terceira parte, intitulada de Critérios Executivos, foram elaboradas 51 questões 

sobre a execução do PNAE no Município e a forma de atuação do CAE e do Município ao 

qual o Conselho está vinculado. Foram feitas questões sobre o incentivo do CAE para a 

participação da sociedade nas reuniões e nas atividades por ele desenvolvidas, sobre a 

existência de incentivo ao desenvolvimento sustentável por parte do Município, e de políticas 

afirmativas para a inclusão dos agricultores familiares, dos assentados, quilombolas e outras 
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minorias, sobre existência de local adequado para o armazenamento dos alimentos, a presença 

de nutricionista cadastrado no PNAE e forma de atuação desse profissional, bem como se o 

CAE fiscaliza todas as etapas do programa de alimentação escolar.  

Os principais documentos pesquisados foram os atos normativos referentes aos 

CAEs, tais como Leis de criação, Regimentos Internos, Portarias de nomeação de 

conselheiros e outros documentos não normativos, como ofícios, atas de reuniões realizadas 

pelos CAEs, registros de visitas realizados pelos conselheiros, quando existentes, além dos 

documentos contidos nas pastas do órgão, tratando-se de documentos variados como ofícios, 

comunicados, documentos inerentes à prestação de contas.  

Tais documentos foram fotografados e passaram a fazer parte do caderno de 

campo do pesquisador, a fim de serem submetidos às análises mencionadas acima, as quais 

permitiram aferir a dinâmica de funcionamento dos CAEs, bem como para complementar, 

ratificar ou refutar as informações obtidas no questionário semiestruturado.  

Durante a aplicação do questionário semiestruturado foi solicitada a permissão 

dos entrevistados para gravar as respostas dadas por eles, o que foi aceito pela totalidade dos 

participantes, razão pela qual também foi obtida grande quantidade de material audiogravado, 

indicando as percepções dos entrevistados sobre os assuntos que lhes eram apontados no 

questionário semiestruturado.  

 

4.4 Sujeitos da Pesquisa  

 

Todos os 9 (nove) Conselhos de Alimentação Escolar da Comarca de Diamantina 

participaram da pesquisa. Foram aplicados questionários semiestruturados para um 

conselheiro de alimentação escolar de cada Conselho, totalizando 9 (nove) entrevistados.  

Foram entrevistados os conselheiros de alimentação escolar que se dispuseram a 

preencher o termo de consentimento livre e esclarecido atinente à primeira etapa da pesquisa, 

constante no Apêndice B, e concordaram em ceder seu tempo no dia e horário da visita 

realizada pelo pesquisador. As entrevistas duraram, aproximadamente, uma hora. 

Assim, a escolha dos conselheiros de alimentação escolar foi feita por critério de 

conveniência, haja vista que todos os entrevistados têm características comuns a todos os 

integrantes da amostra, razão pela qual não foi necessário buscar quaisquer indivíduos com 
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características de atuação ou com atribuições específicas no Conselho de Alimentação 

Escolar.  

O número de pessoas também foi escolhido por critério de conveniência, 

salientando-se que os indivíduos ouvidos representam segmento importante no Programa de 

Alimentação Escolar do Município e possuem as mesmas características esperadas de todos 

os indivíduos da amostra, pois desempenham as mesmas atribuições e foram considerados 

aptos para exercê-las, de acordo com o Poder Público.  

Ademais, conforme salienta Minayo (2014, p. 192),  

 

[...] o investigador que trabalha com abordagem qualitativa nunca pode esquecer-se 

de que não estuda um somatório de depoimentos. Isso significa que a práxis 

compreensiva pode até utilizar critérios numéricos (número de entrevistas), mas não 

necessariamente será este o definidor de relevâncias, muitas vezes esclarecidas pela 

fala de apenas um ou de poucos interlocutores. Nesses casos, a unidade de 

significação não é composta pela soma das respostas de cada indivíduo para formar 

uma relevância estatística. E, sim, ela se constrói por significados que conformam 

uma lógica própria do grupo ou, mesmo, suas múltiplas lógicas. 

 

4.5 Procedimentos 

 

Inicialmente foi realizada a pesquisa documental e a entrevista com a utilização 

do questionário semiestruturado nos locais em que estavam localizados os arquivos de cada 

Conselho de Alimentação Escolar estudado. Nessa visita foram examinados todos os 

documentos que podiam subsidiar o preenchimento do questionário semiestruturado 

(Apêndice A). 

Durante a entrevista para preenchimento do questionário semiestruturado o 

pesquisador solicitou autorização para gravar as respostas dadas, inicialmente para garantir 

mais agilidade ao seu preenchimento e mais precisão na análise das respostas. A gravação das 

respostas foi aceita pela totalidade dos entrevistados.  

Entretanto, a análise do material audiogravado trouxe para a pesquisa vários dados 

sobre os assuntos estabelecidos no questionário e se tornou uma fonte de informações 

importante para a pesquisa qualitativa desenvolvida. Destarte, partindo-se do pressuposto de 

que a unidade de significação é composta pelos significados que dão conformação à lógica 

própria do grupo ou das lógicas seguidas por ele e que a construção da pesquisa deve levar em 
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conta os dados colhidos e a informações obtidas no processo da pesquisa, até mesmo para a 

modificação do roteiro a ser tomado em campo, dentro da constituição do processo criativo e 

reflexivo do pesquisador, optou-se por dar o aproveitamento que tal material merecia dentro 

das balizas metodológicas previstas para o desenvolvimento do trabalho (MINAYO, 2014, p. 

192).  

Importa mencionar que o pesquisador encontrou dificuldades em ter acesso aos 

presidentes dos CAEs, uma vez que, na maioria dos sítios eletrônicos dos Municípios não 

havia qualquer informação sobre o telefone de contato ou os nomes dos seus representantes. 

Por isso, foi necessário efetuar vários contatos para conseguir falar com os representantes dos 

CAEs.  

Além disso, muitos dos Presidentes dos Conselhos de Alimentação Escolar deram 

permissão para o início da pesquisa após consultarem os Secretários Municipais de Educação 

e estes consentirem com o preenchimento da Carta de Coparticipação contida no Apêndice D. 

Assim, após realizar inúmeros contatos com os Presidentes dos Conselhos de 

Alimentação Escolar e, quando se fez necessário, com os Secretários de Educação Municipal, 

o pesquisador agendou as datas e horários das visitas, oportunidade em que entrevistou um 

dos membros do CAE, por meio da aplicação do questionário semiestruturado, gravou a 

entrevista em áudio e teve acesso aos documentos contidos nos arquivos daquele órgão, seja 

por meio de fotografias ou de fotocópias.  

De posse dos dados colhidos por meio do preenchimento dos questionários 

semiestruturados e dos documentos arquivados nos CAEs, foi realizada a codificação de cada 

CAE com a numeração de um a nove, para garantir o sigilo da identificação dos Conselhos.  

Em seguida, os dados contidos no questionário semiestruturado foram transferidos 

para planilhas do programa Microsoft Excel. Os dados digitados foram submetidos a uma 

análise descritiva, onde foram calculadas as frequências, medidas de tendência central e 

dispersão dos dados, com vistas a caracterizar o perfil dos CAEs para posterior discussão dos 

resultados. 

A última parte do questionário, intitulada de Critérios Executivos, continha 

questões em que foi utilizada a escala de Likert para analisar a satisfação dos entrevistados em 

relação a vários itens como o incentivo ao desenvolvimento sustentável por parte do 

Município e de políticas afirmativas para a inclusão dos agricultores familiares, dos 
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assentados, quilombolas e outras minorias, sobre existência de local adequado para o 

armazenamento dos alimentos, dentre outros (SILVA JÚNIOR; COSTA, 2014, p. 3-4). 

Posteriormente, todos os dados foram checados para constatar se as informações 

repassadas pelos membros dos CAEs correspondiam às informações documentadas nos 

arquivos dos Conselhos, sendo anotadas as incoerências para posterior discussão no item 5 

desta dissertação, pertinente à análise dos dados obtidos.  

Com os resultados de toda a análise dos dados colhidos, foi possível vislumbrar 

alguns itens de diferenciação dos Municípios aos quais os CAEs estavam vinculados, bem 

como da atuação destes na fiscalização, deliberação e assessoramento do Programa Nacional 

de Alimentação Escolar e os principais itens a serem submetidos à análise de conteúdo, 

realizada por meio da verificação das atas dos Conselhos no período de janeiro de 2013 a 

dezembro de 2016, bem como das entrevistas gravadas para o preenchimento do questionário 

semiestruturado.  

Foi realizada a análise qualitativa das informações obtidas por meio da utilização 

do método denominado análise de conteúdo, ao qual se pode submeter tudo que pode ser dito 

ou escrito e, de acordo com Bardin, é  

um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter por 

procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens 

indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos 

relativos às condições de produção/recepção (variáveis inferidas) dessas mensagens 

(2011, p. 48, grifos da autora). 

 

O método da análise de conteúdo (ou melhor, das análises de conteúdo, segundo a 

autora) é muito empírico, por isso, deve ser constantemente reinventado, não havendo coisa 

pronta, mas algumas regras de base de difícil transposição (BARDIN, 2011, p. 36).  

Para Bardin, durante o procedimento de análise, o pesquisador deve delimitar as 

unidades de codificação ou de registro, que podem ser:  

 

[...] a palavra, a frase, o minuto, o centímetro quadrado. Quando houver 

ambiguidades nas unidades de registro ou de codificação, será necessário definir 

unidades de contexto, superiores à unidade de codificação, que apesar de não 

pensadas de início, “permitirão compreender a significação dos itens obtidos, 

repondo-os no seu contexto.” (BARDIN, 2011, p. 43, grifos da autora).  

 

O objetivo da análise de conteúdo é  
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[...] a superação da Incerteza: o que eu julgo ver na mensagem estará lá 

efetivamente contido, podendo esta “visão” muito pessoal ser partilhada por outros? 

Por outras palavras, será a minha leitura válida e generalizável? 

E o enriquecimento da leitura: se um olhar imediato, espontâneo, é já fecundo, não 

poderá uma leitura atenta aumentar a produtividade e a pertinência? Pela descoberta 

de conteúdos e de estruturas que confirmam (ou infirmam) o que se procura 

demonstrar a propósito das mensagens, ou pelo esclarecimento de elementos de 

significações suscetíveis de conduzir a uma descrição de mecanismos de que a 

priori não possuíamos a compreensão (BARDIN, 2011, p. 35, grifos da autora). 

 

O método de efetivação da análise de conteúdo pode ser dividido em quatro fases, 

quais sejam, a organização da análise, a codificação, a categorização e a inferência.  

Primeiro foi promovida a organização da análise, para permitir a escolha do objeto 

do estudo, a elaboração de hipóteses diante do material, bem como o surgimento de 

indicadores utilizados na interpretação do objeto, os quais emergiram nas primeiras 

impressões que aprouveram ao intelecto por meio da leitura flutuante (BARDIN, 2011, p. 

123-131). 

De acordo com Bardin, a leitura flutuante  

 

consiste em estabelecer contato com os documentos a analisar e em conhecer o texto 

deixando-se invadir por impressões e orientações. Esta fase é chamada de leitura 

„flutuante‟, por analogia com a atitude do psicanalista. Pouco a pouco, a leitura vai 

se tornando mais precisa, em função de hipóteses emergentes, da projeção de teorias 

adaptadas sobre o material e da possível aplicação de técnicas utilizadas sobre 

materiais análogos (2011, p. 26). 

 

Com isso, formou-se um conjunto de documentos relevantes para a submissão ao 

procedimento analítico, esses documentos formaram o corpus da análise, que, nesta pesquisa, 

foi formado pelas entrevistas recorrentes audiogravadas com os conselheiros de alimentação 

escolar e as atas dos CAEs pesquisados referentes ao período compreendido entre janeiro de 

2013 e dezembro de 2016 (MINAYO, 2011, p. 316).  

As entrevistas foram integralmente transcritas e permitiram o levantamento, a 

análise e a verificação de todos os elementos presentes dentro do material escolhido que 

puderam ser captados pelo pesquisador. 

A codificação foi o primeiro tratamento do material colhido, no qual foram 

destacadas palavras ou temas circulantes no discurso para permitir o estabelecimento de 

categorias de análises. Isso permitiu uma representação do conteúdo ou da expressão hábil a 

esclarecer o pesquisador sobre características do material que serviram de índices (BARDIN, 

2011, p. 133-146). 
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Nessa fase, foram selecionadas as unidades de registro, unidades de significação 

codificadas e correspondentes ao segmento de conteúdo considerado como unidade de base, 

as quais permitiram a categorização e a contagem frequencial. As unidades de registro foram 

determinadas por frases ou temas, estes últimos identificados como as ideias constituintes, 

enunciados ou proposições que possuem significações isoláveis, e o seu critério de recorte foi 

sempre estabelecido por ordem semântica. Essas unidades de registro são verdadeiros núcleos 

de sentido que fazem parte da comunicação e puderam significar algo para o objetivo 

analítico escolhido para a pesquisa (BARDIN, 2011, p. 134-135). 

Também foram selecionadas as unidades de contexto, que serviram como 

unidades de compreensão das unidades de registro e permitiram a compreensão da 

significação exata das unidades de registro. Em alguns casos foi necessária a referenciação do 

contexto próximo ou longínquo da unidade de registro para sua compreensão exata 

(BARDIN, 2011, p. 137). É por meio dessa unidade que foi delimitado o contexto da unidade 

de registro (MINAYO, 2014, p. 317).   

Em seguida, foram realizadas as operações de categorização para isolar elementos 

e reagrupá-los em categorias, de acordo com suas relações e significações no texto. Esse 

processo teve princípios de classificação que se aplicavam a todos os elementos textuais e as 

categorias foram formadas de maneira homogênea (BARDIN, 2011, p. 147-164).   

Segundo Bardin (2011, p.147) “a categorização é uma operação de classificação 

de elementos constitutivos de um conjunto por diferenciação e, em seguida, por 

reagrupamento segundo o gênero (analogia), com os critérios previamente definidos”. As 

categorias agrupam unidades de registro em razão das características comuns existentes entre 

elas, como se as unidades de registro fossem espécies contidas em uma classe, que no caso, é 

definida como uma categoria. A categorização foi realizada por critérios semânticos, 

observando as significações e/ou o sentido das unidades de registro, por critérios sintáticos, os 

quais consideram as funções desempenhadas pelas unidades de registro, em sua  maioria, por 

critérios léxicos, como o emparelhamento dos sinônimos e sentidos próximos das palavras .  

A categorização impõe a investigação do que os elementos possuem em comum 

com os outros elementos do corpus. Para tanto, foi necessário isolar os elementos da categoria 

(inventário) e organizá-los em relação às mensagens (classificação). Objetivou-se, 

primeiramente, a obtenção de uma “representação simplificada dos dados brutos” (BARDIN, 

2011, p. 149).  

Com a criação das categorias, buscou-se fazer com que elas se excluíssem 

mutuamente, ou seja, que os elementos de uma categoria não existissem em outras. Ademais, 
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durante o processo de elaboração das categorias foi necessário fazer homogeneização, de 

modo que os elementos constantes em cada uma das categorias tivessem um único princípio 

de classificação e organização. Também foi buscada a pertinência entre as categorias, a fim de 

estivessem adaptadas ao material de análise e pertencessem ao quadro teórico escolhido. Por 

fim, buscou-se a produtividade entre as categorias, ou seja, que fornecessem resultados 

férteis, como índices de inferências, hipóteses novas e dados exatos (BARDIN, 2011, p. 150). 

Na última fase, a da inferência, foram feitas observações sobre o material obtido, 

buscando-se respostas para questões específicas, que se apoiaram principalmente, em 

unidades lexicais, e em outras expressões linguísticas notadas durante a análise do material, 

percebidas pelo pesquisador além do discurso reverberado pelos entrevistados. Este 

procedimento objetivou desvelar as percepções dos Conselheiros de Alimentação Escolar 

sobre o Controle Social (BARDIN, 2011, p. 165-172). 

 

4.6 Questões éticas 

 

O projeto foi encaminhado ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da 

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM), conforme determina a 

Resolução nº. 466 do Conselho Nacional de Saúde, de 12 de dezembro de 2012 e pela 

Resolução nº. 510, de 07 de abril de 2016 e obteve o CAAE número 58365916.9.0000.5108 

ao ser enviado para a Plataforma Brasil. 

O referido Conselho exarou parecer nº. 1.888.356, que foi favorável ao 

desenvolvimento da pesquisa e contou com a anuência dos Conselhos de Alimentação 

Escolar, os quais, por meio dos seus representantes, assinaram as Cartas de Coparticipação 

necessárias para a execução das atividades programadas.  

Os participantes também preencheram um Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido atinente à primeira etapa, conforme estabelecido pela Resolução nº. 466 do 

Conselho Nacional de Saúde, de 12 de dezembro de 2012 e pela Resolução nº. 510, de 07 de 

abril de 2016. Devido a uma mudança metodológica ocorrida durante a realização da segunda 

etapa, não foi necessário o preenchimento do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

referente à segunda etapa que consistiria na aplicação de entrevistas recorrentes
3
, entretanto, 

os termos mencionados se encontram no apêndice C dessa dissertação. 

                                                 
3
 Entrevista recorrente é um procedimento de coleta e análise de dados que consiste, em um primeiro momento, 

na oitiva, mediante gravação, de um ou mais indivíduos, na qual se permite que ele(s) se manifeste(m) 
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livremente sobre um ou mais temas objetivados pela pesquisa, sem muita interferência do pesquisador. Em uma 

segunda fase, a entrevista é transcrita pelo pesquisador, que organizará as categorias ou classes de respostas 

descritas em matrizes com a síntese dos relatos que lhes deram origem. Após, o pesquisador oportuniza uma 

segunda entrevista, na qual o(s) entrevistado(s) é(são) apresentado(s) à(s) matriz(es) criadas como produto da 

entrevista inicial podendo alterar, criar, propor novas classes ou corrigi-las, ou ainda, esclarecer dúvidas do 

pesquisador. Essa segunda entrevista é, em regra, semiestruturada, o pesquisador tem um papel mais ativo que na 

primeira e os diálogos são mais explorados e frequentes. Após a segunda entrevista, o pesquisador amplia sua 

base de dados com a inclusão de novos relatos e propostas do entrevistado, podendo gerar mudanças, alterações 

ou a criação de categorias ou classes propostas na entrevista inicial (PIMENTA et al. , p. 128-129). 
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5 RESULTADOS DAS ANÁLISES 

 

5.1 Os Conselhos de Alimentação Escolar e a forma com que estão constituídos 

 

Os nove Conselhos de Alimentação Escolar (CAEs) pesquisados foram 

constituídos entre o ano de 1994 e o ano de 2001, por meio de Leis Municipais e as atuais 

composições daqueles conselhos decorreram de eleições ocorridas nos anos de 2013 e 2014, 

consoante se observa da tabela 1, abaixo.  

Tabela 1. Instrumentos jurídicos de criação de cada um dos Conselhos de Alimentação Escolar pesquisado, data 

da criação de cada um deles e data da última eleição dos conselheiros.  

CAE Instrumento de Criação Ano de Criação  Data da Eleição dos Conselheiros 

1 Lei Municipal 1994 30/09/2014 

 2 Lei Municipal 1997 03/09/2013 

3 Lei Municipal 2001 13/12/2013 

4  Lei Municipal 1997 06/06/2013 

5 Lei Municipal 1997 17/09/2013 

6  Lei Municipal 1997 14/05/2013 

7 Lei Municipal 1996 04/11/2013 

8  Lei Municipal 2000 25/04/2014 

9 Lei Municipal 1996 15/10/2014 
 

Os dados desta fase do estudo foram obtidos por meio da análise de documentos 

dos Conselhos de Alimentação Escolar e pelas respostas ao questionário semiestruturado 

constante no apêndice A, dadas pelos conselheiros de alimentação escolar de cada Município 

pesquisado.  

À pergunta sobre a forma como era feita a escolha dos conselheiros dos CAEs, 5 

(cinco) dos entrevistados responderam que a escolha era predominantemente por indicação, 1 

(um) respondeu que a escolha era feita por apresentação voluntária e 3 (três) responderam que 

os conselheiros eram escolhidos por outras formas, normalmente indicando um misto entre 

uma reunião ou uma assembleia e a apresentação voluntária do candidato ou de uma 

assembleia, com a indicação do candidato.   

Ao se analisar a escolha de cada segmento dos representantes dos CAEs nas 

últimas eleições, tanto pelo conteúdo das atas quanto pelas respostas dos conselheiros, 

verificou-se que os Representantes do Executivo foram, em todos os casos, escolhidos por 

indicação. O segmento dos trabalhadores em educação e discentes (TED) foi preenchido em 4 
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(quatro) dos casos por indicação, 3 (três) por Assembleia, 1 (um) por apresentação voluntária 

do candidato e 1 (um) por outras formas. Dos representantes de pais de alunos, 3 (três) foram 

indicados, 2 (dois) foram escolhidos em assembleia, 1 (um) se apresentou de forma voluntária 

e 3 (três) foram escolhidos de outras formas. Por fim, no segmento de representação da 

sociedade civil, 7 (sete) foram indicados para participar da representação nos CAEs e apenas 

2 (dois) foram indicados em Assembleia.  

Nota-se, portanto, que predomina a indicação na escolha dos conselheiros de 

alimentação escolar dos Municípios pesquisados, sendo este um fato preocupante, haja vista 

que não se percebe uma mobilização dos segmentos representados para a escolha dos seus 

representantes. Destarte, tem-se aí um problema de representatividade nas categorias, pois o 

conselheiro do CAE não conta com o aval dos seus pares para a assunção do posto de 

Conselheiro e, com isso, não se vê como representante deles. Nesse aspecto Assis e Villa 

(2003, p.379-382) debatem o processo de construção do controle social no campo da saúde, 

que passa pela autonomia e organicidade dos conselhos, permeabilidade ao usuário, 

visibilidade das ações e articulação com outras instâncias e órgão de controle.  

É importante lembrar disso, pois o controle social proporcionado pelo CAE é um 

meio de atuação da sociedade civil organizada dentro da gestão de políticas públicas e, através 

dele, é possível atuar para atender os interesses e as necessidades da coletividade, o que 

somente pode ser obtido com o fortalecimento do setor público. Além disso, dentro do CAE, 

seguramente, há conflitos de interesses
4
, de identificação das necessidades e de 

estabelecimento de alternativas para os problemas enfrentados naquele espaço de discussão 

(ASSIS; VILLA, 2003, p. 377-378).  

Por conseguinte, na maioria das vezes, as demandas sairão dos interesses dos 

grupos que compõem o Conselho, e a consciência de classe é muito importante para que isso 

ocorra. Além disso, essa mesma consciência de pertencimento a um determinado grupo é 

importante para obtenção de bons resultados nas discussões levadas a efeito dentro do CAE, 

pois a solução a ser encontrada deve ser coletiva e englobar o interesse de todos, porque deve 

partir do consenso daqueles agentes.  

                                                 
4
 Note-se que, em uma situação hipotética, porém muito corriqueira, os pais de alunos, os alunos e os professores 

tenderão a querer uma merenda mais completa, ao passo que o representante do poder público tenderá pela 

viabilização de refeições saudáveis e baratas, ao passo que os representantes da sociedade civil poderão ter 

interesses opostos, pois um representante dos agricultores tenderá a querer incluir os produtos daquele setor 

econômico, enquanto um representante da Emater teria a tendência de propor uma alimentação saudável e, 

eventualmente, poderia criticar a forma de produção dos agricultores locais.   
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Por isso, Assis e Villa (2003, p. 378) mencionam que a atuação dos conselheiros 

como agentes do controle social os torna indutores da responsabilidade governamental, 

porque eles estimulam a qualidade dos serviços públicos prestados, a fim de que estejam à 

altura das expectativas dos cidadãos.  

De acordo com o art. 18, II, III e IV, da Lei nº. 11.947/09, os representantes dos 

segmentos dos trabalhadores em educação e discentes, os representantes do segmento de pais 

de alunos e os representantes indicados por entidades civis organizadas deveriam ser 

escolhidos em Assembleia e, depois, indicados por seus respectivos segmentos.  

Ao se fazer um paralelo entre as respostas dadas ao questionário semiestruturado 

aplicado aos conselheiros e presidentes dos CAEs a respeito das eleições dos conselheiros nos 

vários segmentos, em comparação aos documentos analisados, verifica-se que os conselheiros 

dos CAEs 1, 2, 3 e 4 informaram que os representantes do segmento dos trabalhadores em 

educação e discentes foram indicados em seus Municípios, ao passo que as atas informam que 

houve uma assembleia para a eleição.  

Em relação ao segmento dos representantes dos pais de alunos, os conselheiros 

dos CAEs 1, 3 e 4 informaram que a última eleição ocorreu por indicação, apesar da ata 

constar tratar-se de assembleia. No segmento dos representantes da sociedade civil, os 

conselheiros ou presidentes dos CAES 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 9 responderam que os conselheiros 

foram indicados, porém as atas informam que eles foram eleitos por assembleia.  

Tem-se, pois, uma contradição entre a fala dos conselheiros e presidentes e a 

documentação produzida nas atas dos CAEs analisados, o que demonstra o afastamento dos 

conselheiros e presidentes dos processos de escolha, ou uma simulação da forma de escolha 

dos representantes dos CAEs nos documentos oficiais, com a finalidade de legitimar as 

indicações realizadas por meio de documentos que atestam uma assembleia inexistente.  

Quaisquer das hipóteses mencionadas demonstram graves problemas, pois um 

evidenciaria o alijamento dos conselheiros em relação aos próprios processos de escolha e o 

outro, a existência de fraude documental para atender ao disposto no art. 18, II, III e IV, da 

Lei nº. 11.947/09 e, consequentemente, a desvirtuação do objetivo da Lei e a inexistência de 

representatividade de alguns dos Conselheiros dos CAEs que, ao invés de serem eleitos para 

realizarem o controle social de forma adequada, como manda a Lei, foram indicados, o que 

desvirtua o objetivo da norma e retira a representatividade do membro do CAE.  
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Também é interessante notar que, nos documentos analisados, não foram 

encontradas quaisquer espécies de atos preparatórios das assembleias, como atas anteriores 

prevendo as datas das eleições dos pares ou determinações para a expedição de ofícios, a fim 

de que as associações agendassem uma data para a realização de suas assembleias.  

Isso demonstra que as assembleias ocorrem com muita informalidade, fato que 

pode ter prejudicado a divulgação das datas em que elas iriam ocorrer. Por consequência, a 

ausência de publicidade e da ciência prévia dos indivíduos sobre a data da eleição dos seus 

representantes pode influir na baixa presença dos associados e interessados aos atos de 

escolha, bem como na representatividade das instituições e associações com participação no 

CAE e na representatividade dos indivíduos escolhidos para integrá-lo na qualidade de 

membros.  

Essa realidade reforça a afirmação de Machado et al. (2015, p. 307) de que o 

controle social é fragilizado porque grande parte dos brasileiros desconhece sua existência ou 

em decorrência do controle dos espaços de participação democrática por representações 

próximas ao governo, muitas vezes provenientes de indicações políticas que ocorrem pela 

ausência da ocupação de tais espaços por parte da população ou de outras entidades 

legitimadas a fazê-lo.  

No tocante à frequência das reuniões dos CAEs, 3 (três) dos Conselheiros 

afirmaram que suas reuniões eram realizadas mensalmente, 2 (dois) informaram que faziam 

reuniões bimestrais ou trimestrais, outros 2 (dois) afirmaram que realizavam reuniões 

quadrimestralmente ou semestralmente e outros 2 (dois) afirmaram que se reuniam em outros 

intervalos maiores que os mencionados anteriormente.  

As reuniões mensais são, obviamente, o esperado, tendo em vista que, realizando 

reuniões em curto espaço de tempo, o CAE consegue analisar a execução do PNAE de forma 

rápida e as pautas das reuniões se referem a assuntos recentes. Além disso, por ocorrerem com 

frequência, as reuniões têm pouca quantidade de assuntos a ser tratada, o que torna o trabalho 

dos conselheiros mais rápido e eficaz.  

Reuniões bimestrais ou trimestrais, em Municípios com populações pequenas, 

também são aceitáveis quando a demanda de fiscalização e deliberação for pequena e houver 

poucas escolas a serem monitoradas. Todavia, intervalos muito grandes entre reuniões 

demonstram certo distanciamento do CAE em relação à execução do PNAE e ao 

desenvolvimento dos atos praticados para a execução do programa de alimentação escolar das 
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escolas públicas municipais, o que configura uma omissão, tendo em vista que o CAE tem 

que exercer o papel de fiscalizar, deliberar e assessorar os atos relativos ao fornecimento da 

merenda escolar municipal, tal como prevê o art. 19, II, da Lei nº. 11.947/09. 

Belik e Chaim chegaram a conclusão semelhante àquela exposta acima ao 

analisarem a gestão dos Municípios que se inscreveram no Prêmio Gestor Eficiente da 

Merenda Escolar por entenderem que haviam obtido êxitos na execução do PNAE nos anos 

de 2004 e 2005,. Segundo eles,  

 

[...] apesar de não estar definido oficialmente na legislação (Resolução FNDE nº 32 

de 10 de agosto de 2006) o número de reuniões que o Conselho deve fazer durante o 

ano, normalmente são sugeridas reuniões mensais, ou, pelo menos, encontros a cada 

2 ou 3 meses, para que seja possível acompanhar toda a execução do Programa, pois 

se considera que apenas uma reunião anual para analisar a prestação de contas do 

PNAE e emitir o parecer conclusivo do CAE não seja suficiente para que o 

Conselho exerça suas atribuições de forma adequada. Durante cursos para CAE, o 

próprio FNDE, assim como outros órgãos de fiscalização do PNAE, sugere que o 

Conselho reúna-se várias vezes ao ano, pois apenas dessa forma é possível 

acompanhar e fiscalizar a execução do Programa.  

Observa-se, pelos documentos encaminhados pelos municípios, que o número médio 

de reuniões para as prefeituras inscritas na 1ª edição do prêmio foi de sete, e entre os 

inscritos em 2005 foi de seis, o que indica que a atuação dos CAEs nesses 

municípios é apenas razoável. Quando perguntados sobre a importância do CAE 

para o sucesso do Programa, a grande maioria respondeu que é grande ou muito 

grande, o que não é um indicativo de que o Conselho seja realmente valorizado ou 

que a população esteja empoderada para a realização do seu trabalho, de acordo com 

o reconhecimento do poder que pode ser exercido pelos próprios interessados no 

processo de desenvolvimento sustentável. Apenas demonstra que existe uma 

consciência de que o Conselho deve ter um papel importante (2009, p. 602-603, 

grifo dos autores).  

 

É relevante mencionar que ao comparar as respostas dos questionários com as 

atas, verificou-se que nenhum dos CAEs, no período que vai do ano de 2014 até o mês de 

dezembro do ano de 2016, conseguiu realizar reuniões em todos os meses daqueles anos.  

O CAE 3 foi o que registrou o maior número de reuniões em seu livro de atas no 

período indicado, todavia não consta anotação de qualquer encontro ou deliberação dos 

conselheiros no ano de 2016. Foram descritas 16 reuniões entre os anos de 2014 e 2015, 

nenhuma no ano de 2016. Em seu regimento interno, há estipulação de uma reunião a cada 

três meses, nota-se que nos anos de 2014 e 2015 a meta foi superada, todavia, no ano de 2016, 

a quantidade de reuniões ficou muito aquém do previsto naquele ato normativo.  

O CAE 1 registrou 14 reuniões em seu livro de atas entre os anos de 2014 e 2016, 

tendo o maior número de reuniões em todos os anos do período pesquisado. O regimento 
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interno determina a realização de uma reunião mensal, entretanto, conforme mencionado 

acima, nenhum dos CAEs pesquisados alcançou a meta.  

Os CAEs 2 e 7 realizaram 11 reuniões nesse período. Em seu regimento interno, o 

CAE 2 estipula a realização de reuniões bimestrais, enquanto o regimento interno do CAE 7 

estipula a realização de uma reunião por mês. Assim, verifica-se que o CAE 2 não alcançou o 

número de reuniões previsto em seu estatuto, que eram 18 no período de 36 meses, todavia, o 

CAE 7 ficou muito aquém daquilo que era previsto em seu regimento. 

O CAE 9 e o CAE 5 registraram 5 reuniões cada, todavia o CAE 9 realizou todas 

as 5 apenas no ano de 2014, não havendo qualquer indicação de reuniões nos anos de 2015 e 

2016, enquanto o CAE 5 tem registro de reuniões em todo o período pesquisado. Curioso é 

que o CAE 5 e o CAE 9 deveriam realizar uma reunião por mês, de acordo com o estatuído 

em seus regimentos internos. Por fim, os CAEs 4 e 6 registraram 3 reuniões no período, uma 

em cada ano.  

Essa análise permitiu aferir a frequência das reuniões realizadas pelos CAEs e ter 

uma dimensão da forma de atuação, supondo-se que quanto mais reuniões forem realizadas, 

mais atuantes seriam os Conselhos (BELIK; CHAIM, 2009, p. 602-603). 

Oportuno lembrar que a atuação efetiva dos CAEs, em muitas cidades, despertou 

a atenção de alunos para os problemas existentes e promoveu a mobilização de pais de alunos, 

professores, vereadores e da imprensa para a melhoria da alimentação escolar. Outros CAEs 

conseguiram evitar a terceirização da alimentação escolar e promover a contratação de um 

nutricionista para a execução do Programa, gerando economia de recursos, por meio da 

mobilização dos seus conselheiros. Também há casos em que os CAEs acompanharam a 

prestação de contas do PNAE mensalmente e se fizeram presentes em todas as etapas dele, 

tais como a licitação, a aquisição de alimentos, a elaboração do cardápio e a aceitação dos 

alunos em relação aos dos alimentos fornecidos na merenda escolar (BELIK; CHAIM, 2009, 

p. 605-606).  

Os dados mencionados acima estão indicados na tabela 2, abaixo. 
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Tabela 2. Formas de escolhas dos conselheiros dos CAEs e frequência de reuniões dos mesmos  nos municípios 

da Comarca de Diamantina MG, 2016 (n=9) 

 

Características N % 

Escolhas em geral     

Indicação 5 55,6 

Voluntario 1 11,1 

Outras formas 3 33,3 

Representante do Executivo     

Indicação 9 100,0 

Representante do TED*     

Indicação 4 44,4 

Assembleia 3 33,3 

Voluntario 1 11,1 

Outras formas 1 11,1 

Representante dos Pais e Alunos     

Indicação 3 33,3 

Assembleia 2 22,2 

Voluntario 1 11,1 

Outras formas 3 33,3 

Representante da Sociedade Civil Organizada     

Indicação 7 77,8 

Assembleia 2 22,2 

Frequência das Reuniões      

Mensal 3 33,3 

Bi/trimestral 2 22,2 

Quadri/Semestral 2 22,2 

Outra 2 22,2 

* TED = Técnicos em Educação e Discentes 
 

Também foi aferida a regularidade da ocupação da presidência dos CAEs, tendo 

em vista a vedação do exercício dela pelo membro representante do Executivo, trazida pelo 

§4º do art. 18 da Lei nº. 11.947/09, além dos segmentos que mais ocupam a presidência e a 

vice-presidência nos Municípios pesquisados, conforme se observa na tabela 3.  

Verificou-se que nenhum presidente ou vice-presidente era representante do Poder 

Executivo e que a maioria dos presidentes, 5 (cinco) deles, fazia parte do segmento dos pais 

de alunos, enquanto a maioria dos vice-presidentes era representante do segmento da 

sociedade civil, totalizando 5 (cinco) Conselheiros. 
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Tabela 3. Segmentos de representação dos presidentes e vice-presidentes dos CAEs dos Municípios da Comarca 

de Diamantina MG. 

 

Segmento de Representação  N % 

Presidentes     

Trabalhadores em Educação e Discentes  3 33,3 

Pais de Alunos 5 55,6 

Entidades Civis Organizadas 1 11,1 

Total 9 100,0 

Vice – Presidente     

Trabalhadores em Educação e Discentes 2 22,2 

Pais de Alunos 2 22,2 

Entidades Civis Organizadas 5 55,6 

Total 9 100,0 

 

Observou-se, ainda, que todos os conselheiros, de todos os segmentos, possuem 

suplente. Além disso, 88% dos suplentes atuam quando os titulares não comparecem às 

reuniões dos CAEs, havendo o registro de apenas 12% de CAEs em que os suplentes não 

comparecem às reuniões quando deveriam.  

Isso demonstra que não somente os conselheiros titulares se responsabilizam em 

participar das reuniões dos Conselhos, mas também a grande maioria dos suplentes. Se por 

um lado há uma grande disparidade na quantidade de reuniões realizadas pelos conselhos ao 

longo do ano, conforme mencionado na tabela 2, por outro, verifica-se um engajamento dos 

suplentes em comparecer às reuniões dos CAEs, o que garante o regular funcionamento dos 

Conselhos nas reuniões agendadas.  

Segundo se apurou 6 (seis) dos CAEs possuem conselheiros que vivem fora da 

sede do Município e os 3 (três) Conselhos restantes possuem apenas membros da sede do 

Município. Nota-se que a participação de conselheiros oriundos dos Distritos e das 

localidades garante uma abrangência maior da representação e, com isso, a torna mais 

democrática.  

Ademais, a participação de pessoas que vivem em locais distintos da sede do 

Município permite uma maior participação da população e, por consequência, maior 

representatividade, pois o conselheiro terá acesso a indivíduos não só da sede, mas do seu 

próprio meio e de outras localidades do entorno.  

O §8º do art. 34 da Resolução nº. 26/2013 do FNDE recomenda aos Municípios 

que tenham áreas indígenas, população remanescente de quilombolas ou outras comunidades 

tradicionais, a inclusão de, pelo menos, um conselheiro que os represente na composição do 



55 
 

 

CAE (FNDE, 2013). Essa determinação tem o escopo de garantir maior participação popular e 

a representatividade daquelas minorias, dando voz àquela população.  

Tal política também é formulada porque não se pode mais conceber que os 

indivíduos tenham apenas um modo de vida e de expressão da sua cultura e hábitos, hoje, 

tem-se a consciência de que há várias formas de expressão da cultura e há vários modos de 

vida que devem ser respeitados e não só isso, devem ser preservados (FERNANDES, 2012, p. 

69).  

A pesquisa demonstrou que todos os CAEs pesquisados registram suas reuniões 

em atas. Tal providência é importante para fazer uma descrição do cotidiano do Conselho e 

um relato fidedigno dos principais atos praticados nas reuniões, das falas mais importantes, 

das sugestões e denúncias que, porventura, possam ser feitas nas reuniões dos Conselhos. As 

atas também podem demonstrar o empenho dos conselheiros no desenvolvimento das 

atribuições afetas ao cargo, além de permitir uma fiscalização por parte dos representados em 

relação aos seus representantes, pois nela estarão registrados os posicionamentos adotados 

pelos membros nos temas postos em discussão.  

Outro ponto importante da constituição dos CAEs é a existência de um regimento 

interno, pois ele irá definir as principais condutas dos conselheiros e a rotina de atividades do 

Conselho, estabelecendo a periodicidade das reuniões, as atribuições do presidente e do vice-

presidente, as obrigações dos conselheiros, dentre outros pontos relevantes para o 

funcionamento do órgão. A Resolução nº. 26/2013 do FNDE estabelece, em seu art. 37, que o 

regimento interno deverá observar as regras atinentes à formação e estruturação dos CAEs, 

previstas nos arts. 34 a 37 daquela mesma Resolução, além de estabelecer que a aprovação ou 

modificação do regimento interno somente ocorrerá se for aprovada por, no mínimo, 2/3 dos 

conselheiros titulares.    

Dos CAEs visitados apenas os Conselhos 6 e 8 não possuem regimento interno, 

falha que deve ser prontamente sanada. Os regimentos internos dos CAEs 4 e 7 não registram 

as datas de sua elaboração ou de sua aprovação e os demais foram elaborados entre o ano 

2000 (CAE 9) e o ano de 2016 (CAE 1). 

Os representantes de 06 (seis) CAEs afirmaram que os regimentos internos dos 

Conselhos aos quais estão vinculados foram elaborados com a participação efetiva dos 

Conselheiros. Outro conselheiro não sabia informar se houve a participação dos membros na 

elaboração do regimento interno do CAE ao qual faz parte. A consulta às atas deste CAE não 
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permitiu aferir se tal participação ocorreu ou não, pois a informação não constava dos 

registros. Por conseguinte, computando-se apenas os 7 (sete) Conselhos que possuem tais atos 

normativos, é possível afirmar que 6 (seis) dos regimentos internos dos CAEs, ou seja, 85,7%, 

foram elaborados com a efetiva participação dos conselheiros. 

Em seguida, visando aferir se os conselheiros entendiam que os regimentos 

internos poderiam estar defasados ou conter alguns dispositivos que merecessem ser 

revisados, inquiriu-se acerca da necessidade de sua modificação e apenas um dos conselheiros 

afirmou que havia a necessidade de alterá-lo. Segundo ele, a alteração deveria ser promovida 

para melhorar a regulamentação atinente às visitas dos conselheiros às escolas, todavia o 

regimento ainda não havia sido alterado por ausência de proposta formal dos conselheiros 

para tanto. Também foi constatado que apenas o CAE 2 havia realizado alteração recente em 

seu regimento, a qual foi promovida com a finalidade de ajustar a periodicidade das reuniões 

do Conselho.  

Outros 2 (dois) conselheiros não sabiam se o regimento havia sido alterado 

recentemente, porém, pela leitura das atas não se verificou qualquer registro de alteração dos 

regimentos internos desses CAEs no período de janeiro 2014 a dezembro de 2016. Os outros 

3 (três) conselheiros afirmaram que os regimentos internos dos CAEs aos quais pertenciam 

eram recentes, por isso não foram feitas alterações em seus dispositivos.  

O conselheiro do CAE 2 afirmou que os membros do Conselho não contaram com 

assessoria, interna ou externa, para realizarem a alteração no regimento interno. E o 

conselheiro do CAE 7, que afirmou ser necessária a modificação do regimento interno, 

também afirmou que os conselheiros não possuem assessoria externa ou interna para 

promover aquela modificação.  

No tocante ao CAE 4, o conselheiro entrevistado não sabia se havia ou não a 

necessidade de alterar o regimento e não sabia se o Conselho poderia contar com o auxilio de 

assessoria interna ou externa para tanto. Vale lembrar que as atas do CAE 4 não mencionam 

qualquer necessidade de modificação do seu regimento interno, todavia, de acordo com os 

registros do livro de ata, este CAE se reuniu apenas 3 (três) vezes nos últimos três anos. No 

que tange aos demais Conselhos, ou não possuíam regimento (CAEs 6 e 8) ou não 

necessitavam alteração.  

Apenas 2 (dois) dos CAEs pesquisados responderam que expedem atos 

normativos. O conselheiro do CAE 1 afirmou ter sido expedida uma Recomendação no ano de 
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2014 e o conselheiro do CAE 9 não soube informar a natureza do ato normativo expedido, 

nem o ano de sua expedição.  

A consulta aos livros de atas dos referidos conselhos não permitiu a confirmação 

dos dados, pois tais informações não haviam sido registradas. Além disso, os referidos atos 

normativos não estavam inseridos nos documentos aos quais o pesquisador teve acesso 

durante as visitas ao órgão. Desta maneira, de acordo com as respostas do questionário, é 

possível constatar que 7 (sete) dos CAEs não expedem atos normativos e 2 (dois) deles já 

realizaram tal prática.  

Observa-se, ainda, a precariedade do arquivamento de tal documentação, pois, nos 

CAEs em que se afirmou que eram expedidos atos normativos não havia livro próprio para 

arquivá-los, tampouco para registrar sua numeração e a sequência dos atos expedidos.  

Registre-se que o arquivamento em livro próprio é uma providência indispensável 

para a administração pública, seja para consulta ao seu conteúdo, seja para o controle dos atos 

normativos existentes, e tem a finalidade de evitar a expedição de atos idênticos ou afins aos 

pré-existentes, tendo em vista que estes podem ser atualizados ou complementados. Além 

disso, o arquivamento dos atos normativos permite uma consulta mais ágil, facilitando a 

revisão ou a revogação daqueles já expedidos cujo conteúdo não seja mais atual ou 

necessário.  

A literatura especializada indica que os documentos sejam separados por ano, em 

ordem cronológica e com uma lista organizada identificando os conteúdos dos documentos 

arquivados, para permitir uma melhor avaliação do seu conteúdo (RIOS; CORDEIRO, 2010, 

p. 124). 

Os CAEs devem possuir planos de trabalho, pois eles irão orientar as ações dos 

conselheiros ao longo do ano e conterão, em regra, o agendamento das reuniões ordinárias e 

das visitas a serem realizadas nas escolas, além de outras questões relevantes para o 

desenvolvimento das atribuições afetas a eles. O plano de trabalho está previsto no inciso VIII 

do art. 35 da Resolução nº. 26/2013 do FNDE como uma das atribuições do CAE e deve ser 

planejado e executado por todos os Conselhos (FNDE, 2013).  

Entretanto, apenas um dos conselheiros respondeu que o CAE ao qual pertencia 

tinha um plano de trabalho anual, o qual estabeleceria a agenda de visitas e da apreciação das 

contas municipais, todavia, a análise dos documentos e das atas daquele CAE não constava 
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qualquer registro daquele plano ou da agenda de visitas a serem realizadas, muito menos de 

como seria feita a apreciação das contas ao longo do ano. 

Um importante indicador do bom desenvolvimento das atribuições dos CAEs é a 

análise dos atos que darão ensejo ao parecer conclusivo do órgão em relação à prestação de 

contas dos Municípios, pois, antes que este documento seja elaborado, é necessário que os 

conselheiros tenham acesso ao relatório anual fornecido pela Entidade Executora e aos 

documentos que lhe deram origem, como licitações, contratos, notas de empenho, dentre 

outros.  

Por isso, foi perguntado aos conselheiros entrevistados se o relatório anual de 

gestão do PNAE é enviado pelo Município no prazo correto e, apenas 2 (dois) dos 

entrevistados responderam afirmativamente, 6 (seis) responderam que não e 1 (um) afirmou 

não saber se o relatório era ou não enviado no prazo estipulado para tanto.  

O descumprimento dos prazos estipulados pelo FNDE é uma irregularidade 

importante, pois não prejudica apenas a elaboração do parecer conclusivo do CAE, mas 

também pode ensejar o atraso do repasse de recursos para o ano seguinte e, assim, prejudicar 

o programa de alimentação escolar no Município.  

O art. 41 da Resolução nº. 26 do FNDE prevê a faculdade do FNDE suspender o 

repasse de recursos quando o Estado, o Distrito Federal ou os Municípios não constituírem o 

CAE, não apresentarem a prestação de contas, não justificarem a demora ou a rejeição das 

contas e não executarem o programa da forma prevista nas legislações pertinentes (FNDE, 

2013). 

É importante mencionar aqui, que o relatório mencionado na pergunta é aquele 

elaborado pelo gestor municipal, o qual deverá especificar as ações praticadas ao longo do 

ano, como licitações, notas de compras e empenho, contratos celebrados, capacitações 

realizadas, atividades de diagnóstico nutricional, ações de educação alimentar e nutricional, 

testes de aceitabilidade, visitas e avaliação dos fornecedores, controle sanitário das instalações 

e todas as ações previstas na diversa legislação afeta ao PNAE. Esses dados são fundamentais 

para a atuação Fiscalizadora dos CAES, a fim de permitir uma correta análise da execução 

físico-financeira do programa.  

Não se trata, pois, do relatório fornecido pela Entidade Executora ao Sistema de 

Gestão de Prestação de Contas (SiGPC), o qual será posteriormente visualizado pelos 

membros do CAE, por meio do Sistema de Gestão de Conselhos (Sigecon), para permitir o 
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preenchimento do parecer conclusivo pelo presidente do CAE, no momento de aprovar ou 

reprovar virtualmente as contas municipais. O relatório constante nos sistemas fornecidos 

pelo FNDE é simplificado e não permite uma avaliação detalhada, sobretudo da execução 

física do PNAE.  

Nota-se que o relatório anual fornecido ao SiGPC e visualizado pelo Sigecon é 

muito semelhante àquele descrito pela Resolução nº. 465/2010 do Conselho Federal de 

Nutricionistas, nela conceituado como o “documento elaborado pela Entidade Executora, e 

remetido ao CAE, contendo as informações quanto à execução anual do Programa, nos termos 

da legislação vigente” (CFN, 2010). 

A Administração Municipal deve preencher os formulários constantes no Sistema 

SiGPC, os quais serão posteriormente visualizados pelo CAE para a aprovação das contas. A 

Administração poderá franquear o acesso a tais documentos de forma isolada para o CAE, ou 

encaminhar, separadamente, outros documentos, tais como tabelas, gráficos, extratos de 

contas vinculadas ao PNAE ou outros meios utilizados pelos gestores municipais para a 

demonstração dos gastos efetuados pelo Município. No entanto, é comum que os gestores 

apresentem esses formulários, tabelas, gráficos, extratos de contas vinculadas sem o 

acompanhamento dos documentos que ensejaram a sua formulação, conforme se lê das atas 

das reuniões agendadas para a aprovação das contas prestadas
5
.  

Todavia, entende-se que tais relatórios, quando desacompanhados dos 

documentos que deram ensejo ao preenchimento dos dados, não são suficientes para a 

elaboração do parecer conclusivo de aprovação das contas, em virtude dos elevados valores 

despendidos pelos Municípios, da grande quantidade de contratos celebrados e, até mesmo, 

porque os dados fornecidos pela Administração Municipal, da maneira descrita acima, não 

permitem aferir se os contratos e os gastos informados foram efetuados da forma declarada.  

O art. 36, II, da Resolução nº. 26/2013 prevê que os CAEs poderão solicitar à 

Entidade Executora todos os documentos e informações necessários para o desempenho das 

atribuições dos Conselhos referentes à execução do PNAE, como forma de garantir o direito à 

informação e a transparência dos processos de fiscalização (FNDE, 2013).  

                                                 
5
 Ressalte-se que se a administração enviar apenas os relatórios do SiGPC, ou encaminhá-los com gráficos 

tabelas, e extratos de contas não lastreados pelos documentos que os originaram, mesmo assim, será permitido ao 

CAE promover a requisição dos documentos ensejaram a prestação de contas para aferir a regularidade dos 

dados contidos no relatório, o que não impediria a correta fiscalização pelo Conselho.   



60 

 

Mesmo assim, de acordo com as atas das reuniões, os pareceres são elaborados 

mediante a simples apresentação de relatórios, gráficos, tabelas, extratos de contas vinculadas 

ao PNAE ou outros demonstrativos utilizados pela administração pública, sem a aferição de 

quaisquer documentos comprobatórios da veracidade dos conteúdos daqueles documentos, 

sendo este o padrão utilizado pela quase totalidade dos conselheiros dos CAEs para a 

aprovação das contas municipais. A exceção verificada foi apenas na avaliação das contas 

realizada pelos CAE 1 e 3.   

Observa-se, por conseguinte, que o pequeno número de relatórios elaborados 

pelos Municípios contendo notas de empenho, contratos e outros documentos atinentes à 

gestão do programa de alimentação escolar demonstra que a aprovação e análise das contas 

ocorre, muitas vezes, de forma superficial, sem uma apuração minuciosa dos documentos 

atinentes à execução do programa de alimentação escolar municipal por parte dos 

conselheiros, o que será posteriormente analisado no Capítulo 6.  

Esse problema é também relatado por Bandeira et al. (2013, p. 349), ao afirmarem 

que o grande percentual de aprovação de pareceres com apenas uma única assinatura 

demonstrava “haver uma certa condescendência com as falhas dos gestores e pouca 

representatividade no produto final da avaliação feita pelo CAE.”  

Bandeira e colaboradores aduzem que  

 

[...] o parecer deve apresentar registros sobre a análise da documentação de 

prestação de contas entregue ao Conselho pela Entidade Executora (EE) - 

Secretarias de Educação. Dessa forma, informações quanto à execução dos recursos 

financeiros referentes à conta do PNAE, dados sobre as atividades do CAE, e 

informações sobre o controle de qualidade, características e teste de aceitabilidade 

do cardápio são itens que devem ser descritos nos pareceres. Pela breve descrição do 

conteúdo desse documento, é possível observar sua importância para o Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), órgão gerenciador do PNAE, 

uma vez que é por seu intermédio que o Governo Federal é informado sobre a 

execução do Programa nas localidades brasileiras, sob o ponto de vista dos 

conselheiros. 

Em 2002, realizou-se uma auditoria integrada entre Tribunal de Contas da União 

(TCU) e FNDE dos exercícios de 2000 e 2001, abrangendo 58 prefeituras e 9 

secretarias estaduais de educação, para avaliar a execução do PNAE e o controle 

social implementado. Segundo o relatório, os CAE costumam aprovar as prestações 

de contas sem avaliar aspectos básicos sobre a execução do Programa. Os resultados 

apontaram que 57% dos conselhos não analisaram questões relacionadas à aquisição 

da alimentação escolar, tendo sido o parecer, na maior parte dos casos, sumário, uma 

vez que o CAE concluiu pela aprovação das contas (2013, p, 345). 

 

A elaboração do parecer é a principal atribuição do CAE, todavia é necessário 

verificar se os conselheiros possuem plena consciência e conhecimento das suas atividades e 
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atribuições, tendo em vista a pouca escolaridade de muitos deles (BANDEIRA et al., 2013, p. 

350).  

Portanto, o relatório anual de gestão apresentado de forma completa, com 

acompanhamento dos documentos que ensejaram as despesas e as receitas da Administração 

Municipal, garante a transparência da análise das contas e deveria ser exigido pelos 

conselheiros para o bom desempenho das suas atribuições, pois os conselheiros se fiariam em 

suas próprias análises sobre o desempenho da Administração e não em documentos feitos pela 

equipe gestora, garantindo maior eficácia às decisões e permitindo a correção de erros, 

porventura, existentes ao longo do processo de aquisição, preparação e distribuição dos 

alimentos destinados à execução do programa de merenda escolar.  

No tocante à apreciação das contas enviadas pelos Municípios para apreciação e 

aprovação, observou-se que 6 (seis) dos conselheiros entrevistados afirmaram que seus CAEs 

realizavam reuniões para aprovar ou rejeitar as contas, 1 (um) conselheiro afirmou que o CAE 

realizava assembleia e outro afirmou que o processo de aprovação ou reprovação era realizado 

por outras formas e outro conselheiro não sabia como era feita a análise das contas prestadas 

pela municipalidade em seu Conselho.  

Tratando-se de um órgão colegiado, a aprovação deveria ocorrer por meio de 

reunião, pois seria garantida a participação de todos e a discussão de todos os pontos do 

relatório apresentado pela administração ou dos dados fornecidos pelos técnicos ou gestores 

do programa de alimentação escolar, até porque a aprovação das contas deve contar com a 

participação de, no mínimo, 2/3 (dois terços) dos conselheiros, conforme determina o inciso 

VI, do art. 35, da Resolução nº. 26/2013 do FNDE (FNDE, 2013).  

Observa-se que 6 (seis) CAEs realizam a tarefa da aprovação de contas por 

reunião e um por assembleia. Dos 2 (dois) restantes, a constatação mais grave é a daqueles 

conselheiros que não sabem como as contas são aprovadas, pois esse fato demonstra o 

distanciamento e o desligamento desses conselheiros em relação às suas atribuições. Os 

motivos para a obtenção desses resultados serão desvelados no próximo capítulo, em que os 

dados foram analisados pelo método qualitativo.  

Um pouco menos grave é a constatação daqueles conselheiros que aprovam ou 

rejeitam as contas municipais de outras formas. De acordo com relatos dos conselheiros 

entrevistados, os conselheiros deliberam sobre a aprovação das contas e depois o Presidente, 
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que possui acesso ao Sigecon, preenche o parecer pela internet, acompanhado ou não de um 

servidor municipal ou do Secretário de Educação do Município.  

A falha deste tipo de aprovação é que, normalmente, a análise das contas feita 

pela maioria ou pela totalidade dos conselheiros durante a reunião designada para a 

apreciação da prestação de contas do Município contará com o posicionamento da maioria dos 

conselheiros, todavia, no momento em que o parecer conclusivo do CAE for elaborado por 

um ou alguns membros do Conselho, acompanhados ou não de servidores municipais, o 

resultado final poderá não refletir exatamente o entendimento esposado pelo colegiado na 

reunião destinada à análise das contas municipais e, com isso, a representatividade da decisão 

poderá ser quebrada.   

Conclui-se, portanto, que os CAEs que aprovam as contas dos Municípios de 

formas distintas das colegiadas, como as reuniões ou assembleias, e que não elaboram o 

parecer conclusivo de forma coletiva devem repensar a maneira de fazê-lo, para evitar que o 

parecer se desalinhe do posicionamento da maioria dos membros ao longo da sua confecção.   

A análise dos pareceres conclusivos dos CAEs não tem sido realizada de forma 

completa em todo o Brasil. Segundo Bandeira et al. (2013, p. 348), ao pesquisar pareceres 

conclusivos dos CAEs do território nacional referentes ao ano de 2009, verificou-se que as 

principais atribuições dos Conselhos no exercício do controle social do PNAE eram fiscalizar 

a prestação das contas (59,1% ou 1.359 CAEs), a elaboração dos cardápios, (36,5% ou 838 

CAEs), as reuniões (34,5% ou 793 CAEs), e as visitas às escolas (26,9% ou 618 CAEs), 

sendo que a maioria dos pareceres aprovou as contas prestadas pelas Entidades Executoras 

(87,4% ou 2010 CAEs). Dessa maneira, constata-se que os CAEs analisados pelos autores 

realizavam menos ações que as previstas no art. 37 da Resolução nº. 26/2013 e no art. 18 da 

Lei nº. 11.947/09, estando muito aquém do controle social esperado para aquele órgão.  

Verificou-se, pelas respostas dadas ao questionário semiestruturado, que 7 (sete) 

dos CAEs não possuem qualquer convênio, parceria ou acordo, em regime de cooperação, 

para auxiliar e otimizar o controle do PNAE, conforme permitido pelo parágrafo único do art. 

9º da Lei nº. 11.947/09. Tais convênios não podem ser realizados pelos CAEs, mas pelas 

Entidades Executoras, seus órgãos de controle interno ou externo, ou pelo próprio FNDE, a 

fim de criar mecanismos adequados para a fiscalização e o monitoramento do PNAE, de 

acordo com o artigo mencionado acima e o parágrafo único do art. 60 da Resolução nº. 

26/2013 do FNDE. Outros 2 (dois) Conselheiros não sabiam se havia algum convênio, 

parceria ou acordo de cooperação com os CAEs dos seus Municípios. Porém, a análise das 
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atas e demais documentos dos CAEs pesquisados permitiu verificar que nenhum deles possuía 

parcerias, acordos ou convênios com outras instituições, entidades ou associações visando a 

otimização do controle do PNAE.  

Nota-se, assim, que não há envolvimento dos CAEs com profissionais liberais ou 

Conselhos Profissionais para o auxilio do desenvolvimento das suas atividades fim, apesar de 

ser evidente que o auxilio deles ou de Conselhos Profissionais poderia enriquecer, e muito, as 

atividades desenvolvidas pelos CAEs. É importante asseverar que alguns Conselhos 

Profissionais, como o Conselho Federal de Contabilidade, incentivam a criação de 

Observatórios Sociais, que são organizações instituídas e mantidas pela sociedade civil com a 

finalidade de conscientizar os indivíduos sobre o exercício da cidadania fiscal e a gestão 

adequada e transparente dos recursos públicos, por meio de ações de participação e de 

controle social (CONSELHO FEDERAL DE CONTATABILIDADE, [ ]).   

Entretanto, os conselheiros informaram receber auxílio, em regra, dos 

nutricionistas que prestam serviço aos Municípios pesquisados e, eventualmente, dos 

Secretários de Educação ou de técnicos da Secretaria de Educação ou da Contabilidade do 

Município, consoante se observa das respostas dadas ao questionário aplicado e pela leitura 

das atas das reuniões dos Conselhos. 

  

5.2. Estrutura dos Conselhos de Alimentação Escolar  

 

Uma boa estrutura de funcionamento serve de instrumento para o bom 

desempenho das atribuições dos Conselhos de Alimentação Escolar. De acordo com o art. 36, 

I, da Resolução nº. 26/2013 do FNDE, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios devem: 

 

I - garantir ao CAE, como órgão deliberativo, de fiscalização e de assessoramento, a 

infraestrutura necessária à plena execução das atividades de sua competência, tais 

como:  

a) local apropriado com condições adequadas para as reuniões do Conselho; 

b) disponibilidade de equipamento de informática; 
c) transporte para deslocamento dos membros aos locais relativos ao exercício de 

sua competência, inclusive para as reuniões ordinárias e extraordinárias do CAE; e 
d) disponibilidade de recursos humanos e financeiros, previstos no Plano de Ação do 

CAE, necessários às atividades inerentes as suas competências e atribuições, a fim 

de desenvolver as atividades de forma efetiva.(FNDE, 2013) 

 

Por isso, foi necessário verificar se os itens indispensáveis à atuação dos CAEs e 

dos seus conselheiros foram efetivamente fornecidos pelos Municípios, bem como se os 
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espaços permitem o acesso da população, que é a maior interessada no sucesso das atividades 

daqueles Conselhos. 

Em todos os 9 (nove) Municípios pesquisados os CAEs funcionavam em 

estruturas vinculadas às Secretarias Municipais de Educação ou em Escolas Municipais.    

Apesar de não terem sede própria, 7 (sete) dos conselheiros entrevistados 

afirmaram que o Município lhes garantiu recursos humanos e materiais hábeis a permitir o 

pleno funcionamento do CAE, 1 (um) deles disse que tal estrutura não garantia a execução 

dos trabalhos de forma plena e 1 (um) não soube informar se a estrutura material e de recursos 

humanos era satisfatória. Verifica-se, assim, que apesar de utilizarem espaços de forma 

compartilhada com os servidores das Secretarias Municipais de Educação ou com os 

servidores de Escolas Municipais, a maioria dos CAEs recebeu estrutura material e de 

recursos humanos mínima para o desenvolvimento dos seus trabalhos.   

Observa-se que 8 (oito) dos CAES têm estrutura física que permita o acesso da 

população às reuniões e apenas 1 (um) carece de instalações adequadas para tanto. Assim, 

vislumbra-se que, na maioria dos CAEs pesquisados, o acesso às reuniões estaria garantido 

pela estrutura física, permitindo que os cidadãos interessados possam assistir aos debates e, 

por que não, participar deles. Saliente-se que a maioria dos regimentos internos permite que 

os cidadãos assistam às reuniões dos CAEs e façam uso da palavra, todavia, não dão poder de 

voto aos indivíduos que não ostentam a qualidade de conselheiros.  

Nota-se que apenas 2 (dois) dos CAEs pesquisados possuem sala específica para a 

realização de suas reuniões, enquanto 7 (sete) deles necessitam realizar o rodízio de salas da 

Secretaria Municipal de Educação ou de Escolas Municipais para se reunirem. A utilização de 

sala específica, certamente, traz uma série de vantagens para o funcionamento do CAE, uma 

vez que as reuniões poderão ocorrer sempre no mesmo lugar, além disso, evitam-se atrasos no 

início dos trabalhos, decorrentes da necessidade realizar trocas de salas, permite saber, de 

antemão, o número de pessoas que poderão participar das reuniões do Conselho. Ademais, 

garante mais privacidade para os conselheiros durante a análise e a discussão das matérias 

afetas a sua competência, bem como a possibilidade de receber os indivíduos da comunidade, 

garantindo melhor acesso dos interessados ao local da reunião. Também proporciona uma 

estrutura mínima para o desenvolvimento das atividades do CAE, com número de mesas e 

cadeiras suficientes para receber os Conselheiros e pessoas interessadas nas reuniões. 

Além da existência de salas, é necessária a existência de móveis para viabilizar a 

ação dos Conselheiros. No tocante ao mobiliário, sabe-se que a mesa de reuniões auxilia na 

dinâmica dos encontros e a existência de cadeiras suficientes para todos permite o conforto 
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dos participantes, que poderão permanecer sentados ao longo das discussões. A existência de 

mais de uma sala também permite que os Conselheiros possam realizar atividades diversas 

com maior privacidade e conforto, além de acelerar os trabalhos. Um ponto positivo é que 

todos os CAEs possuem computadores e internet disponíveis para os conselheiros, além de 

computadores para a execução das atividades do Conselho.  

A tabela abaixo condensa os resultados obtidos na pesquisa: 

Tabela 4. Móveis e objetos essenciais para o funcionamento dos CAEs. 

Salas e Móveis instalados nos CAEs N % 

Sala Específica     

Sim 2 22,2 

Não 7 77,8 

Total 9 100,0 

Mesa de reuniões     

Sim 7 77,8 

Não 2 22,2 

Total 9 100,0 

Arquivo de Aço     

Sim 4 44,4 

Não 5 55,6 

Total 9 100,0 

Outros Objetos     

Sim 7 77,8 

Não 2 22,2 

Total 9 100,0 

Quantidade de Salas Disponíveis     

1 8 88,9 

2 1 11,1 

Total 9 100,0 

Quantidade de Mesas Disponíveis     

1 7 77,8 

2 2 22,2 

Total 9 100,0 

Quantidade de Computadores Disponíveis      

1 8 88,9 

2 1 11,1 

Total 9 100,0 

Cadeiras Disponíveis em Quantidade Suficiente      

Sim 9 100,0 

Espaço Adequado para Reuniões     

Sim 9 100,0 

Internet Disponível      

Sim 9 100,0 
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Interessante apontar que alguns CAEs não possuíam arquivos de aço para 

armazenarem documentos e outros objetos, por isso, arquivavam documentos em armários de 

madeira, em estantes, em criados ou em gavetas, e tais espaços eram compartilhados com 

outros Conselhos ou outros departamentos da Secretaria de Educação ou das Escolas 

Municipais, fato que cria certa desorganização e poderá contribuir para o extravio da 

documentação do Conselho, por não haver restrição ao seu acesso, além de possibilitar que os 

documentos do CAE se misturem a outros documentos de outros Conselhos ou departamentos 

ali existentes.   

Além desses objetos, todos os Conselhos possuíam data show, 7 (sete) deles 

possuíam máquinas fotográficas, porém nenhum possuía termômetro para a aferição da 

temperatura de geladeiras. Além disso, 7 (sete) Conselhos possuíam outros móveis, tais como 

impressoras multifuncionais e outros objetos pertencentes às Escolas Municipais ou à 

Secretaria Municipal de Educação.  

Em relação à disponibilidade de softwares, 7 (sete) dos Conselheiros afirmaram 

ter acesso aos Sistemas de Informação do Governo Federal, todavia, 3 (três) dos entrevistados 

disseram que os Conselheiros não sabiam operá-los. Tal constatação é importante porque após 

analisarem a prestação de contas do Município, tais conselheiros dependerão de um servidor 

lotado na Secretaria Municipal de Educação para operar o Sigecon e fazer a transferência dos 

dados, assim, não terão a autonomia desejada para concluírem o processo.  

Ao serem perguntados sobre os programas de computador ou meios que os CAEs 

possuíam para fiscalizar e acompanhar a execução dos Programas de Alimentação Escolar do 

PNAE, 5 (cinco) dos Conselheiros afirmaram utilizar o Sistema de Gestão dos Conselhos 

(Sigecon), 1 (um) disse utilizar o Sistema de Gestão de Prestação de Contas (SiGPC) e o site 

da google e 3 (três) deles não sabiam quais eram os programas utilizados pelo CAE para 

aquela finalidade. Além disso, apenas 2 (dois) dos Conselheiros afirmaram ter recebido 

treinamento para acessar tais sistemas.  

Os números revelam que 6 (seis) dos Conselheiros sabem da existência de 

programas de computadores que auxiliam os trabalhos dos Conselhos, todavia, a minoria 

recebeu algum treinamento para utilizá-los.   

Para evitar situações como estas, a Resolução nº. 26/2013 estabeleceu em seu art. 

36, III, que as Entidades Executoras deverão “realizar, em parceria com o FNDE, a formação 

dos conselheiros sobre a execução do PNAE e temas que possuam interfaces com este 
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Programa”, dentre eles a utilização dos softwares disponibilizados para a operação dos 

conselheiros (FNDE, 2013). Entretanto, o investimento do FNDE na criação de programas de 

computador para auxiliarem os trabalhos dos CAEs e otimizar parte dos seus serviços não é 

aproveitado por muitos Conselhos, por falta de treinamento e preparação dos seus membros.  

As respostas obtidas em relação ao conhecimento da existência e do 

funcionamento de programas de computador demonstra o baixo investimento dos Municípios 

na preparação dos conselheiros, mesmo com a existência dos Centros Colaboradores em 

Alimentação e Nutrição Escolares (Cecanes). Esses Centros foram criados para prestar o 

auxílio necessário ao desenvolvimento do PNAE, incluindo-se, aqui, os CAEs. (FNDE, [ ]). 

Também demonstra que muitos dos conselheiros não procuram conhecer o funcionamento 

técnico do CAE, envolvendo-se apenas nas questões deliberativas.  

Bandeira et al. (2013, p. 348) ao avaliarem 4.135 demonstrativos sintéticos de 

prestações de contas dos CAEs no país, também relatam muitos problemas estruturais capazes 

de comprometer a atuação dos Conselhos, tendo o estudo aferido que 2,6% dos pareceres 

relataram a falta de treinamento ou de capacitação dos membros dos CAEs. 

Também foi aferido que os CAEs, em geral, não possuem servidores para prestar 

auxilio aos conselheiros em suas atividades fim. Verificou-se que apenas um dos CAEs 

pesquisados possuía uma secretária para auxiliar os conselheiros no desenvolvimento das 

funções do CAE e 8 dos Conselhos não possuía uma pessoa com tais atribuições para auxiliá-

los.  

Por fim, constatou-se que todos os Conselhos dispõem, quando necessário, de 

veículo do Município para os conselheiros se deslocarem até os locais das reuniões ou das 

visitas in locu.   

Constatou-se que que poucos artigos trazem informações sobre a infraestrutura 

das escolas ou dos Municípios para a execução do PNAE, entretanto, foi encontrado apenas 

uma pesquisa tratando da infraestrutura dos CAEs. Nela Souza (2015, p. 39) realizou pesquisa 

com 425 CAEs dos Estados de Minas Gerais e Espírito Santo, tendo constatado que 83,7% 

dos conselheiros afirmaram ter sala de reuniões disponíveis para a utilização do Conselho, 

71% afirmaram ter telefone, 70,3% informaram ter Secretária, 69,4% alegaram ter internet, 

68,4% disseram ter acesso a transporte, 68,2% disseram ter acesso a material de escritório e 

53,8% mencionaram a disponibilização de computador.  
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5.3 Formas de Atuação dos Conselhos de Alimentação Escolar e dos Municípios 

 

Após analisar a forma de investidura, a origem e a atuação dos conselheiros em 

relação às funções internas desempenhadas por eles nos CAEs, verificou-se a estrutura física e 

material dos conselhos, sendo necessário agora, aferir a atuação dos CAEs e dos Municípios 

pesquisados.  

Ao responderem o questionário semiestruturado, apenas 4 (quatro) dos 

Conselheiros afirmaram que os CAEs aos quais pertencem incentivavam a participação da 

comunidade no controle social exercido pelo Conselho, tendo informado que as principais 

ações praticadas para incentivar a participação popular foram as reuniões com pais e alunos, 

agricultores familiares, cantineiras e com representantes da Empresa de Assistência Técnica e 

Extensão Rural do Estado de Minas Gerais (Emater), a formação de cantineiras, além da 

divulgação das reuniões, do cardápio e dos trabalhos do CAE.  

Sendo o CAE um órgão de representação democrática, que visa promover a 

participação da sociedade nos programas de alimentação escolar, conforme preceituam o art. 

198, III, da Constituição da República Federativa do Brasil e o art. 18 da Lei nº. 11.947/09, tal 

tarefa é um dever dos Conselheiros. Entretanto, verifica-se que a maioria dos CAEs realiza 

suas atribuições sem buscar o apoio e o envolvimento da sociedade de maneira geral ou, pelo 

menos, dos indivíduos supostamente mais interessados, os quais são representados pelos 

conselheiros, fato que deve servir para a reflexão não só dos conselheiros, mas dos segmentos 

que eles representam e, até mesmo, da Administração Pública, haja vista que o interesse 

público a ser perseguido é que o CAE seja um órgão de representação, fiscalização e 

deliberação. 

Ademais, o espaço de participação popular nos Conselhos é, de certa forma, 

contraditório, pois as atividades ali desenvolvidas poderão promover a legitimação do poder 

dominante e cooptar os movimentos sociais ou poderão se mostrar como espaços de 

participação e de controle social de forma democrática (CORREIA, 2000, p. 63).  

Por isso, a participação da população nas reuniões e atividades do Conselho de 

Alimentação Escolar é salutar para a democracia, pois reforça o controle social e a 

legitimidade das decisões tomadas pelos conselheiros. 

Observou-se que apenas 2 (dois) dos CAEs obtiveram algum tipo de auxílio 

jurídico, contábil ou de outra natureza, proveniente de fontes externas à Administração 

Pública Municipal. Nos CAEs que obtiveram esse apoio externo, esse consistiu na 

capacitação pelos Centros Colaboradores em Alimentação e Nutrição Escolares (Cecanes), 
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sendo que conselheiros de 1 (um) CAE participaram de curso de capacitação com duração de 

um dia, outro representante de outro CAE não se recordava qual foi o treinamento recebido.   

Os Cecanes podem ser importantes aliados dos CAEs, pois, de acordo com o art. 

67 da Resolução nº. 26/2013 do FNDE, estão habilitados a receber incentivos daquele Fundo 

para prestar apoio ao PNAE, em âmbito nacional ou internacional, sendo, de fato, um grande 

auxílio ao desenvolvimento das atividades dos programas de alimentação escolar dos 

Municípios, além de promoverem cursos de capacitação para nutricionistas, conselheiros dos 

CAEs, merendeiras e outros profissionais ligados ao PNAE (FNDE, 2013).   

As capacitações oferecidas pelos Cecanes pretendem contribuir para que os 

conselheiros melhorem no desempenho de suas atribuições, tenham um melhor entendimento 

sobre o Direito Humano à Alimentação Adequada, a Segurança Alimentar e Nutricional, o 

Controle e a Participação Sociais, dentre outros. Ademais, os conselheiros devem 

compreender o Programa Nacional de Alimentação Escolar como uma Política de Segurança 

Alimentar e Nutricional. É necessário sempre dar continuidade à formação e qualificação dos 

conselheiros e estimular a participação democrática capaz de garantir uma maior 

representação da sociedade, o que, certamente, contribuirá para a intervenção na execução das 

políticas públicas de alimentação escolar e de Segurança Alimentar e Nutricional promovida 

pelos CAEs e os Cecanes possuem um importante papel nesse processo (MACHADO et al., 

2015, p. 306-307). 

Outro ponto a ser estimulado é o envolvimento de outros atores sociais 

importantes como as Organizações da Sociedade Civil, Entidades Profissionais ou Conselhos 

Profissionais, os quais poderão prestar assessorias Jurídicas, Contábeis, em Administração 

Pública, Técnicas em Nutrição, Associativísticas e Agronômicas. Tais assessorias auxiliariam 

no desenvolvimento de atividades em que os conselheiros detenham pouco conhecimento e 

implementariam as ações dos Conselhos.  

As respostas de muitas das perguntas que se seguirão levam em consideração a 

satisfação dos entrevistados em relação aos assuntos pesquisados, seguindo-se a escala de 

Likert (SILVA JÚNIOR; COSTA, 2014, p. 3-4). Assim, as respostas sempre e com 

frequência demonstram a satisfação do entrevistado, enquanto a resposta às vezes demonstra 

neutralidade, ao passo que as repostas raramente e nunca, demonstram que o entrevistado faz 

um juízo negativo de valor em relação ao tema.  

Pelas respostas dadas ao questionário aplicado, verifica-se que poucos são os 

Municípios que têm uma postura frequentemente voltada para o desenvolvimento sustentável, 

pois 2 (dois) dos Conselheiros afirmaram que o Município sempre atua de modo a promovê-
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lo, outros 2 (dois) disseram que isso ocorria com frequência, porém 4 (quatro) afirmaram que 

isso ocorria às vezes e 1 (um) alegou não saber se o Município fomentava o desenvolvimento 

sustentável. Percebe-se, assim, que 4 (quatro) dos entrevistados vêem positivamente a atuação 

dos Municípios em relação ao tema desenvolvimento sustentável, outros 4 (quatro) 

demonstraram neutralidade sobre o assunto e um entrevistado não soube responder.  

O desenvolvimento sustentável está intrinsecamente ligado à compatibilização das 

esferas econômica, social e ambiental, a fim de garantir o crescimento econômico sem a 

criação ou manutenção da miséria e da pobreza, valendo-se dos recursos possíveis e 

necessários para a preservação do meio ambiente, de forma que as necessidades da presente 

geração não comprometam as possibilidades das gerações futuras atenderem às suas próprias 

necessidades (GONÇALVES, 2005; VASCONCELOS et al., 2012; TAVARES, 2005). 

A sociedade também pode ser sustentável se o seu desenvolvimento estiver 

integrado à natureza, respeitando a diversidade biológica e sociocultural, exercendo, de forma 

responsável e consequente a cidadania e distribuindo de forma equitativa as riquezas e as 

condições dignas de desenvolvimento. Para tanto, é necessária a articulação do Poder Público, 

inclusive o municipal, o qual deverá promover políticas públicas nesse sentido e se articular 

com Organizações Não Governamentais (ONGs) e outros segmentos sociais (TAVARES, 

2005, p. 121-122).  

Fala-se aqui, dentre outras políticas, do incentivo à agricultura sustentável, com 

ênfase na produção de alimentos agroecológicos e orgânicos. Esses sistemas produtivos visam 

a autossustentação da propriedade agrícola, tanto no tempo quanto no espaço, maximizando 

os benefícios sociais para o agricultor e minimizando a dependência dos produtores de 

energias não renováveis para a produção (AZEVEDO; SCHMIDT; KARAM, 2011, p. 81-

106).   

De acordo com o §2º, do art. 25 da Resolução nº. 26/2013, do FNDE, os alimentos 

orgânicos ou agroecológicos estão em segundo lugar na ordem de prioridade de aquisição de 

produtos destinados à alimentação escolar, ficando atrás apenas dos alimentos produzidos por 

comunidades de assentados da reforma agrária, indígenas e quilombolas (FNDE, 2013). 

Além do mais, o incentivo à compra de alimentos dos agricultores e 

empreendedores familiares, o estabelecimento de um percentual mínimo para tais compras, 

estimulam a produção de alimentos mais saudáveis, diversificados e confiáveis, preservam 

hábitos regionais e a produção artesanal, geram renda e ocupação para os trabalhadores do 

campo, retiram custos com transporte. Garantem, ainda, o acesso a alimentos de qualidade, de 
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forma regular e em quantidade adequada a indivíduos em situação de pobreza ou insegurança 

alimentar (SARAIVA et al., 2013). 

As implicações práticas dessas políticas serão discutidas com mais vagar ao se 

analisar a aquisição de alimentos pela agricultura familiar pelos Municípios em que os CAEs 

estudados estão vinculados. 

Assim, os Municípios devem promover o desenvolvimento sustentável não 

somente por meio do ensino, mas também por atitudes, dentre elas o fomento das boas 

práticas ambientais, sociais, culturais e de produção, para servir de exemplo à população e 

cumprir com seu dever legal e constitucional. 

No entanto, pelas respostas dadas ao questionário aplicado, verifica-se que poucos 

são os Municípios que têm uma postura frequentemente voltada para o desenvolvimento 

sustentável, uma vez que 5 (cinco) dos 9 (nove) Conselheiros entrevistados demonstraram 

uma postura neutra quando questionados sobre a influência do Poder Público Municipal no 

desenvolvimento sustentável do Município, pois afirmaram que a administração agia 

sustentavelmente às vezes ou não tinham conhecimento sobre o assunto, esses dados estão 

delineados na tabela 5, que será descrita linhas abaixo. 

Por outro lado, observou-se que a maioria dos Municípios investigados promovia 

o fornecimento de alimentos diversificados em relação ao fornecimento de grãos, frutas, 

verduras, legumes, carnes, leite e derivados, pois 8 (oito) conselheiros afirmaram 

positivamente ao quesito, informando que a administração fornecia alimentos diversificados 

sempre ou com frequência, conforme se aferirá na Tabela 5 abaixo.  

Esse fato permite aferir que, pela percepção dos Conselheiros, os Municípios vêm 

promovendo o fornecimento de gêneros variados, favorecendo a distribuição de uma 

alimentação mais completa e rica em nutrientes e energia necessários para o crescimento e 

desenvolvimento dos alunos e a preservação da saúde dos discentes (SILVA; GREGÓRIO, 

2012; OLIVEIRA; MENDES, 2008).  

Contudo, não foi realizada a avaliação nutricional dos cardápios, uma vez que este 

não era o escopo da pesquisa. É importante, ressaltar, entretanto, que, no tocante a esse 

quesito não avaliado, o cenário observado por outros estudos demonstra que os programas de 

alimentação escolar não têm conseguido fornecer, a contento, todas as necessidades 

nutricionais dos alunos.  

Bandeira et al. (2013), constataram que 10% dos pareceres finais dos CAEs 

analisados informaram que os cardápios supriam as necessidades definidas pelo PNAE (2013, 

p. 347-348). Oliveira e Mendes (2008) avaliaram que os cardápios do Centro de Educação 
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Infantil do Município de Douradina, no Mato Grosso do Sul, eram inadequados em virtude da 

pouca variedade de alimentos e da monotonia das preparações. Além disso, verificaram 

inadequações em relação à oferta de hortaliças, frutas e leite, bem como de vitamina C, de 

cálcio, de ferro, que ficaram aquém do recomendado, por isso, as crianças não estavam 

recebendo a quantidade de energia adequada, fatores que poderiam comprometer a utilização 

de proteína, bem como o crescimento e o desenvolvimento dos alunos.  

Silva e Gregório (2012) concluíram que os cardápios oferecidos nas escolas 

pesquisadas no Município de Taquaruçu de Minas, em Minas Gerais, atingiam as 

recomendações do PNAE para os alunos entre seis e dez anos de idade, mas eram 

parcialmente insuficientes para os alunos entre onze e quinze anos em relação ao teor 

calórico, glicídico, protéico, de cálcio, magnésio e zinco, fazendo-se necessária a 

diferenciação do per capita entre diferentes faixas etárias, com a finalidade de melhor atender 

as recomendações do PNAE.  

Flávio e colaboradores (2008) aferiram que a meta de fornecimento de 15% das 

necessidades nutricionais não foi totalmente obtida nas escolas municipais de ensino 

fundamental de Lavras, também em Minas Gerais, em 2004, pois quinze das dezesseis escolas 

pesquisadas forneceram quantidades de energia e cálcio abaixo da média recomendada. O teor 

de zinco ficou abaixo da média em três escolas e treze escolas forneceram quantidades de 

magnésio abaixo do recomendado.  

Também foi aferido que os Municípios têm dado preferência à aquisição de 

alimentos produzidos na localidade. De modo geral, 7 (sete) dos Municípios promovem a 

compra de gêneros alimentícios da localidade para o fornecimento da merenda escolar com 

frequência, conforme se observa da Tabela 5 abaixo, colaborando para a geração e 

distribuição de riquezas dentro da sua região, tal como estipulado pela Lei nº. 11. 947/09 e 

pela Resolução nº. 26/2013 do FNDE, providência que, sem dúvida, fortalece a economia do 

Município.  

Outro ponto favorável para a maioria dos Municípios foi a preferência na 

aquisição de alimentos provenientes da Agricultura Familiar, ação que fomenta o 

desenvolvimento local e a distribuição de renda entre os pequenos produtores rurais da área 

de circunscrição do Município, diminuindo o êxodo rural e da pobreza rural e urbana. 

Consequentemente auxilia o desenvolvimento regional, a inclusão social e movimenta a 

economia local (SARAIVA et al., 2013, p. 929 e 933). 

Os dados mencionados acima estão condensados na Tabela 5.  
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Tabela 5. Ações desenvolvidas pelos Municípios para o fomento da agricultura e diversificação da obtenção de 

gêneros alimentícios. 

 

Atividades desenvolvidas pelo Município N % 

Atuam na promoção do Desenvolvimento Sustentável      
Às vezes 4 44,4 
Com freqüência 2 22,2 
Sempre 2 22,2 
Não sabe 1 11,2 
Total 9 100,0 
Aquisição de Alimentos Diversificados      
Às vezes 1 11,1 
Com freqüência 2 22,2 
Sempre 6 66,7 
Total 9 100,0 
Preferência na aquisição de Alimentos produzidos na Localidade      
Às vezes 2 22,3 
Com freqüência 3 33,3 
Sempre 4 44,4 
Total 9 100,0 
Preferência na Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar      
Às vezes 2 22,2 
Com freqüência 1 11,1 
Sempre 6 66,7 
Total 9 100,0 
Preferência na Aquisição de Alimentos produzidos por Empreendedores 

Rurais  
    

Nunca 1 11,1 
Raramente 1 11,1 
Às vezes 2 22,3 
Com freqüência 1 11,1 
Sempre 4 44,4 
Total 9 100,0 
O Município tem respeitado o percentual de aquisição de 30% para 

aquisição de alimentos provenientes da Agricultura Familiar 
    

Raramente  1 11,1 
Com frequência  1 11,1 
Sempre 7 77,8 
Total 9 100,0 

 

De acordo com o art. 3º da Lei nº. 11.326/06, é considerado agricultor familiar e 

empreendedor rural quem realiza atividades no meio rural, não detenha área superior a 4 

(quatro) módulos fiscais, utilize mão de obra predominantemente da própria família nas 

atividades econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento, obtenha sua renda 

principalmente daquelas atividades e dirija o seu estabelecimento ou seu empreendimento 

com sua família. Além disso, os indígenas e remanescentes de comunidades quilombolas que 
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utilizem mão de obra predominantemente da própria família nas atividades econômicas dos 

seus estabelecimentos ou empreendimentos, obtenham suas rendas principalmente daquelas 

atividades e dirijam os seus estabelecimentos ou seus empreendimentos com suas famílias, 

também serão considerados agricultores ou empreendedores rurais para os fins daquela Lei 

(BRASIL, 2006a).  

Conforme se observa da Tabela 5, a maioria dos conselheiros demonstrou 

satisfação em relação à compra de alimentos dos agricultores familiares em seus Municípios, 

pois 7 (sete) deles afirmaram que tais compras ocorriam sempre ou com frequência, ao passo 

que 2 (sete) deles demonstraram neutralidade, ao afirmar que a aquisição de alimentos ocorria 

às vezes.  

No tocante à preferência para empreendedores rurais, a situação também é 

favorável. É necessário lembrar que os empreendedores rurais, normalmente, atuam de forma 

mais organizada e, além de venderem os produtos in natura, muitas vezes promovem algum 

tipo de intervenção para modificar ou transformar o produto a ser vendido, a fim de agregar 

valor aos alimentos, podendo servir de exemplo as quitandas, os bolos, os pães, os temperos, 

dentre outros produtos.  

Assim, 5 (cinco) conselheiros afirmaram que os Municípios aos quais estavam 

vinculados efetuavam compras de alimentos sempre ou frequentemente, demonstrando 

satisfação quanto ao tema, enquanto 2 (dois) apresentaram postura neutra e outros 2 (dois) 

demonstram posturas negativas ao afirmar que tais compras nunca ocorriam ou ocorriam 

raramente, conforme se constata da Tabela 5.  

Desse modo, para a maioria dos entrevistados, os Municípios têm executado as 

políticas de distribuição de renda almejadas pela Lei nº. 11.947/09 e as políticas 

governamentais subjacentes a ela, as quais, como já se disse, têm o objetivo de promover a 

distribuição de renda e a circulação de riquezas no âmbito local. 

Outro ponto positivo é que 8 (oito) entrevistados demonstraram satisfação em 

relação ao alcance da meta estabelecida por lei para a aquisição de alimentos da agricultura 

familiar, que é de 30% dos recursos financeiros repassados pelo FNDE no âmbito do PNAE, 

conforme estabelecido no art. 14 da Lei nº. 11.947/09, pois responderam que os Municípios 

aos quais estavam vinculados compravam sempre ou frequentemente percentagem igual ou 

superior ao mínimo legal. Apenas 1 (um) conselheiro afirmou que aquilo ocorria raramente, 

conforme dados constantes da Tabela 5.  
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Observa-se que o percentual de Municípios que atingem a meta é de 88,9%
6
, sinal 

de que está havendo um fortalecimento da agricultura familiar nesses Entes Federados, assim 

como uma melhor distribuição da renda na localidade, bem como um incentivo para muitas 

famílias permanecerem no campo (SARAIVA et al., 2013).  

Esses dados foram confirmados pela leitura dos pareceres conclusivos dos CAEs 

ou pela análise dos documentos contidos nas pastas dos Conselhos em relação aos anos de 

2014, 2015 e 2016, nos quais quase todos os Municípios utilizaram, no mínimo, 30% dos 

recursos repassados pelo FNDE na compra de alimentos fornecidos por agricultores 

familiares.  

Nota-se que o objetivo da Lei nº. 11.947/09 em relação à agricultura familiar, ao 

fortalecimento dos empreendedores rurais e à obtenção e fornecimento de alimentos 

diversificados está sendo alcançado na maioria dos municípios pesquisados, conforme dados 

explicitados na tabela 5.  

O cenário encontrado nesta pesquisa demonstra que a situação da inclusão dos 

agricultores e empreendedores familiares rurais é muito melhor do que a aferida por Bandeira 

et al. (2013, p.349) no estudo em que analisaram os pareceres conclusivos dos CAEs 

nacionais, realizado no ano de 2009 e publicado no ano de 2013, pois naquele ano verificou-

se que 56,8% dos Municípios não realizava compras da agricultura familiar e apenas 8% dos 

pareceres informou a compra de alimentos produzidos por agricultores familiares.  

O incremento de ações como estas reforça um modelo agroalimentar mais 

sustentável, alternativo ao modelo hegemônico do agronegócio, reconectando a cadeia 

alimentar, uma vez que aproxima os pequenos produtores rurais do mercado de consumo, e 

dispensa a intervenção de atravessadores ou o processamento dos alimentos pela indústria. O 

aumento da sustentabilidade também é aferido porque esse modo de produção conserva os 

recursos naturais, sociais e culturais, influenciando positivamente a qualidade de vida e dos 

alimentos. Além disso, a produção é distribuída em locais próximos a sua origem, gerando 

economia de tempo de transporte, de combustível, de custos e menos poluição. A 

sustentabilidade da produção também é favorecida pela formação de uma economia 

socialmente incorporada ao local, que estimula a confiança entre produtores e consumidores, 

bem como o desenvolvimento econômico da localidade. Ademais, o alimento local é, 

geralmente, mais fresco, maduro e nutritivo que os industrializados, por isso, há um 

incremento na Segurança Alimentar e Nutricional e da saúde dos beneficiados com a política 

                                                 
6
 Porcentagem obtida pela soma das respostas sempre e com frequência, haja vista que os Municípios que 

compram sempre também adquirem com frequência, apesar da recíproca não ser verdadeira. 
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alimentar em comento, uma vez que são fornecidos alimentos mais saudáveis (VILLA REAL; 

SCHNEIDER, 2011). 

Outro ponto fundamental da política em comento é que ela cria um mercado 

institucional, no qual os governos, para atenderem a necessidades dos programas especiais ou 

dos serviços públicos regulares, efetuam compras de alimentos e, com isso, criam um nicho 

de mercado e fortalecem setores da economia, como a agricultura familiar. Por consequência, 

fortalecem o mercado local e regional, assim como a produção de alimentos regionais, 

facilitando o acesso a produtos de qualidade para a população, inclusive para as pessoas mais 

pobres e/ou em situação de insegurança alimentar e nutricional, como é o caso dos alunos de 

baixa renda e de algumas comunidades indígenas, quilombolas, comunidades de assentados, 

etc. Além disso, fomentam a diversificação da cultura alimentar, pois os agricultores podem 

fornecer distintos gêneros alimentícios durante todo o ano para as escolas, os quais serão 

produzidos e vendidos de acordo com a sazonalidade dos cultivos, mantendo, inclusive, o 

plantio de culturas regionais, como a bergamota ou tangerina no Rio Grande do Sul
7
, assim 

como a produção de alimentos reconhecidos pelos agricultores e pela comunidade local como 

regionais ou tradicionais, incluindo-se doces, biscoitos, pães, etc. Não obstante isso, tal 

política também favorece o autoconsumo dos alimentos produzidos pelos agricultores e 

empreendedores rurais, pois são mais saudáveis e mais baratos que os alimentos comprados 

nos mercados e supermercados (BECKER; SACCO DOS ANJOS, 2010).  

Quanto às vantagens percebidas pelos conselheiros no tocante à aquisição de 

alimentos dos agricultores familiares, a maioria mencionou que são alimentos mais saudáveis, 

com menos agrotóxicos, além de terem constatado que a obtenção de tais alimentos pela 

alimentação escolar promoveria a distribuição de renda na região e a cultura da alimentação 

saudável. Tais percepções foram confirmadas pelos estudos mencionados acima, o que 

demonstra conformidade com pesquisas anteriores.   

Sobre as desvantagens da obtenção de tais alimentos, as principais ponderações 

foram a pouca quantidade e variedade de alimentos fornecidos, as condições de higiene 

relativas ao transporte dos produtos e ao abate de animais, considerando a pouca fiscalização 

sofrida pelos produtores rurais, além da pouca homogeneidade dos produtos fornecidos, tendo 

afirmado que, entre produtos de uma mesma safra, alguns são de ótima qualidade e outros o 

oposto, por isso, acabam sendo devolvidos aos produtores.  

                                                 
7
 Outros exemplos são o açaí na Região Amazônica Brasileira, o pequi no Norte de Minas, dentre outros.  
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No tocante às principais dificuldades para se alcançar o percentual de compra de 

alimentos provenientes da agricultura familiar, que é de 30% dos recursos financeiros 

repassados pelo FNDE no âmbito do PNAE, 3 (três) dos conselheiros informaram que não 

viam dificuldades em alcançar a meta, outros 3 (três) afirmaram que a dificuldade encontrada 

está na pequena quantidade de alimentos ofertada por aqueles produtores, 1 (um) disse que a 

pouca diversidade de produtos ofertados pelos produtores dificulta a obtenção da quantidade 

prevista em lei, 1 (um) afirmou que a maior dificuldade eram os problemas políticos entre a 

Prefeitura e a Emater e 1 (um) não soube informar quais seriam as dificuldades para a 

obtenção da quantidade mínima prevista em Lei. No Subcapítulo 6.5 serão trabalhadas as 

dificuldades mencionadas, sob a visão dos conselheiros, com mais vagar. 

A implementação da aquisição de produtos provenientes da agricultura familiar 

traz inúmeros benefícios para a alimentação escolar, principalmente no tocante ao aumento da 

Segurança Alimentar e Nutricional e da sustentabilidade da produção de alimentos, contudo, 

vem encontrando dificuldades em todo o território brasileiro.  

Soares e colaboradores (2015) identificaram problemas como a descontinuidade 

do fornecimento de produtos pelos agricultores familiares em razão de problemas climáticos 

no Rio Grande do Sul, tais como geadas e chuvas fortes, dificuldades na entrega de 

mercadorias em virtude de defeitos em maquinário, problemas de qualidade de agroindústrias 

familiares em virtude de equívocos na rotulação dos produtos. Também identificaram 

problemas na elaboração das chamadas públicas, por ausência do mapeamento da produção 

agrícola antes da elaboração dos cardápios, vícios nos projetos de venda, os quais, às vezes, 

excluem agricultores familiares que poderiam ter sido vinculados, ou mencionam produtos 

que não estarão disponíveis em virtude da época da colheita (sazonalidade). Além de 

problemas com a regularidade da oferta e o volume da produção insuficientes, que prejudicam 

a aquisição dos alimentos da forma preconizada em Lei.  

Motter e Teo (2012) constataram que alguns agricultores familiares não 

conseguiam fornecer produtos de origem animal devido à falta de inspeção sanitária nos 

Municípios, eventos climáticos como chuvas e geadas também foram citados como 

causadores de descontinuidade do fornecimento dos produtos. As dificuldades dos 

agricultores levarem os produtos até o local em que devem ser entregues também foi citada 

entre os problemas encontrados para promover a compra dos produtos pelas Entidades 

Executoras. A ausência de cooperativa de agricultores foi outra desvantagem apontada, 
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devido ao fato de dificultar a concentração de vendas pelos agricultores e, com isso, 

prejudicar o fornecimento de determinados produtos na quantidade necessitada.  

Ferigollo e colaboradores, apontam problemas como  

 

[...] dificuldades de organização e planejamento dos agricultores, problemas e custos 

de logística, falta de capacitação financeira e gerencial dos atores envolvidos ou de 

compreensão das possibilidades engendradas pela política pública, falta de 

documentação e interesse dos agricultores, desconfiança dos mesmos em relação ao 

poder público, inexistência de agricultura familiar no local, inviabilidade de 

fornecimento regular e constante, e falta de articulação entre gestores e agricultores 

fornecedores (2017, p. 2). 

 

Triches e Kilian (2016) mencionam a inexistência de agricultores rurais nas 

localidades próximas aos grandes centros urbanos, a oferta de alimentos em quantidades 

insuficientes, as dificuldades dos agricultores promoverem as entregas das mercadorias 

quando elas são descentralizadas. A ausência de parcerias externas com outras entidades, 

Sindicatos, Emater, Secretarias Municipais de Educação e de Agricultura também foram 

apontados como fatores que dificultam tanto a compra pela Entidade Executiva quanto a 

venda dos produtos pelos produtores rurais.     

Nota-se que os Municípios devem trabalhar essas questões, não somente para 

atingirem o percentual estabelecido pela Lei nº. 11.947/09, mas também para aprimorar o 

desenvolvimento local, promover a geração de renda e serviços, o que, sem dúvida, 

incrementará a qualidade de vida das suas populações.  

Para tanto, é necessário fazer estudos sobre as principais dificuldades constatadas 

pelos Conselheiros, agricultores familiares, empreendedores rurais e parceiros como os 

técnicos da Emater e de outras empresas ou de ONGs que possam ter algum tipo de 

intervenção nos Municípios, com a finalidade de promover o desenvolvimento da agricultura 

local, garantindo, também, o implemento da meta de fornecimento de alimentos da agricultura 

familiar e a melhoria da renda dos agricultores locais.   

Atitudes como esta, sem dúvida, promoverão o impulso ao desenvolvimento local, 

envolvendo os produtores, as associações e cooperativas locais, pois a existência de políticas 

públicas municipais de incentivo ao acesso ao mercado institucional de compras de alimentos 

para a alimentação escolar tem sido um fator mais determinante para o sucesso do programa 

que a existência de agricultores familiares na circunscrição dos Municípios (BELIK; CHAIM, 

2009).  
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Também favorecem a criação de uma rede de apoio local, envolvendo a gestão 

pública, a sociedade civil e o setor econômico. Essa rede de apoio local tem permitido a 

sustentação, a eficiência do programa e o desenvolvimento de programas que objetivavam o 

desenvolvimento local, a educação alimentar de pais e alunos, a cidadania e a valorização 

cultural. O esforço financeiro do Município, com a realização de aportes para a compra de 

gêneros alimentícios, a aprimoração dos recursos humanos e da estrutura física para a 

execução do PNAE que não se restrinja aos valores repassados pelo FNDE também tem sido 

fator determinante para o sucesso das políticas públicas de alimentação escolar (BELIK; 

CHAIM, 2009). 

O fomento das iniciativas inovadoras dos institutos de pesquisa como os Institutos 

ou Empresas de Assistência Técnica e Extensão Rural dos Estados, tais como a Emater em 

Minas Gerais, que permitem a organização e o aprimoramento da produção, além da 

participação em concorrências para a aquisição de alimentos destinados à alimentação escolar, 

também é uma contribuição relevante.  

Além disso, conforme salientam Belik e Chaim (2009) algumas experiências bem 

sucedidas partiram de Municípios que criaram Leis de incentivo à associação de agricultores 

locais, forneceram assistência técnica para a produção e a comercialização de produtos ou se 

valeram de programas governamentais já existentes como o Programa de Aquisição de 

Alimentos (PAA) para incrementar a participação de agricultores familiares. Triches e Kilian 

(2016) também destacam a importância da criação de uma rede de apoio local garantidora de 

interfaces e estratégias para a realização de mudanças que envolvam a implementação e o 

sucesso da política de aquisição de produtos da agricultura familiar.  

Saraiva e colaboradores (2013) mencionam que o planejamento da aquisição, 

levando em consideração a sazonalidade dos alimentos e as potencialidades de produção local 

também serve de grande incentivo para a compra de alimentos da agricultura familiar, que 

deve ser vista como ação transversal dentro de políticas setoriais, prevendo assessorias 

técnicas para os agricultores, infraestrutura de logística e armazenamento, diagnóstico e 

interação com a economia do local ou da região, bem como a criação de espaços ou fóruns de 

participação para o debate e o planejamento com o envolvimento de agricultores, escolas e 

gestores.   

Motter e Teo [2012] salientam que ações conjuntas entre as Secretarias de Saúde e 

de Agricultura podem viabilizar a criação do Serviço de Inspeção Municipal, fomentando, 

assim, o fornecimento de produtos de origem animal dentro das regras de comercialização 

vigentes pelos produtores familiares rurais. Também citam a influência de reuniões de 
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sensibilização e repasse de informações sobre manejo de alimentos, as parcerias entre 

Secretarias de Educação e Agricultura e o incentivo à produção de alimentos orgânicos e 

palestras sobre o tema, além da distribuição de material de informação podem ser utilizados 

para o incremento da participação dos agricultores familiares no PNAE.  

Soares e colaboradores (2015) salientam a importância do planejamento da 

aquisição dos alimentos para o êxito das compras feitas para o programa de alimentação 

escolar dos municípios com a elaboração do cardápio, a realização de reuniões com 

produtores e cooperativas para a elaboração da lista de compras que dará origem ao edital de 

chamada pública, o que permite o alcance das metas de aquisição de alimentos produzidos 

pelos agricultores familiares e a inclusão dos mais vulneráveis dentro das prioridades da 

aquisição. Constataram que a descontinuidade do fornecimento de alimentos pode ser evitada 

com a aquisição dos mesmos produtos por mais de um fornecedor ou por mais de uma via de 

aquisição, como a junção da chamada pública e da licitação. Também verificaram que alguns 

fornecedores faziam o intercâmbio de produtos com produtores de Municípios vizinhos para 

garantir a continuidade das entregas.  

A aquisição dos alimentos dos agricultores familiares é feita por chamada pública, 

de acordo com 8 (oito) dos Conselheiros ouvidos, sendo que 1 (um) deles não soube informar.  

Todavia, pela análise da documentação do CAE ao qual pertencia o conselheiro 

que não soube informar se as compras dos produtos fornecidos pelos agricultores familiares 

era feita por chamada pública, verificou-se que o referido Município não fugiu à regra, tendo 

feito suas compras, no ano de 2016, por meio daquela modalidade de compra.  

Destarte, 100% dos Municípios vinculados aos CAEs pesquisados efetuaram 

compras de produtos fornecidos por agricultores familiares por meio de chamada pública na 

data da aplicação do questionário. Essa via de aquisição é garantida pela Lei nº. 11.947/09, 

que permite, em seu art. 14, §1º, a dispensa do processo licitatório para a aquisição de 

alimentos produzidos por agricultores e empreendedores familiares rurais e, atualmente, é 

regulamentado pela Resolução nº. 26 do FNDE, de 17 de junho de 2013, que traz a 

possibilidade da realização da chamada pública em seu art. 20, §§1º e 2º.  

A Lei nº. 11.497/09 também garante a preferência na aquisição de alimentos 

produzidos em assentamentos da reforma agrária, em comunidades tradicionais, indígenas e 

comunidades quilombolas, de acordo com a parte final do caput do art. 14.  

Nota-se que a aquisição de gêneros alimentícios por meio da chamada pública é 

uma iniciativa que visa fortalecer o mercado de consumo para permitir que indivíduos, até 

então, com pouca força política e econômica pudessem vender seus produtos para instituições 
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públicas. Desse modo, a dispensa de licitação e o implemento da chamada pública fomentam 

o desenvolvimento local e regional, incentivam práticas sustentáveis de produção, criam um 

nicho de mercado capaz de valorizar os produtores de alimentos em pequena escala, e 

valorizam a cultura alimentar e os hábitos regionais e locais, dentre outros vários benefícios 

(SARAIVA et al., 2013; VILLA REAL; SCHNEIDER, 2011; BECKER; SACCO DOS 

ANJOS, 2010; SCHMITZ et al., 2008; SOARES et al., 2015; MOTTER; TEO [2012], 

FERIGOLLO et al., 2017; TRICHES; KILIAN, 2016). 

No tocante às políticas afirmativas desempenhadas pelo PNAE, como garantia de 

alimentação diferenciada para populações indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais 

e assentados da reforma agrária, dos 9 (nove) CAEs pesquisados, 5 (cinco) deles afirmaram 

não ter representantes de nenhuma dessas comunidades nas circunscrições dos Municípios aos 

quais estão vinculados.  

Dentre os 4 (quatro) restantes foi informada apenas a presença de Comunidades 

Quilombolas, 2 (dois) afirmaram que sempre garantem tal preferência, o que equivale a 50% 

dos Municípios com tais populações, 1 (um) afirmou que raramente garante tal preferência e o 

outro afirmou não saber se tal preferência é garantida, correspondendo, cada um deles, a 25% 

dos Municípios com população de quilombolas.   

As principais dificuldades alegadas para a aquisição dos alimentos produzidos por 

tais comunidades, segundo os conselheiros, é a falta de interesse dos moradores, a pouca 

quantidade ou a pouca variedade de alimentos fornecidos, ou a realização do transporte dos 

produtos.  

Em pesquisa ao sítio eletrônico do FNDE, verificou-se que apenas o Município 

em que o CAE 1 está situado possui registro oficial da existência de escola em comunidades 

Quilombolas, ao passo que nos outros 3 (três) Municípios não constam tais populações 

oficialmente perante o FNDE
8
.  

As comunidades quilombolas são formadas por grupos de indivíduos ligados por 

questões étnico-raciais, por critérios de autoatribuição, com trajetória histórica própria, 

relações territoriais específicas e presunção de ancestralidade negra ligada à resistência à 

opressão histórica imposta àqueles indivíduos. O Estado Brasileiro reconhece diversos 

direitos a eles e os inseriu em políticas institucionais como o Plano Brasil Sem Miséria, a 

Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, o Programa Brasil Quilombola e o 

                                                 
8
 Tais informações são públicas e estão disponíveis no link: 

http://www.fnde.gov.br/pnaeweb/publico/relatorioDelegacaoEstadual.do, para consulta irrestrita da população 

brasileira.   

http://www.fnde.gov.br/pnaeweb/publico/relatorioDelegacaoEstadual.do
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Programa Nacional de Alimentação Escolar, entretanto, a fruição de muitos dos direitos a eles 

reconhecidos está condicionada a um demorado processo de titulação capitaneado pela 

Fundação Cultural Palmares (SOUZA et. al., 2013, p. 988).  

Estudos realizados demonstram que as comunidades quilombolas possuem alto 

índice de pessoas com insegurança alimentar, além de não serem contempladas com serviços 

básicos como água tratada e saneamento básico. Ademais, as condições de moradia e o acesso 

a bens são precários, pois grande parte das famílias vive em casas de adobe ou de alvenaria 

com acabamento incompleto, não tem acesso a filtro de água ou a geladeira. Acresça-se, 

ainda, que as famílias são, em grande parte, pobres, não recebem doações de alimentos e não 

têm acesso a benefícios governamentais como os do Programa Bolsa Família. Além disso, a 

Chamada Nutricional Quilombola do ano de 2006 identificou que cerca de 11,6% das crianças 

apresentava déficit de altura para a idade e 13,7% das crianças com menos de quatro anos 

estavam desnutridas. Sendo assim, as comunidades quilombolas, em geral, apresentam 

elevado grau de pobreza, de insegurança alimentar, têm péssimas condições de moradia, 

precário acesso aos serviços de água e esgoto e não têm seu Direito Humano à Alimentação 

Adequada respeitado (MONEGO et al., 2010; SOUSA et al., 2013).  

Diante desses dados, verifica-se que não foi por acaso a constatação da 

dificuldade das famílias de agricultores quilombolas fornecerem alimentos para o Programa 

de Alimentação Escolar, tendo em vista que, segundo mostram os estudos, os próprios 

integrantes daquelas comunidades têm dificuldades de acesso aos alimentos, tanto é assim que 

é alto o índice de insegurança alimentar entre eles.  

Destarte, o incentivo à aquisição de alimentos produzidos pelos agricultores 

familiares tem grande influência na melhoria da qualidade de vida daquelas famílias e 

incentiva não só a produção de alimentos, mas também o autoconsumo e a diminuição da 

insegurança alimentar, o que deve ser fomentado pelos governos municipais, inclusive por 

meio de outras políticas inclusivas que possam ir além daquelas previstas no Programa 

Nacional de Alimentação Escolar e no Programa de Aquisição de Alimentos, englobando não 

somente as pastas das Secretarias de Educação e Agricultura, mas também da Saúde, da 

Assistência Social e de todos os demais setores que possam ser envolvidos (SOUSA et al., 

2013). 

Diante dessas respostas, verifica-se a necessidade dos Municípios, por meio das 

Secretarias com atribuição para o fomento da agricultura e de parcerias com órgãos e 

empresas de assistência técnica e extensão rural efetivarem estudos sobre o potencial agrícola 

das comunidades quilombolas, bem como da quantidade e da variedade dos alimentos que 
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deverão ser produzidos para o consumo no Programa de Alimentação Escolar ao longo do 

ano, a fim de engendrar um ou mais projetos de incentivo à produção de alimentos naqueles 

locais. Tais propostas já vêm sendo sugeridas para a agricultura familiar em geral, mas 

também seriam eficazes para o implemento da política mencionada nas comunidades 

quilombolas, conforme trabalhos de Belik e Chaim (2009), Triches e Kilian (2016) e Sousa e 

Colaboradores (2013).  

Assim, os resultados dos estudos mencionados poderão servir de norte para a 

elaboração dos editais das chamadas públicas e para a realização de atividades que visem a 

informar às famílias de quilombolas e, até mesmo, aos demais agricultores familiares, sobre 

os principais alimentos consumidos no programa de alimentação escolar e as quantidades 

necessárias, com a finalidade de racionalizar e estruturar a produção local, permitindo que os 

produtores possam focar na produção daquilo que melhor se adeque às potencialidades da sua 

lavoura e da região em que estão inseridos, plantando as quantidades certas, e dirigindo suas 

produções a determinados alimentos em detrimento de outros, o que poderia favorecer toda a 

produção local.  

Além disso, a realização de trabalhos de informação e conscientização das 

famílias de quilombolas sobre o PNAE e o PAA e dos benefícios que poderão ser obtidos com 

a venda de produtos para os programas de alimentação escolar dos Municípios e da 

possibilidade de geração de renda para as famílias envolvidas para aumentar o interesse delas 

em participar das chamadas públicas também poderia ajudar no implemento da adesão 

(SARAIVA et al., 2013; MOTTER; TEO, [2012]).  

Como se vê, o desenvolvimento de programas de alimentação escolar bem-

sucedidos depende não só da boa gestão municipal, mas também da participação da sociedade 

e do desenvolvimento de parcerias entre os setores da educação, da economia e da sociedade 

civil, evidenciando que o maior desafio para o sucesso do programa não é o financeiro, mas a 

criação de uma rede de apoio local que permita que ele seja gerido eficientemente. (BELIK; 

CHAIM, 2009, p. 604).  

Passando para os critérios técnicos da alimentação escolar, observou-se que 8 

(oito) dos cardápios eram elaborados por nutricionista, conforme se observa da Tabela 6, 

abaixo. Ainda que haja um número muito grande de Municípios com cardápio elaborado por 

nutricionista, é preocupante a existência de 1 Município dentro da amostra que distribui a 

merenda sem o acompanhamento daquele profissional.  

De acordo com o art. 2º da Resolução nº. 465/2010 do Conselho Federal de 

Nutricionistas, o cardápio é a  
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ferramenta operacional que relaciona os alimentos destinados a suprir as 

necessidades nutricionais individuais e coletivas, discriminando os alimentos, por 

preparação, quantitativo per capta para energia, carboidratos, proteínas, lipídios, 

vitaminas e minerais, conforme a norma de rotulagem.  

 

Como se vê, o cardápio é apenas uma das atividades as quais a Resolução nº. 

26/2013 do FNDE define como responsabilidade técnica do nutricionista. Atividades essas 

que envolvem um conjunto complexo de competências e habilidades necessárias para a 

garantia  de uma atenção dietética adequada ao indivíduo e à coletividade. Assim, a ausência 

desse  profissional fere as determinações da Lei nº. 11.947/09, em seu art. 12, da Resolução 

nº. 26/2013 do FNDE, em seu art. 12, e a Resolução nº. 465/2010 do Conselho Federal de 

Nutricionistas.   

Em estudo realizado por Belik e Chaim (2009, p. 603) sobre experiências exitosas 

da gestão da merenda escolar nos anos de 2004 e 2005, aqueles autores também noticiaram 

situações em que os cardápios não eram elaborados por nutricionistas, concluindo que apesar 

da obrigatoriedade legal da contratação e do acompanhamento do programa por nutricionista, 

15,9% dos Municípios inscritos no ano de 2004 e 27,5% dos inscritos em 2005, 

correspondentes a 61 e 79 municipalidades, respectivamente, não tinham tal profissional em 

seus quadros de servidores. Além disso, os demais possuem, em média, 1 único nutricionista, 

que, a depender da quantidade de alunos, é um número insuficiente.   

Ademais, 6 (seis) Conselheiros informaram que os cardápios são aprovados pelos 

CAEs antes de serem colocados em prática no programa de alimentação escolar, de acordo 

com a Tabela 6, o que demonstra a inobservância da regra do art. 19, inciso III, da Lei nº. 

11.947/09, por parte dos demais Municípios pesquisados.  

Essa falha não significa apenas um desrespeito à Lei, mas também uma falha no 

processo de participação da sociedade no desenvolvimento da política pública de alimentação 

escolar, pois cabe ao CAE fiscalizar o desenvolvimento do PNAE em todas as suas etapas, 

sendo a elaboração e aprovação do cardápio uma delas.  

Ademais, 4 (quatro) Municípios possuíam cardápios iguais em todas as escolas, 

sendo este um fator de preocupação, uma vez que estudos de avaliação nutricional dos 

cardápios servidos nas Escolas têm demonstrado que os programas de alimentação escolar 

não têm conseguido atender todas as necessidades nutricionais dos alunos (OLIVEIRA; 

MENDES, 2008; FLAVIO et al., 2008; SILVA; GREGÓRIO, 2012). Além disso, Silva e 
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Gregório (2008) concluíram que os cardápios oferecidos nas escolas pesquisadas no 

Município de Taquaruçu de Minas, em Minas Gerais, deveriam ser diferenciados em relação 

ao per capta em diferentes faixas etárias para atingirem as recomendações do PNAE, pois o 

cardápio único fornecido atendia as necessidades nutricionais dos estudantes com faixa etária 

entre seis e dez anos de idade, mas era parcialmente insuficiente para os alunos entre onze e 

quinze anos em relação ao teor calórico, glicídico, protéico, de cálcio, magnésio e zinco.  

Também é interessante apontar que os cardápios elaborados nos Municípios em 

que se tem conseguido efetuar a compra de gêneros alimentícios pelos agricultores familiares 

locais têm sido diversificados, conseguindo resgatar a cultura alimentar local e regional, além 

de promover ganhos nutricionais já apontados anteriormente (BELIK; CHAIM, 2009, p. 604-

605). 

A quase totalidade dos Municípios pesquisados possui um Responsável Técnico, 

ou seja, um nutricionista, conforme preceitua o art. 11 da Lei nº. 11.947/09, pois tal 

profissional estava vinculado a 8 (oito) dos Conselhos, porém em 1 (um) dos Municípios não 

havia um nutricionista responsável técnico pela alimentação escolar do município.  

Apenas em 1 (um) dos Municípios havia uma equipe técnica, apesar da maioria 

dos Municípios pesquisados possuir número de alunos superior ao estabelecido pelo Conselho 

Federal de Nutricionistas para a presença de um único responsável técnico pela execução do 

PNAE. Nota-se que, de acordo com o art. 10 da Resolução nº. 465/2010 do Conselho Federal 

de Nutricionistas, é necessária a constituição de equipe técnica quando houver mais de 500 

alunos por Entidade Executora, ou seja, mais de 500 alunos por Município (CFN, 2010).  

De acordo com os dados de matrículas por modalidade de ensino do PNAE, no 

ano de 2016, o Município vinculado ao CAE 1 possuía 17 (dezessete) Escolas Municipais e 

13 (treze) Centros de Educação Infantil, com 197 alunos matriculados na creche em período 

normal e outros 449 em período integral, 590 alunos matriculados na pré-escola em período 

normal e outros 336 em período integral, 1.677 alunos matriculados no ensino fundamental 

em período normal e 109 alunos matriculados no ensino fundamental de Educação de Jovens 

e Adultos (EJA). Além disso, o Município ainda contava com outras 4 (quatro) Escolas 

Municipais em comunidades Quilombolas, com 39 alunos matriculados na pré-escola e 37 

alunos matriculados no ensino fundamental, totalizando 34 escolas e 3.434 alunos (FNDE, 

2016). 
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Naquele mesmo ano, o Município ao qual o CAE 2 está vinculado possuía uma 

Escola Municipal e uma Creche, com 233 alunos matriculados no Ensino Fundamental, 15 

alunos matriculados no Ensino Fundamental Educação de Jovens e Adultos (EJA), 83 alunos 

matriculados na Pré-escola e 41 alunos matriculados na Creche, totalizando assim, uma 

escola, uma creche e 372 alunos (FNDE, 2016).  

O Município em que o CAE 3 está situado possuía três Escolas Municipais e uma 

Creche até o ano de 2016, com 139 alunos matriculados na pré-escola, 351 alunos no ensino 

fundamental e 91 alunos matriculados na creche, totalizando 4 escolas e 581 alunos (FNDE, 

2016). 

A municipalidade em que o CAE 4 está vinculado possuía 5 Escolas Municipais e 

2 Creches, com 267 alunos matriculados na pré-escola, 95 alunos matriculados nas Creches, 

562 matriculados no Ensino Fundamental e 34 no Ensino Fundamental Educação de Jovens e 

Adultos (EJA) no ano de 2016, totalizando 7 escolas e 958 alunos (FNDE, 2016). 

O Município vinculado ao CAE 5 possuía 2 Escolas Municipais e 2 Creches, com 

53 alunos matriculados na pré-escola, 246 no Ensino Fundamental e 5 alunos matriculados 

nas creches, naquele mesmo ano, totalizando, assim, 4 escolas e 304 alunos (FNDE. 2016). 

Na circunscrição do Município vinculado ao CAE 6 existiam, no ano de 2016, 7 

Escolas Municipais, 1 Centro de Ensino Infantil, 1 Creche e 1 Centro de Estudos Supletivos 

(CESU), com 322 alunos matriculados no Ensino Fundamental, 96 na pré-escola, 45 alunos 

matriculados na creche e 7 no EJA semipresencial, totalizando 10 escolas e 470 alunos 

(FNDE, 2016). 

No Município em que o CAE 7 está situado havia, no ano de 2016, 2 Escolas 

Municipais e 1 Creche em 2016, com 319 alunos matriculados no ensino fundamental, 133 

alunos na pré-escola, 92 na creche e 20 no ensino fundamental Educação de Jovens e Adultos 

(EJA), num total de 3 escolas e 564 alunos (FNDE, 2016). 

No Município ligado ao CAE 8 existiam, no mesmo ano, 4 escolas públicas 

municipais e uma creche em 2016, com 421 alunos matriculados no ensino fundamental e 164 

alunos matriculados na pré-escola e 108 alunos matriculados na creche e 7 no AEE, 

totalizando 5 escolas e 700 alunos (FNDE, 2016).  

Por fim, o Município vinculado ao CAE 9 possuía 1 Escola Municipal e 1 Creche, 

com 314 alunos matriculados no Ensino Fundamental, 108 alunos matriculados na Pré-Escola 

e 89 matriculados na Creche, num total de 2 escolas e 511 alunos (FNDE, 2016). 
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De acordo com os parâmetros estipulados pela Resolução nº. 456/2010 do 

Conselho Federal de Nutricionistas, 6 (seis) dos Municípios pesquisados deveriam ter uma 

equipe técnica, com, pelo menos, dois nutricionistas, um deles como responsável técnico e um 

ou mais do quadro técnico, coordenados e supervisionados pelo primeiro. Contudo, apenas 1 

(um) deles a possui, concluindo-se que 5 (cinco) deles estão irregulares nesse quesito. Por 

outro lado, segundo 8 (oito) dos entrevistados, os nutricionistas responsáveis pelo PNAE dos 

Municípios aos quais estavam vinculados trabalhavam efetivamente. Ressalte-se que 1 (um) 

dos municípios visitados não tinha nutricionista contratado ou concursado na época da visita, 

razão pela qual é possível afirmar que, dos Municípios que possuíam nutricionista, 100% 

daqueles profissionais exerciam suas atribuições de forma efetiva, de acordo com o 

entendimento dos conselheiros de alimentação escolar inquiridos.  

Todavia, apenas 37,5% dos nutricionistas vinculados aos CAEs visitados 

trabalhavam todos os dias na alimentação escolar e 62,5% não trabalhava nos cinco dias 

letivos da semana. Em relação à carga horária dos nutricionistas, aferiu-se que 37,5% dos 

nutricionistas tinha carga horária de 40 horas semanais, 12,5% deles tinha carga horária de 32 

horas semanais na alimentação escolar, 25% possuía carga horária de 30 horas semanais, e 

outros 25% de 4 horas semanais.  

Nota-se, mais uma vez que, de acordo com os parâmetros estipulados pela 

Resolução nº. 456/2010 do Conselho Federal de Nutricionistas, a carga horária mínima de 

cada nutricionista responsável técnico pela alimentação escolar deveria ser de 30 horas 

semanais, assim, pelo menos 2 (dois) dos Municípios pesquisados, os quais estão vinculados 

aos CAEs 2 e 5, deveriam regularizar as cargas horárias dos nutricionistas que prestam 

serviços nas suas circunscrições. Todavia como os Municípios vinculados aos CAEs 2 e 5 não 

possuem mais de 500 alunos em suas escolas, não se mostra necessária a contratação de 

equipe técnica. 

Observa-se que as irregularidades constatadas em relação à carga horária dos 

nutricionistas, ao número insuficiente de profissionais em relação às normas que regem as 

carreiras deles, além das irregularidades verificadas no que tange à elaboração e aprovação do 

cardápio e da ausência ou irregularidade da realização dos testes de aceitabilidade, podem 

estar ligadas à precariedade da estrutura de trabalho garantida pelas Entidades Executoras.  

A tabela abaixo condensa as informações obtidas. 
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Tabela 6. Elaboração e aprovação do Cardápio e regime jurídico dos Responsáveis Técnicos pelo PNAE. 

 

Estrutura e Cardápio N % 

Cardápio Elaborado por Nutricionista     

Sim  8 88,9 

Não 1 11,1 

Total 9 100,0 

Cardápio Aprovado pelo CAE     

Sim  6 66,7 

Não 3 33,3 

Total 9 100,0 

Responsável Técnico pela Alimentação Escolar      

Sim 8 88,9 

Não 1 11,1 

Total 9 100,0 

Equipe Técnica pela Alimentação Escolar     

Sim 1 11,1 

Não 8 88,9 

Total 9 100,0 

Nutricionista Trabalha Efetivamente     

Sim 8 100 

Total 9 100,0 

Nutricionista Trabalha todos os Dias da Semana     

Sim 3 37,5 

Não 5 62,5 

Total 9 100,0 

Carga horária semanal do nutricionista     

40 3 37,5 

32 1 12,5 

30 2 25 

4 2 25 

Total 8 100 

Cardápios Iguais em todas as Escolas     

Sim  4 44,4 

Não 5 55,6 

Total 9 100,0 

 

Outras irregularidades também são comumente notadas quando o trabalho dos 

nutricionistas não é executado de forma regular, seja porque o nutricionista se omite em 

realizar as atividades que estão a seu cargo no PNAE, seja porque sua carga horária não lhe 

permite desenvolver todas as tarefas que deveriam ser cumpridas para o bom 

desenvolvimento do programa, como a falta de acompanhamento da aquisição, preparação e 

distribuição dos alimentos, a não realização de atividades de educação nutricional, de 



89 
 

 

coordenação e diagnóstico nutricional e das demais atribuições estabelecidas na Resolução 

465/2010 do FNDE. (BANDEIRA et al., 2013, p. 349; SOUZA et al., 2017, p. 596-603).  

Bandeira et al. (2013, p. 350) aferiram que menos de 40% dos pareceres 

conclusivos dos CAEs analisados em 2009 indicavam que os nutricionistas cumpriam as 

funções definidas em Lei e nas Resoluções do FNDE na execução do PNAE, provavelmente, 

em virtude de irregularidades como as citadas. 

Além disso, Souza et al.(2017), ao analisarem CAES dos Estados de Minas Gerais 

e do Espírito Santo, constaram que essas falhas são corriqueiras nas atividades dos 

nutricionistas vinculados ao PNAE e concluíram que elas estão ligadas à formação dos 

profissionais, à grade curricular dos cursos e à inadequação das Entidades Executoras em 

relação à carga horária a ser cumprida, ao número de profissionais em exercício, muitas vezes 

abaixo do recomendado pelo Conselho Federal de Nutricionistas e à pouca experiência 

profissional de alguns deles. 

Também foram analisadas as percepções que os conselheiros possuíam acerca da 

execução do PNAE nos Municípios aos quais estavam vinculados. Desta maneira foi 

perguntado a eles se os cardápios eram executados da forma programada pelo nutricionista e 4 

(quatro) responderam que isso ocorria sempre, 3 (três) com frequência, 1 (um) respondeu às 

vezes. Como não havia nutricionista em um dos Municípios, a pergunta não pode ser feita 

para o conselheiro vinculado àquele Ente Federado.  

Destarte, 7 (sete) dos conselheiros demonstraram satisfação em relação à 

execução do cardápio, de maneira que esses dados correspondem a uma situação positiva no 

que refere à execução das preparações indicadas pelos nutricionistas, que têm sido seguidas 

com constância, na visão dos conselheiros.  

Os conselheiros também afirmaram que o Programa Municipal tem respeitado os 

Valores Nutricionais Mínimos a serem oferecidos a cada nível de Ensino. Saliente-se que tais 

parâmetros estão minimamente traçados na Resolução nº. 26/2013 do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação, em seu art. 14 e no Anexo III. Assim, 5 (cinco) dos 

conselheiros responderam que os Valores Nutricionais Mínimos sempre são respeitados, ao 

passo que 2 (dois) deles responderam que isso ocorre com frequência e 2 (dois) dos 

conselheiros responderam não saber se tais valores são respeitados.  

Interessante é que, das justificativas dadas pelos conselheiros para afirmarem que 

os valores nutricionais mínimos eram ou não atendidos, apenas uma resposta era condizente 

com o esperado, pois o conselheiro do CAE 1 respondeu que realizava a avaliação nutricional 
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do cardápio. Essa era a única resposta esperada porque tais valores devem ser calculados no 

cardápio e a análise deste é o único meio para aferir se os valores nutricionais mínimos foram 

ou não atendidos.  

Os demais conselheiros responderam, em sua quase totalidade, que viam as 

refeições serem servidas ou que participavam das refeições, por isso podiam afirmar que os 

valores nutricionais mínimos eram respeitados, todavia, por se tratar de um dado técnico, sua 

comprovação somente poderia ser feita pela análise do cardápio. 

Assevere-se que 5 (cinco) conselheiros afirmaram conhecer os Valores 

Nutricionais Mínimos a serem oferecidos em cada nível de ensino, ao passo que o restante, 

respondeu desconhecê-los.   

Como se vê, a maioria dos entrevistados afirmou positivamente às duas perguntas, 

ou seja, que conhecem os valores nutricionais mínimos a serem oferecidos e que os 

Municípios os respeitam. Todavia, há espaço para ações de educação e de conscientização dos 

conselheiros e demais interessados, para que tenham melhores condições de fiscalizar a 

correta execução do PNAE e mais segurança em fazê-lo.  

Oportuno lembrar que o incentivo à participação em cursos garante um 

investimento na alimentação de qualidade, sendo necessário realizar ações para informar e 

educar alunos, pais, professores e merendeiros sobre temas como alimentação saudável, 

composição nutricional dos alimentos, incentivando a adoção de bons hábitos alimentares em 

toda a comunidade escolar, além de prevenir doenças laborais comuns aos trabalhadores da 

alimentação, como a obesidade, ou outras que podem ser disseminadas na preparação dos 

alimentos (BELIK; CHAIM, 2009, p. 605).    

A maioria dos conselheiros também afirmou que os hábitos alimentares da região 

têm sido respeitados pelo programa de alimentação escolar dos Municípios em que estão 

inseridos, 4 (quatro) deles afirmaram que isso ocorre sempre, 3 (três) afirmaram que os 

hábitos são respeitados com frequência e 2 (dois) afirmaram que isso acontece às vezes. 

Novamente podemos afirmar que 7 (sete) dos Municípios respeitam os hábitos alimentares da 

região na visão dos conselheiros, pela análise produzida por meio da escala de Likert.  

No tocante ao respeito à cultura alimentar da região, 6 (seis) dos conselheiros 

afirmaram que ela é sempre respeitada e 2 (dois) deles afirmaram que ela é respeitada com 

frequência e apenas 1 (um) afirmou que isso ocorreria às vezes. Tem-se uma quantidade ainda 

maior de municípios garantindo o respeito à cultura alimentar da região, haja vista que 8 

(oito) deles, segundo os conselheiros entrevistados, respeitam a cultura alimentar dos seus 

alunos.  
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O respeito aos hábitos alimentares e à cultura alimentar da região, além de 

respeitar o modo de ser das populações que receberão a alimentação escolar, preserva a 

identidade alimentar dos indivíduos e conserva os seus hábitos, também garante o 

cumprimento do disposto no art. 12 da Lei nº. 11.947/09. 

Os conselheiros justificaram suas respostas sobre a preservação dos hábitos e da 

cultura alimentar porque viam as preparações dos cardápios e estes continham somente coisas 

comuns da região, além disso, os cardápios sempre possuíam frutas e legumes da época, 

alimentos culturalmente utilizados e comidas típicas. Em relação aos temas mencionados, não 

houve qualquer contradição ou incompatibilidades analisadas nas justificativas apresentadas.  

Indagações sobre o respeito aos hábitos, cultura e elementos da tradição dos 

alunos são pertinentes, pois, o PNAE, durante sua existência, evoluiu e passou a prezar não 

somente o direito à alimentação, mas a uma alimentação adequada e saudável, com o objetivo 

de ir além dos fatores que permitam aferir a adequação da alimentação fornecida somente pela 

composição nutricional e das recomendações mínimas de energia e nutrientes. Objetivou 

também fortalecer a sustentabilidade da produção e da aquisição de alimentos. Além disso, 

estabeleceu seu foco na Educação Alimentar e Nutricional (EAN) para integrar temas como o 

Direito Humano à Alimentação Adequada (DHAA) e a Segurança Alimentar e Nutricional 

(SAN) ao processo de ensino e aprendizagem envolvido nas atividades escolares. Ademais, 

para o sucesso do Programa, a EAN deve permitir que os alunos, cantineiras, professores e 

demais envolvidos possam não apenas participar da alimentação escolar, mas também ter 

autonomia para escolher, garantir opções de escolha e caminhos para tais opções (BARBOSA 

et al., 2013, p. 938).  

O processo de educação deve ser voltado para a compreensão de todo o programa, 

seus fins, sua forma de execução, sua estrutura, processo de aquisição de alimentos, seu 

enfoque na sustentabilidade, o envolvimento social ligado aos alimentos produzidos e 

adquiridos, bem como da qualidade e benefícios trazidos por todos esses fatores. Isso traz 

empoderamento aos beneficiários do programa e transforma a escola em um local de debate, 

de construção de alternativas e das várias possibilidades que o indivíduo, na qualidade de 

cidadão, enfrentará para superar os seus desafios. Tal postura garante autonomia para os 

estudantes e demais envolvidos, de modo que eles tenham condições de escolher os alimentos 

que consumirão e condições de sustentar tais escolhas diante do contexto econômico em que 

vivem e dos enfoques políticos, da mídia e da publicidade que os circundam, voltando-se para 

a SAN, os direitos fundamentais, a sustentabilidade, a ecologia e para constatarem que os 

alimentos são elementos fundamentais para a continuidade da vida e a manutenção da saúde 
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dos indivíduos. Assim, o alimento volta a ter uma importância diferente para os indivíduos e, 

na visão deles, se conecta com a economia, com o capital, a saúde, a cultura, o trabalho, o 

lazer, o prazer, o sabor e outros tantos aspectos, de modo que os indivíduos estejam 

empoderados e em condições de protagonizar a construção de suas próprias escolhas 

(BARBOSA et al., 2013, p. 940).  

Nesse aspecto será possível associar que comer é uma experiência social com 

trocas simbólicas, acordos e negociações dentro de cada cultura. Os indivíduos são produtos 

de suas culturas, assim como é a comida, que se constitui como uma propriedade fundadora 

da identidade individual e coletiva, além disso, através da comida, indivíduos ou grupos de 

indivíduos se distinguem. (CARVALHO; LUZ; PRADO, 2011, p. 158).  

Veja-se, por exemplo, que a alimentação das pessoas de classe média é distinta da 

alimentação das classes mais baixas, muitos indivíduos deixam de se alimentar de produtos de 

origem animal por questões ideológicas, distinguindo-se dos demais, além disso, há alimentos 

sagrados que devem ou não devem ser comidos por questões éticas e religiosas, há alimentos 

que devem ser ingeridos em festividades, etc., todos esses fatores são culturais e fazem parte 

do modo de ser dos indivíduos.  

Nesse contexto, os significados do direito a uma alimentação adequada são 

constituídos pelos indivíduos dentro da realidade local e a educação alimentar e nutricional 

pode potencializar a ação dos agentes da escola, dando significado, motivação e 

potencializando as condições dos indivíduos desenvolverem suas consciências sobre a 

alimentação saudável e adequada, bem como das implicações dessa consciência sobre a 

segurança alimentar e nutricional dentro de uma visão ética, de autonomia e empoderamento 

(BARBOSA et. al., 2013, p. 941-942).   

Observa-se que a realidade dos CAEs da Comarca de Diamantina está bem 

diferente da constatada por Bandeira et al. (2013, p. 347-348), quando analisaram que o 

cardápio era bem aceito, porém apenas 14,2% dos pareceres conclusivos dos CAEs indicavam 

que ele respeitava a cultura alimentar da região.  

Também foi perguntado aos conselheiros se os Municípios estavam fornecendo 

alimentação especial aos alunos com necessidades alimentares especiais devido a problemas 

de saúde, conforme prevê o art. 12, §2º, da Lei nº. 11.947/09.  

A maioria dos conselheiros, formada por 5 (cinco) entrevistados, afirmou que 

sempre é fornecido o cardápio especial aos alunos que dele necessitam, todavia, 1 (um) dos 

entrevistados afirmou que raramente era fornecida, 1 (um) afirmou que nunca era fornecida, 1 
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(um) afirmou não saber se era fornecida a alimentação especial e 1 (um) afirmou que não 

havia alunos com tais necessidades nas escolas municipais.  

Nota-se, contudo, a necessidade de se realizar um implemento no fornecimento de 

tais dietas nos Municípios pois, em 2 (dois) deles não eram garantidos, a contento, os direitos 

dos menores com necessidades alimentares especiais, fato grave, principalmente se essas 

crianças forem de baixa renda, pois haverá um comprometimento muito grande do orçamento 

familiar para suprir os alimentos não fornecidos aos alunos em razão da omissão municipal. 

Os dados discutidos acima estão resumidos na tabela 7, abaixo.  

 

Tabela 7. Percepção dos conselheiros sobre a execução do PNAE. 

Percepção dos Conselheiros Sobre a Execução do PNAE  N % 

Cardápio é Executado como Programado     

Às vezes 1 12,5 
Com frequência  3 37,5 
Sempre 4 50,0 
Total 8 100,0 
Conhece os Valores Nutricionais Mínimos a serem oferecidos a cada Nível 

de Ensino  
    

Sim 5 55,6 
Não 4 44,4 
Total 9 100,0 
Programa Municipal tem respeitado os Valores Nutricionais mínimos a 

serem oferecidos por dia  
    

Com frequência  2 22,2 
Sempre 5 55,6 
Não sabe 2 22,2 
Total 9 100,0 
Programa Municipal tem respeitado os Hábitos Alimentares da região     
Às vezes 2 22,2 
Com frequência  3 33,3 
Sempre 4 44,4 
Total 9 100,0 
Programa Municipal tem respeitado a Cultura Alimentar da Região     
Às vezes 1 11,1 
Com frequência  2 22,2 
Sempre 6 66,7 
Total 9 100,0 
Tem sido preparado Cardápio Especial aos alunos com Necessidades 

Especiais devido a problemas de saúde 
    

Nunca 1 12,5 
Raramente  1 12,5 
Sempre 5 62,5 
Não sabe 1 12,5 
Total 8 100,0 
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Além disso, é necessário promover ações de educação inclusiva, fortalecendo os 

eixos voltados para o educando, o conhecimento e o educador, pois a educação especial 

depende desse fortalecimento, a fim de deixar claro que os alunos com necessidades especiais 

e os alunos com necessidades alimentares especiais possuem o mesmo direito à educação que 

os demais. Assim, crianças com diabetes (que possuem restrições a açúcares), com 

hipertensão (com restrição ao sal), cardiopatas, obesas, celíacas (com restrição ao glúten) com 

alergia a alimentos ou que tenham outras patologias precisam de atenção nas alimentações 

regulares e nas extraordinárias. Por fim, é importante ressaltar que muitos Municípios não se 

preparam para receber os alunos com necessidades alimentares especiais e demoram em 

implantar as medidas necessárias para o fornecimento adequado da alimentação escolar, 

pondo em risco, assim, a vida e a saúde dos educandos ou promovendo uma demora 

desproporcional para sua implementação em razão de entraves burocráticos como a exigência 

de laudos e preenchimento de relatórios e formulários (FLÁVIO et al., 2008). 

Ribeiro e colaboradoras (2014) afirmam que a Política Nacional de Alimentação e 

Nutrição (PNSAN) possibilitou a construção de um espaço de relação entre a alimentação e a 

saúde dentro da operacionalidade do SUS e uma forma de promover ações curativas, 

assistenciais, bem como o enfrentamento de determinantes da saúde e nutrição da população. 

Tal política tem como prioridades a alimentação adequada, que deve envolver os aspectos 

biológicos e socioculturais dos indivíduos, respeitando as necessidades de cada fase no curso 

da vida, atendendo as demandas de atenção nutricional e as pessoas com necessidades 

alimentares especiais. Além disso, tem enfoque no uso sustentável do meio ambiente.  

Ribeiro e colaboradores (2014) também salientam a importância da Portaria 

Interministerial nº 1.010, de 08 de maio de 2006, que estabeleceu diretrizes para a promoção 

da alimentação saudável nas escolas de educação infantil, fundamental e de ensino médio da 

rede pública e privada e de ensino em âmbito nacional, assim como a importância da Lei nº. 

11.947/09, que também tratou dos alunos com necessidades alimentares especiais. Aduziram 

que as restrições de acesso à alimentação adequada sofridas pelos indivíduos quando não 

amparadas por políticas públicas de acesso a tais alimentos se apresentam como um fator de 

exclusão social e de insegurança alimentar e nutricional e pode ser agravada pelas restrições 

sociais vividas por tais indivíduos portadores de deficiências orgânicas.  

Como pontos positivos da busca para a cessação desse quadro citam a criação da 

Vigilância Alimentar e Nutricional Escolar (SISVAN Escolar) para o monitoramento do perfil 

nutricional e o planejamento de ações de prevenção e controle da obesidade infantil e de 

doenças crônicas não transmissíveis. Além disso, tem sido realizada a identificação de 
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estudantes com necessidades alimentares especiais durante o cadastramento de redes públicas 

de ensino e o mapeamento deles para a implementação de estratégias para atender às suas 

necessidades. Promovem-se, assim, ações bioéticas orientadas pelo respeito e incentivo à 

liberdade individual para a tomada de decisões, aos princípios de solidariedade, justiça, 

equidade e responsabilidade e ao esforço da proteção aos mais desfavorecidos e vulneráveis 

(RIBEIRO et al., 2014).  

A realidade dos CAEs da Comarca de Diamantina está diferente da constatada por 

Bandeira et al., quando analisaram que 2,1% dos Municípios atendia as necessidades 

especificas dos alunos com doença celíaca e diabetes (2013, p. 347-348).  

Em relação à realização do teste de aceitabilidade dos alimentos fornecidos aos 

alunos das escolas públicas municipais, 6 (seis) conselheiros afirmaram que o teste era 

realizado nos Municípios aos quais estavam vinculados, 2 (dois) dos Municípios não 

realizavam o teste e 1 (um) deles não sabia se o teste era aplicado.  

A escala hedônica
9
 foi utilizada em 3 (três) dos Municípios, segundo as 

informações dos conselheiros, a modalidade de resto/ingestão foi utilizada em 2 (dois) deles, 

1 (um) conselheiro relatou o uso de outro método em seu Município. Por fim, 1 (um) dos 

conselheiros inquiridos não soube responder se o Município realizava o teste de aceitabilidade 

e outros 2 (dois) dos Municípios não realizavam o teste de aceitabilidade.  

O conselheiro que havia afirmado ser promovido outro tipo de teste de 

aceitabilidade informou que no Município eram realizados os testes da escala hedônica e do 

resto/ingestão, além de perguntas para as cantineiras e servidoras ligadas ao fornecimento da 

merenda escolar a respeito da existência ou não de sobras e das preferências dos alunos.  

Por fim, retirando-se os Municípios que não realizam os testes de aceitabilidade 

do cálculo de porcentagem, afere-se que 42,8% dos Municípios realizam o teste de 

aceitabilidade dos alimentos por escala hedônica, 28,6% realiza o teste pela modalidade 

resto/ingestão, 14,3% dos Municípios utiliza outro meio para fazê-lo e 14,3% dos 

conselheiros não souberam se o teste era ou não realizado em seu Município.  

A finalidade do teste de aceitabilidade é, dentre outras, aferir a preferência dos 

alunos, bem como evitar o desperdício e o fornecimento de alimentos que não tenham boa 

aceitação pelos educandos. Assim, a falta do teste de aceitabilidade vai de encontro ao 

                                                 
9 A escala hedônica é uma metodologia para avaliação sensorial da aceitação de amostras para os indivíduos. 

No caso da alimentação escolar, normalmente são feitas fichas com figuras de faces alegres ou tristes, com 

numerações que podem ir de um a cinco ou de um nove, normalmente para avaliar a percepção sensorial dos 

alunos acerca de cada um dos alimentos oferecidos ou do prato como um todo. (CECANE, 2010) 
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princípio da eficiência da administração pública, previsto no art. 37, caput, da Constituição da 

República Federativa do Brasil, pois permite a repetição de cardápios pouco aceitos pelos 

alunos e, com isso, o desperdício reiterado de alimentos que, seguramente, seriam melhor 

aproveitados em outros tipos de preparo.  

Importa mencionar que, em estudos realizados com o objetivo de aferir a 

aceitação da merenda escolar em Chapecó, SC, Teo e colaboradores (2009), aferiram que 

entre 686 alunos, número correspondente a 5% do alunado das escolas Estaduais e Municipais 

da cidade, apenas 23% aderiu à merenda escolar em todos os dias da semana. Constataram 

que nas escolas municipais, a adesão entre um e quatro dias da semana era de 66,2%, ao passo 

que nas estaduais era de 72%. Também constataram que apenas 7,7% dos alunos de Chapecó, 

SC, informaram que nunca consumiam a alimentação escolar. Obtiveram o índice de 

aceitação de 70,8%, entretanto, ainda é considerado baixo pelo FNDE que prevê uma 

aceitabilidade de 85%.  

Santos, Ximenes e Prado (2008) avaliaram que em um grupo de 65 alunos de uma 

Escola Estadual de Ensino Fundamental da cidade de Porto Velho, RO, 75,4% deles tinham 

boa aceitação em relação à merenda e 24,6% não. Também aferiram que 63% dos alunos não 

tem o hábito de repetir a merenda e os outros 37% repetiam a refeição e 73,8% consumiam 

toda a merenda, enquanto a porcentagem restante deixava restos.  

Tais estudos demonstram que grande parte dos alunos não faz suas refeições todos 

os dias da semana no educandário. Além disso, alguns deles não realizam refeições na escola. 

Também foi constatado que alguns discentes se alimentam ali entre uma e quatro vezes na 

semana. Essas pesquisas chamam a atenção para a necessidade de se fazer o teste de 

aceitabilidade a fim de saber quais são os cardápios de maior aceitação, mas também para 

aferir quais são as causas que levam muitos alunos a não realizarem suas refeições na escola 

ou a se alimentarem algumas vezes na semana no educandário. Tais respostas, seguramente, 

poderão levar a um planejamento melhor e permitirão à equipe técnica avaliar as causas de 

rejeição da merenda e, assim, modificá-la, seja com alterações no preparo ou com palestras 

para conscientização dos alunos (TEO et al., 2009; SANTOS; XIMENES; PRADO, 2008) 

Portanto, a postura dos Municípios que não realizam tais testes deve ser revista, 

visando o bem-estar dos alunos, o aproveitamento correto dos alimentos e a redução dos 

gastos provenientes do desperdício decorrente das sobras.  
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Os conselheiros também foram inquiridos se os CAEs aos quais estavam 

vinculados participavam dos processos de aquisição de alimentos levados a efeito pelos 

Municípios em todas as suas fases, na oportunidade 5 (cinco) dos conselheiros responderam 

que os CAEs atuavam em tais processos e 4 (quatro) responderam que os CAEs não atuavam 

nos processos de aquisição de alimentos.  

Entretanto, quando perguntados se os CAEs participam na definição das etapas da 

aquisição dos alimentos, tais como elaboração de edital, habilitação dos candidatos, 

fiscalização do pregão, acompanhamento da elaboração dos contratos, avaliação da qualidade 

dos produtos de amostra e avaliação dos produtos entregues, observou-se que 5 (cinco) desses 

CAEs nunca participa, 1 (um) participa às vezes e 1 (um) participa com frequência e 2 (dois) 

deles sempre participam. As análises narradas acima estão condensadas na tabela abaixo. 

Tabela 8. Teste de Aceitabilidade e Acompanhamento do CAE na aquisição de alimentos 

 

Variável N % 

Teste de Aceitabilidade     

Sim 6 66,7 

Não 2 22,2 

Não sabe 1 11,1 

Total 9 100,0 

Tipo de Teste de Aceitabilidade     

Escala Hedônica 3 42,8 

Resto/ingestão 2 28,6 

Outro 1 14,3 

Não sabe  1 14,3 

Total 9 100,0 

Conhecimento do Processo de Aquisição de Alimentos     

Sim 5 55,6 

Não 4 44,4 

Total 9 100,0 

Participação do CAE nas etapas de aquisição de alimentos     

Nunca 5 55,6 

Às vezes 1 11,1 

Com freqüência 1 11,1 

Sempre 2 22,2 

Total 9 100,0 

 

Assim, apenas um pequeno número de CAEs participa dos processos de aquisição 

de alimentos dos Municípios aos quais estão vinculados, ou seja, 33,3%
10

. De acordo com o 

art. 19, II, da Lei nº. 11.947/09, os CAEs devem “acompanhar e fiscalizar a aplicação dos 

                                                 
10

 Pois a resposta sempre engloba a resposta com frequência, apesar da recíproca não ser verdadeira. 
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recursos destinados à alimentação escolar” e o acompanhamento dos processos de aquisição 

de alimentos faz parte dessas atribuições legalmente previstas. Portanto, não é apenas 

recomendável, mas necessário que os CAEs participem de todo o processo de aquisição de 

alimentos, como a análise da elaboração do edital, a habilitação dos candidatos e o pregão, 

tomando parte de todas as etapas da chamada pública, inclusive no tocante à elaboração dos 

contratos firmados com a administração, além de fiscalizar, mesmo que periodicamente ou 

aleatoriamente, o recebimento dos alimentos, a preparação da merenda e as refeições dos 

alunos. 

Outra questão importante avaliada foi a forma utilizada pelos Municípios para 

verificar se os alimentos recebidos para o fornecimento da merenda escolar eram próprios 

para o consumo e tinham boa qualidade. 

De acordo com os conselheiros é realizada uma análise visual dos alimentos para 

verificar a aparência, a forma de condicionamento da embalagem e a validade dos produtos. 

Em alguns Municípios é feita a inspeção pelo nutricionista, em outros, pelas cantineiras ou 

coordenadoras da merenda e, até mesmo, por professores.  

A Resolução nº. 26/2013 do FNDE dispõe em seu art. 33, que  

os produtos alimentícios a serem adquiridos para o alunado do PNAE deverão 

atender ao disposto na legislação de alimentos, estabelecida pela Agência Nacional 

de Vigilância Sanitária - ANVISA do Ministério da Saúde - MS e pelo Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA.  

 

Bandeira et. al. informaram que as atividades de controle de qualidade dos 

alimentos foram relatadas na maioria dos pareceres conclusivos dos CAEs analisados no 

estudo realizado por eles, assim,  

[...] o controle dos gêneros alimentícios (validade, características organolépticas, 

sensoriais) foi a etapa relatada com maior frequência (71,2%, n=1.637), seguida do 

controle de qualidade do armazenamento (40,9%, n=940), realização de inspeção 

pela Vigilância Sanitária (termo de compromisso) (27,2%, n=625) e controle de 

qualidade no que diz respeito aos manipuladores de alimentos (21,4%, n=491) 

(2013, p. 348). 

 

Os conselheiros, em sua maioria, afirmaram que o Município possuía local 

adequado para o armazenamento dos alimentos, haja vista que 8 (oito) deles responderam 

afirmativamente. O outro conselheiro restante afirmou não saber se o Município possuía local 

adequado para armazenar os alimentos.  
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Nas atas e nos documentos do CAE 4 em que o conselheiro era membro, não 

havia qualquer menção sobre irregularidades no local de armazenamento dos alimentos, 

todavia, tal local não foi visitado, por isso não é possível afirmar que todos os Municípios 

armazenam adequadamente os alimentos que serão distribuídos nas escolas. 

Em relação ao armazenamento de alimentos nas escolas, foi observado que todos 

os conselheiros apresentaram uma avaliação positiva, pois 6 (seis) deles responderam que os 

alimentos sempre eram armazenados em local adequado e 3 (três) responderam que isso 

ocorria com frequência.  

De modo diferente, Oliveira, Brasil e Taddei (2008), ao avaliarem 5 creches 

públicas ou filantrópicas da cidade de São Paulo, SP, aferiram que 60% dos alimentos eram 

armazenados de forma inadequada e a distribuição e identificação dos alimentos nos 

utensílios e na área física estava inadequada em 100% das creches. Avaliaram, ainda, que 

todas as cozinhas demonstravam risco de contaminação tanto no tocante à estrutura quanto no 

funcionamento. Também avaliaram o risco de 80% de inadequação na higienização de 

equipamentos e utensílios utilizados no preparo e processamento das refeições. Outro ponto 

importante do estudo é que 100% dos manipuladores apresentaram irregularidades em relação 

à higienização das mãos e 87,5% no tocante às práticas sanitárias de manipulação dos 

alimentos. Os principais problemas encontrados na armazenagem ou no local em que os 

alimentos são guardados foram a identificação incorreta ou inexistente dos alimentos, 

ausência de protetor de rodapé nas portas para evitar a entrada de roedores e insetos, 

inexistência de utensílios em quantidade suficiente ou em mal estado de conservação, além de 

utensílios e materiais inadequados para uso na alimentação, por serem produzidos em 

madeira, por exemplo. 

Santos Filho e colaboradores, em estudo realizado em 30 creches na cidade de 

Salvador, em 2008, também avaliaram que 21% delas funcionavam em condições higiênico-

sanitárias adequadas, contudo, os outros 71% não estavam aptos a realizar suas atividades de 

forma satisfatória, não garantindo segurança e qualidade nas refeições produzidas. Foram 

verificadas inadequações na estrutura, nos equipamentos, nos procedimentos utilizados pelos 

manipuladores, na produção e na documentação das creches, assim como no estudo citado 

anteriormente. E concluíram que as condições higiênico-sanitárias das creches comunitárias 

eram, em sua maioria, inadequadas, razão pela qual poderiam propiciar a contaminação por 

doenças transmitidas por alimentos.  



100 

 

Também é necessário fomentar atividades de controle de estoque, para melhorar o 

planejamento e a guarda dos alimentos, com a finalidade de melhorar a execução do programa 

nos aspectos administrativo e funcional, a fim de evitar o desperdício, bem como os desvios 

de verba praticados em razão de falhas no planejamento e nos controles de estoque 

(BANDEIRA et al., 2013, p. 349). 

É preciso lembrar que, conforme destacam Belik e Chaim,    

[...] na área nutricional, a alimentação nas escolas se configura como fator de 

promoção da reeducação alimentar e de revalorização da cultura alimentar local. Na 

área financeira, o Programa promove um maior envolvimento do poder local, o que 

se reflete em um maior investimento no próprio PNAE. Na área social, a presença 

do Programa significa uma maior adesão à alimentação escolar por parte dos alunos, 

um maior interesse e envolvimento da comunidade escolar - como pais e professores 

- com o objetivo de que a escola ofereça uma alimentação nutritiva e de boa 

aceitação. Além disso, o PNAE pode resultar em um impacto positivo para 

economia local, a partir da compra de alimentos de produtores locais (2009, p. 606). 

 

Por fim, se inquiriu dos conselheiros se os alimentos adquiridos pelos Municípios 

possuíam algum tipo de certificação e 5 (cinco) deles responderam afirmativamente, 2 (dois) 

responderam negativamente e 2 (dois) responderam não saber se os alimentos eram 

certificados. Em complementação, foi questionado aos conselheiros quais eram os tipos de 

certificação, na oportunidade, 4 (quatro) responderam não saber, 1 (um)  afirmou que eram os 

mesmos exigidos pelo governo para a comercialização dos produtos, 1 (um) respondeu que 

era o SIF (Serviço de Inspeção Federal) e o UHT (ultra high temperature -, método de 

pasteurização utilizado nos leites de caixinha), aduzindo que o Município comprava poucos 

produtos de origem animal, outro conselheiro respondeu que havia certificação apenas nos 

alimentos industrializados, outro afirmou que eram os exigidos pela vigilância sanitária e 

outro não foi perguntado, pois já havia respondido anteriormente que não era exigida a 

certificação dos produtos adquiridos no Município ao qual se vinculava.  

Observa-se que a maioria dos conselheiros não sabia quais eram as certificações 

exigidas para a obtenção dos alimentos nos Municípios em que atuavam, pois 4 (quatro) deles 

não sabiam quais eram as certificações exigidas e o restante respondeu de forma genérica. Por 

isso, é necessário que os Municípios investigados invistam na qualificação dos servidores 

responsáveis pelo controle de estoque, na obtenção de alimentos certificados e, se necessário, 

proporcionem aos produtores locais meios para obterem as certificações sanitárias mínimas 

para a realização das vendas atinentes aos produtos da agricultura familiar local, como forma 

de garantir mais qualidade aos alimentos adquiridos na alimentação escolar e pela população 

local.  
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6. AS PERCEPÇÕES A PARTIR DA ANÁLISE DOCUMENTAL E ENTREVISTAS  

 

A análise de conteúdo foi realizada por meio da leitura das atas referentes aos 

últimos mandatos dos Conselhos de Alimentação Escolar, compreendendo o período que vai 

de 2013 a dezembro de 2016, quando foi realizada a pesquisa de campo.  

O tratamento dos dados foi realizado por meio da análise documental e da análise 

das entrevistas. Em relação à primeira, foram analisadas 226 páginas de atas dos 9 (nove) 

CAEs pesquisados e em relação às entrevistas, foram analisadas 6h14min54s de gravação, 

que, após transcritas, deram origem a 99 páginas de documentos. Da análise conjunta de todo 

o material emergiram 5 (cinco) Categorias e 10 (dez) Subcategorias, de acordo com o quadro 

abaixo:  

 

Quadro 1. Categorias e subcategorias de análise levantadas a partir das entrevistas com os Conselheiros de 

Alimentação Escolar da Comarca de Diamantina, Minas Gerais, Brasil, 2016. 

Categorias Subcategorias  

1. Seleção dos Conselheiros do CAE Discurso Sobre o Papel do CAE 

A Escolha dos Representantes dos Diferentes 

Segmentos 

2. Ausência de Autonomia e 

Empoderamento dos CAEs 

Falta de Autonomia Frente aos Servidores 

Administrativos 

Falta de Autonomia e Independência Frente aos 

Gestores e ao Responsável Técnico 

3. Dificuldades Enfrentadas pelos CAEs Acesso às Informações 

Infraestrutura 

Participação dos Conselheiros 

Competências e Habilidades dos Conselheiros 

para exercerem o Controle Social 

4. Fragilidades e Ações de Efetivo 

Controle Social 

Fragilidades 

Ações Efetivas 

5. Alimentos e Produtos da Agricultura 

Familiar 

 

 

A primeira categoria a ser analisada se refere à Seleção dos Membros dos CAEs, a 

fim de trazer um panorama sobre a forma de assunção ao cargo pelos conselheiros.  
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6.1 Seleção dos Conselheiros do CAE 

 

A presente Categoria, se dividiu em outras duas Subcategorias, denominadas, 

respectivamente, “O Papel do CAE” e “A Escolha dos Representantes dos Diferentes 

Segmentos”.  

Nessa Categoria foram elencadas as fundamentações constantes nas atas sobre o 

papel a ser exercido pelo CAE e sobre a forma de escolha dos diferentes segmentos ligados a 

ele.  

 

6.1.1 O Papel do CAE 

 

Em todas as atas elaboradas para o registro das eleições dos diversos segmentos 

do CAE é possível encontrar a menção à importância do Conselho para o exercício do 

Controle Social na aplicação dos recursos repassados pelo FNDE e na alimentação oferecida 

aos alunos. As atas também destacam que a participação como conselheiro é um importante 

trabalho social gratuito.  

É utilizado um modelo de ata padronizado em todos os CAEs, que, se por um 

lado, permite a documentação com as informações mínimas exigidas pelo FNDE, por outro, 

traz informações superficiais e incompletas para os indivíduos que pleiteiam ser eleitos 

conselheiros, tendo em vista que a atuação contempla outras importantes atribuições como 

visitas às escolas, participação em todo o processo de aquisição de gêneros destinados à 

alimentação escolar, incluindo a participação na elaboração de editais de aquisição de gêneros 

alimentícios, nas Chamadas Públicas, na aferição da qualidade dos alimentos recebidos, 

dentre outras, que não são, sequer, mencionadas nas atas, conforme ser observa dos anexos B, 

C, D e E.  

Extraem-se, aqui, trechos das atas do CAE 9, os quais são igualmente encontrados 

nos demais CAEs pesquisados: 

 

[...] Participação no CAE como controle social na aplicação dos recursos repassados 

e na alimentação oferecida aos educandos [...] 

A participação no conselho é relevante trabalho social gratuito [...] 
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Há poucos registros em que são relacionadas outras atribuições dos Conselheiros, 

como foi possível extrair de uma ata proveniente do CAE 5 em que a nutricionista informa 

aos recém empossados quais eram as funções a serem exercidas, além de ressaltar que eles 

têm muitas atribuições a cumprir, tais como elaborar um cronograma de reuniões e o 

Regimento Interno do Conselho que ainda não existia. Algumas dessas informações são 

repetidas e complementadas em outra ata, desta vez proveniente do CAE 7, na qual a 

Secretária Municipal de Educação repete parte do caput do art. 18 da Lei nº. 11.947/09, ao 

dizer que o CAE é um órgão colegiado, fiscalizador, permanente, deliberativo e de 

assessoramento, mas, em seguida, especifica importantes atribuições dos Conselheiros, como 

se vê abaixo:   

 

Nos comunicou que temos muito serviço. Em primeiro lugar, fala das funções, [...] 

locais que temos que visitar. Fala no cronograma de reuniões, com função de 

acompanhar todo esse processo, que ainda não foi feito o regimento interno [...] 

Fala, em seguida, sobre as atribuições dos membros da cada categoria, realçando 

mais sobre a presidente que lidera as reuniões, começando pelo principal, de 

telefonar ou mandar por escrito o convite para as reuniões. (Ata do CAE 5) 

 

[...] órgão colegiado de caráter fiscalizador, permanente, deliberativo e de 

assessoramento. Sendo assim precisa ser atuante e desenvolver algumas atividades 

como: realizar reuniões mensalmente, participar das licitações e chamadas públicas, 

realizar visitas às escolas, verificar se o cardápio está sendo cumprido e acompanhar 

se os cardápios estão sendo aceitos pelos alunos, analisar a prestação de contas e 

outros documentos financeiros. (Ata de chamada pública registrada no CAE 7) 

 

No entanto, o desconhecimento das atividades a serem realizadas enfraquece o 

controle social, pois a melhoria dos serviços públicos pretendida com a criação do CAE 

somente poderá ser executada com a participação efetiva da população, que está condicionada 

ao conhecimento dos seus atores sobre os problemas e as soluções aplicáveis a suas 

demandas. (CARDOSO MARTINS et al., 2008).  

Sendo assim, quanto maiores as informações disponibilizadas sobre as atividades 

a serem desenvolvidas pelos Conselheiros ou futuros conselheiros, como era o caso, maior 

será o conhecimento dos problemas enfrentados e, consequentemente, maior também será a 

chance do correto e participativo exercício do controle social, com efetiva atuação dos 

conselheiros e da população. 

A composição do CAE elenca representantes dos gestores, dos trabalhadores da 

educação e discentes, dos pais de alunos e das entidades civis organizadas, para facilitar o 
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encontro de diferentes visões da sociedade a respeito dos problemas da alimentação escolar e 

para ponderar as melhores soluções com um viés social, pressupondo que, assim organizado, 

sua estrutura permita o diálogo de diversos setores da comunidade para a conformação de 

soluções plurais, que atendam ao maior número de interesses sociais envolvidos.  

É importante mencionar que os modelos das atas fornecidos pelo FNDE não 

mencionam a exigência da elaboração de um Edital de Convocação com a finalidade dar 

publicidade e cientificar os interessados sobre a data da reunião destinada à eleição dos 

membros dos CAEs dos variados segmentos e informar os requisitos exigidos para o 

preenchimento do encargo. Cabe aqui ressaltar que a elaboração de um Edital de Convocação 

contribuiria muito para a publicidade do ato de escolha dos conselheiros e permitiria uma 

maior organização e mobilização dos segmentos para a escolha dos seus representantes, o que, 

sem sombra de dúvidas, influenciaria na garantia de melhores condições para o êxito do 

controle social pretendido.  

Desta maneira, a modificação das atas padronizadas para a inclusão da 

exigibilidade de um edital de convocação ou de um ato hábil a tornar pública a eleição, com a 

determinação da sua divulgação em todas as escolas e na sede da Prefeitura e da Câmara 

Municipais poderia contribuir muito para a organização dos segmentos que compõem o CAE, 

inclusive para dar maior representatividade aos membros que passariam a compô-lo após as 

eleições, bem como para a melhoria do Controle Social por ele exercido.  

Posteriormente, será observado que as informações superficiais passadas no 

momento da eleição acerca das atribuições e atividades a serem desempenhadas pelos 

Conselheiros é sentida por grande parte deles, que se queixam de não terem consciência sobre 

a responsabilidade e o grande número de funções que deveriam exercer, o que também será 

facilmente aferido pelo desenvolvimento das categorias vindouras.  

 

6.1.2 A Escolha dos Representantes dos Diferentes Segmentos 

 

De acordo com os entrevistados, a escolha dos representantes de todos os 

segmentos, poucas vezes ocorre de forma espontânea
11

, ou seja, sem que haja qualquer 

                                                 
11

 A diferenciação entre espontâneo e voluntário trazida aqui, é jurídica, decorre do fato de que o indivíduo que 

se candidata espontaneamente parte de uma ação interna, sem estimulo de outras pessoas ou de grupos, ao passo 
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estímulo externo ao candidato. Na grande maioria das vezes, o indivíduo se candidata 

voluntariamente, cedendo a pedidos de outros integrantes do segmento representado, ou, até 

mesmo, por indicação do Poder Executivo local.  

Conforme mencionado no Subcapítulo 5.1, os representantes do Poder Executivo 

foram todos indicados. Nesta etapa, verificou-se que a indicação é justificada pelo fato dos 

representantes do Poder Executivo serem pessoas de confiança dos gestores, ou que já têm 

conhecimento sobre as atividades a serem desempenhadas tanto pela Entidade Executora, 

quanto pelo CAE. A menção à indicação está em todas as entrevistas, por isso, foram 

extraídos apenas dois trechos para demonstrar o que aqui se afirma.  

É... indicação. Indicação, mesmo. (Conselheira do CAE 5) 

 

Apenas alguns órgãos, igual a prefeitura indica, através de ofício, né.  

A Câmara Municipal indica, através de ofício.  

[...] a gente vê que a preocupação do prefeito, da Secretária Municipal é indicar 

pessoas que estão diretamente envolvidas, por exemplo, eu sou representante do 

Executivo, porque eu já trabalho com a merenda escolar há mais tempo e também 

faço a prestação de contas no SIgPC, entendeu, então fica fácil também pra entrar no 

Sigecon, pra inserir as informações e pra auxiliar a presidente, né. (Conselheira do 

CAE7) 

 

Os representantes dos Trabalhadores da Educação e Discentes relatam diferentes 

experiências, algumas pessoas se candidatam voluntariamente, outras são direcionadas em 

virtude dos cargos que ocupam dentro da escola e outras são, simplesmente, indicadas pela 

administração para comporem o Conselho, como se observa abaixo: 

 

Os trabalhadores da educação, alguns são voluntários e alguns são indicados. [...] Na 

verdade acontece igual acontece a reunião de pais, acontece a reunião das escolas e 

se propõe que tá precisando de gente pra representar e que tem voluntário, só que 

tem segmentos dentro da escola que automaticamente direcionam, por exemplo, a 

direção da escola tem que ter dentro da composição do CAE, tem que ter alguém 

que representa a direção da escola, então tem representante da direção da escola 

municipal e outro que representa a direção da escola estadual, dentro do CAE. [...] 

(Conselheira do CAE 2) 

 

Faz uma reunião, né? É. Aproveita a reunião de conselho de classe. [...] Às vezes se 

apresenta voluntariamente, às vezes, é... pergunta pra pessoa se ela... quem quer. [...] 

Acaba que sempre são as mesmas pessoas. (Conselheira do CAE 5) 

 

Na verdade, foi indicação, não teve uma eleição não. Foi indicação, precisava de 

alguns membros, aí pegou dessas formas. [...] 

Na minha indicação, igual, tipo assim, eu não tinha nada com a secretaria, aí a escola 

pediu que eu fosse e que a minha colega fosse, porque precisava de duas 

representantes lá. A gente foi sem saber pra que que era. Aí quando a gente chegou, 

                                                                                                                                                         
que aquele que se candidata voluntariamente, o faz não só por sua vontade, mas também em decorrência de 

estimulo externo, normalmente, proveniente do seu segmento (ANDREATO, 2017). 



106 

 

ela foi e falou assim, ah, vocês vão fazer parte do conselho da alimentação. Aí, bom, 

nós precisamos de um presidente, você vai ser representante de pais, você da 

sociedade civil, essas coisas, sabe? (Conselheira do CAE 4) 

 

No segmento destinado aos Pais de Alunos, os representantes também são 

indicados ou se candidatam voluntariamente, sempre após receberem algum tipo de estímulo 

para se lançarem como candidatos:  

 

Tem uma reunião de pais e pediram alguém pra representar. [...] Na verdade, é tipo 

assim, aqui, como é uma cidade pequena, as pessoas já identificam uma certa 

postura da gente diante de algumas coisas. Então, automaticamente, a própria turma, 

na reunião, eles ah, “coloca fulano, fulano é bom, fulano resolve, fulano corre atrás 

das coisas”, então, na verdade, é voluntário, mas é tipo uma aclamação das pessoas 

[risos] pedindo pra gente representar. [...] Eu me voluntariei de acordo com a 

indicação das pessoas, entendeu?! (Conselheira do CAE 2) 

 

Também é em reunião. É em reunião. Reunião de pais. [...] Chama pra entrega de 

resultado do filho [...] Aí eles vêm. Aí a gente aproveita e... [E aí como é que eles 

fazem? é apresentação voluntária ou indicação?] Voluntária. (Conselheira do CAE 

5) 

 

Por votação, na reunião com todos os pais e aí a gente faz a votação. (Conselheira do 

CAE 9) 

 

Teve também indicação, na verdade, pegou até funcionário da escola. [...] Pegou 

pais da escola. (Conselheira do CAE 4) 

 

Por fim, no seguimento das entidades civis organizadas, 7 (sete) dos 9 (nove) 

conselheiros relataram a ocorrência de indicação pura e simples, sem qualquer espécie de 

votação entre os participantes do segmento:  

 

[...] manda um ofício pro representante dessas entidades pra eles indicarem. 

(Conselheira do CAE 2) 

 

A gente manda um ofício solicitando a indicação, aí eles indicam uma pessoa. E 

mandam... [...] (Conselheira do CAE 5) 

 

Por assembleia também. (Conselheira do CAE 7) 

 

Deve-se mencionar que a ata modelo de eleição do segmento, constante do anexo 

D, indica algumas associações em seu bojo, o que acaba influenciando a Entidade Executora 

no momento da realização da eleição. Esse fato deve ser registrado, pois, a depender das 

peculiaridades da localidade, haverá outras associações com maior capacidade de contribuição 

para o CAE que aquelas indicadas nas atas disponibilizadas pelo FNDE.  
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Por isso, diante dos parcos conhecimentos de alguns presidentes e membros do 

CAE, essas associações poderão não ser chamadas, apenas por não constarem do modelo, o 

que prejudicaria a comunidade como um todo.  

As transcrições realizadas acima permitem observar que a maioria dos 

representantes dos Conselhos recebe o estímulo da Administração ou dos seus pares para se 

candidatar ao exercício do encargo. Se, por um lado, isso demonstra que o indivíduo tem, aos 

olhos dos seus pares, as qualidades necessárias para desempenhar as atribuições, por outro 

não demonstra o interesse do candidato em participar das atividades do Conselho, nem a 

consciência de que tenha as qualidades necessárias para fazê-lo.  

Por outro lado, o fato de serem aproveitadas as reuniões de pais e os conselhos de 

classe dos professores para as eleições do CAE explica porque não se encontram atos 

preparatórios das eleições nas atas de todos os Conselhos de Alimentação Escolar 

Pesquisados.  

Também justifica o pequeno número de pessoas que participam das eleições, já 

que elas ocorrem, muitas vezes, em uma única escola. É importante salientar, como visto no 

Subcapítulo 5.1, que alguns Municípios têm mais de uma escola, outros chegam a ter mais de 

20, por isso, escolhas assim podem implicar em uma representatividade muito pequena dos 

membros eleitos, se comparada ao número de pessoas que poderiam ter se candidatado e ao 

número de pessoas que poderiam ter votado.  

Outro ponto importante a ser lembrado é que, pelos relatos obtidos, os 

conselheiros eleitos, muitas vezes, não sabem que a reunião ou assembléia trataria da 

composição dos novos membros do CAE e são surpreendidos com a sua própria eleição para 

compô-lo, já que, como se viu, é comum serem indicados pelos colegas para que se 

voluntariem. Esse fato justifica o pouco interesse de muitos dos conselheiros em desenvolver 

suas atribuições após serem eleitos e tomarem posse no Conselho, como já mencionado no 

item 6.1.1. 

Ressalte-se, ainda, que as falas analisadas reforçam os apontamentos formulados 

no Subcapítulo 5.1, de que, muitas vezes, os registros das atas não correspondem aos 

processos utilizados para as eleições dos conselheiros, tendo em vista que a totalidade das atas 

indica que os representantes dos segmentos dos Trabalhadores da Educação e Discentes, dos 

Pais de Alunos e das Entidades Civis organizadas foram escolhidos em assembléia e por 

votação, ao passo que, apesar das entrevistas informarem que muitos deles foram escolhidos 
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por seus segmentos por meio do voto, outros tantos foram indicados pela Administração 

Pública, fato que prejudica a representatividade dos membros do CAE e prejudica a 

democracia representativa.  

Santos e colaboradores (2007, p. 2686) também obtiveram resultado semelhante, 

pois, ao analisarem a forma de seleção de conselheiros de CAEs de 36 Municípios do Estado 

da Bahia, em 25 deles não foi possível saber qual foi o processo de composição do Conselho, 

tendo eles concluído que os depoimentos colhidos naquele estudo sugeririam uma limitada 

transparência e uma forte presença do Poder Executivo Municipal na escolha dos 

conselheiros.  

Complementando tais considerações, Gallina e colaboradores (2012, p. 92) 

afirmam que o controle social será mais ou menos ativo, dependendo da ideologia e da 

capacidade de reação aos riscos de cooptação política que cada organização apresentar, por 

isso, a escolha dos membros do CAE é determinante para a garantia do exercício do controle 

social, ou seja, as potencialidades da estrutura estão condicionadas à capacidade do setor 

público promover e apoiar o funcionamento do Conselho. 

Por fim, deve ser registrado que a Secretária Municipal de Educação é também 

conselheira do CAE 6, situação não permitida pelo art. 34, §7º, da Resolução nº. 26/2013, do 

FNDE, tendo em vista ser a ordenadora das despesas da Entidade Executora e, como tal, não 

poderia participar do Conselho, já que seria responsável por autorizar a realização de despesas 

que ela mesma será responsável por fiscalizar (FNDE, 2013). 

 

6.2. Ausência de Autonomia e Empoderamento do CAEs  

 

Da presente Categoria emergiram duas Subcategorias as quais foram denominadas 

“Falta de Autonomia Frente aos Servidores Administrativos” e “Falta de Autonomia e 

Independência Frente aos Gestores e ao Responsável Técnico”.  

Nesta categoria é observado que muitos dos Conselheiros não têm consciência do 

papel que exercem no Controle Social para a execução do PNAE, por isso, em grande medida, 

se submetem aos agentes administrativos do Município sem fazer questionamentos. Outras 

vezes, se vêem impotentes em relação aos posicionamentos dos Gestores do PNAE, em uma 

postura passiva que não seria esperada em suas atuações como conselheiros.  
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Falta-lhes, de um lado, autonomia para agir com confiança e segurança e, de 

outro, conhecimento sobre as atividades que necessitam ser desempenhadas, sobre as 

prerrogativas possuídas como conselheiros, sobre o poder de exigir das Autoridades e dos 

Gestores o cumprimento dos seus deveres e, por consequência, o poder de modificar o cenário 

político e social que lhes circunda, o que demonstra a falta de empoderamento de muitos 

daqueles atores sociais.  

Essa categoria complementa a anterior, por demonstrar que as deficiências nas 

escolhas dos conselheiros interferem na atuação e na autonomia do Conselho de Alimentação 

Escolar.  

Para a criação desta categoria e das subcategorias dela decorrentes, foram 

analisadas as atas dos CAEs pesquisados e as entrevistas. 

 

6.2.1 Falta de Autonomia Frente aos Servidores Administrativos 

 

No Município ao qual pertence o CAE 2 havia, até a data da visita, uma servidora 

incumbida de auxiliar as atividades de todos os Conselhos Municipais na área de educação, 

tais como o CAE, o Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB e o 

Conselho Municipal de Educação, cabendo-lhe, assim, desempenhar funções específicas 

como promover o arquivamento de documentos, redigir ofícios, dentre outras.  

Entretanto, o que se constatou da leitura das atas daquele CAE, é que a referida 

servidora, apesar de não ser conselheira, praticava atos de competência dos conselheiros, 

como expedir e assinar ofícios em nome do CAE, alterar o Regimento Interno do Conselho, 

alterar horários das reuniões sem deliberação anterior dos conselheiros para tanto. Trechos das 

entrevistas realizadas também confirmam o que se extraiu das atas, conforme se transcreve 

abaixo:    

 

A coordenadora fez a leitura do Regimento Interno do Conselho, onde foi ajustado 

que as reuniões serão feitas bimestralmente e não mensal. (Ata do CAE 2) 

 

Eu acho que quando ela leu o regimento pra gente poder votar estava essa questão de 

ser mensal ou bimestral. (Entrevista com a Conselheira do CAE 2) 
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É importante salientar que, no primeiro trecho transcrito, apesar de constar a 

leitura do Regimento Interno do Conselho para ajustar que as reuniões passariam a ocorrer 

bimestralmente, não há qualquer menção ao requerimento de tal modificação por parte dos 

conselheiros em atas anteriores, tampouco há registro de deliberação do Conselho para 

aprovar a alteração lida pela Coordenadora. Portanto, há evidências de que a alteração da 

periodicidade das reuniões foi formulada não pelos Conselheiros, mas pela Coordenadora dos 

Conselhos.  

Isso justifica o fato da Conselheira entrevistada não ter segurança para responder 

qual era a periodicidade das reuniões. Além disso, caso o Regimento Interno tivesse sido 

elaborado em conjunto pelos Conselheiros, certamente, a Conselheira teria relatado que 

quando eles criaram ou alteraram o Regimento, deliberaram que as reuniões ocorreriam a 

cada dois meses. No entanto, a entrevistada se limitou a utilizar a expressão “quando ela [a 

Coordenadora] leu o regimento”, o que reforça a ingerência da servidora em relação às 

decisões do Conselho e aos atos de sua atribuição exclusiva.  

Outros trechos das atas também demonstram a influência da servidora no CAE, 

como se transcreve abaixo: 

 

A coordenadora apresentou aos conselheiros dois ofícios feitos e protocolados por 

ela e pela Secretaria Municipal de Educação [...]. 

 

A coordenadora justificou o motivo de ter mudado o horário da reunião para a tarde. 

 

A coordenadora dos Conselhos Municipais [...] iniciou a reunião justificando o 

porque de não ter realizado a reunião do Conselho nos dois últimos meses. 

 

Balanço sobre a merenda escolar que foi positivo, principalmente quanto à 

aceitabilidade dos alunos e acompanhamento da nutricionista [...]  

 

A primeira transcrição demonstra que a Coordenadora assinava os ofícios pelo 

Conselho de Alimentação Escolar, apesar de não o compor, o que configura uma 

irregularidade administrativa, já que o presidente do CAE representa o Conselho para esses 

fins. Aqui também não há indicação de qualquer censura praticada pelos integrantes do CAE 

para demover a irregularidade, demonstrando que eles consentiram com o ato, ou não tinham 

conhecimento da irregularidade praticada pela servidora.  

O segundo e terceiro trechos demonstram que a Coordenadora desmarcava as 

reuniões do Conselho e também convocava os conselheiros, por isso, inicia a ata informando-
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lhes porque se reuniram na parte da tarde e não de manhã, como de costume, e também 

porque não se reuniram nos últimos dois meses.  

O último trecho transcrito acima revela uma constatação feita pela Coordenadora 

dos Conselhos em uma reunião destinada à apreciação da prestação de contas da Entidade 

Executora em que ela afirma que a aceitabilidade dos alimentos fornecidos e o 

acompanhamento da nutricionista foi positivo, influenciando, assim, a votação dos 

conselheiros que, ao final, deliberaram pela aprovação das contas do Município sem 

questionar a afirmação da Coordenadora.   

Essas atitudes da servidora, ao contrário de demonstrarem a sua eficiência no 

desempenho das suas funções, comprovam que os Conselheiros daquele CAE não possuíam 

autonomia para realizar algumas das funções que lhes eram afetas, além de não terem a 

perfeita consciência do que deveriam fazer para desempenhar as funções atribuídas a eles. Por 

isso, deixavam que a servidora encarregada de auxiliá-los, praticasse atividades atribuídas 

exclusivamente a eles.  

Ao contrário do que ocorreu no CAE 2, as reuniões deveriam ser um ambiente de 

debate, em que os diversos segmentos ali existentes teriam que discutir os problemas e 

aventar soluções consensuais para garantir o bom andamento do CAE e do programa de 

alimentação escolar municipal. Dessas discussões, deveriam ser compartidas vivências dos 

indivíduos e dos grupos, de modo que os conselheiros aprendessem a interagir mais e 

ganhassem maior autoconfiança, reconhecendo a si mesmos e aos outros como atores de um 

processo de construção e negociação coletiva, o qual culminaria com o empoderamento 

daqueles agentes sociais (KLEBA; COMERLATTO; COLLISELLI, 2007). Contudo, a 

ausência de autonomia e de empoderamento permitiu que a servidora municipal dirigisse, em 

grande medida, as decisões do CAE, como se viu acima.  

 

6.2.2 Falta de Autonomia e Independência Frente aos Gestores e ao Responsável Técnico 

 

Nesta subcategoria constata-se que muitos dos conselheiros não conhecem os 

meios disponibilizados pela estrutura do PNAE e pela ordem jurídica para exigir que os 

Gestores cumprissem as atribuições que lhes são determinadas pela Lei, pelas Resoluções e 

demais atos normativos que regem o Programa. Nela também é possível aferir que, muitas 
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vezes, os Conselheiros atribuíram estar em um patamar hierárquico inferior aos Gestores 

dentro do PNAE.  

Pela leitura das atas foi possível constatar que os membros do CAE 3 se sentiam 

insatisfeitos porque a Entidade Executora não atendia os requerimentos do CAE e pela 

ausência da Secretária Municipal de Educação às reuniões do Conselho. Outro ponto 

relevante destacado naqueles documentos foi a dificuldade de realizar visitas, em virtude da 

burocracia exigida para a utilização do veículo destinado à utilização dos conselheiros.  

Os trechos abaixo selecionados demonstram o que se disse acima:  

 

O presidente fala de sua insatisfação quanto ao andamento das metas estipuladas 

pelo Conselho, pois nada que manda para o executivo é atendido, [...] 

 

[...] falou também sobre a ausência da Secretária Municipal de Educação nas 

reuniões do Conselho, devido a importância das decisões a serem tomadas por seus 

membros. 

 

A conselheira [...] fala da dificuldade de visitar, pois da maneira que o executivo 

quer que cada um faça para usar o veículo destinado a merenda é inviável. 

 

Importa frisar que a dificuldade de atuação não foi suplantada pelos Conselheiros, 

senão com o término do mandato do prefeito, como se extraiu da entrevista de uma das 

conselheiras do CAE 3:  

 

É, mas depois que trocou o prefeito a gente conseguiu. Conseguiu muita coisa, 

graças a Deus! É... antes, antes a gente não conseguia nada, nada, nada. (Conselheira 

do CAE 3) 

 

A conselheira do CAE 8 também relatou que os cardápios eram repassados para a 

direção da escola e para as cantineiras, porém a nutricionista não os submetia à aprovação do 

CAE.  

[[...] o nutricionista, ele submete os cardápios pra vocês aprovarem?] Às vezes, sim. 

Mas a maioria das vezes não, por causa do recurso, né. Mas sempre, quando a gente 

inicia o ano, mesmo, ela leva os cardápios, aí ela vai também na escola, testa, fica 

vendo se ele tá sendo bem aceito, se não... [Mas ela não passa eles assim, oh, gente, 

fiz a reunião aqui, dois, três dias antes das aulas começarem.] Pro CAE não. [...] 

Não. Não. É com a gente mesmo. Mais é... sempre assim... com o diretor da escola, 

com as cantineiras, entendeu? Vocês ficam de olho, vê se vai ser bem aceito, é mais 

uma coisa mais, entre quem tá ali. (Conselheira do CAE 8) 
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Nas situações mencionadas acima, referentes ao atraso da prestação de contas e a 

ausência de submissão dos cardápios formulados pelo nutricionista ao CAE, caberia aos 

conselheiros exigir dos responsáveis o cumprimento das determinações legais e 

regulamentares, como forma de exercício das prerrogativas que são inerentes ao cargo. Caso 

não atendidos, deveriam buscar os órgãos de fiscalização auxiliares, tais como o Ministério 

Público ou o Tribunal de Contas ou, até mesmo, ao próprio FNDE.  

No entanto, os conselheiros deixaram de recorrer a eles quando necessitavam 

auxílio para a execução das atribuições do CAE, o que configurou um grave erro, pois, como 

se viu, a situação do CAE 3 somente foi modificada com a troca do prefeito e o problema 

relatado pela Conselheira do CAE 8 não havia sido solucionado até o terceiro ano de mandato 

daqueles conselheiros. Portanto, o acionamento dos órgãos auxiliares, tais como o Ministério 

Público ou Tribunal de Contas, ou, até mesmo, do próprio FNDE, poderia pressionar os 

gestores e o responsável técnico, não só a atenderem os requerimentos legítimos do CAE, 

como também a atuarem de maneira mais célere e a cumprirem a legislação, diante da 

fiscalização exercida pelo CAE e pelos demais órgãos com atribuições para tanto.  

Outra questão a ser mencionada nesta subcategoria foi a percepção da grande 

interferência política do Poder Executivo no CAE 7, quando a conselheira entrevistada 

afirmou, com convicção, que os membros do CAE seriam substituídos antes do término do 

mandato porque o Prefeito não tinha sido reeleito e não deixou sucessor político-partidário. 

Além disso, aferiu-se que, naquele CAE, os atos normativos, tais como Resoluções e 

Recomendações, que poderiam ser expedidos pelos seus membros, ficam a cargo da 

Secretaria de Educação, o que demonstra, mais uma vez, a ausência de autonomia do 

Conselho e de empoderamento frente aos Gestores: 

 

Eu até falei que o próximo conselho agora, porque troca prefeito ele troca o conselho 

também, né, com certeza. E também já tá indo passar a validade, também, né? Ano 

que vem já termina a validade do nosso. [...] Mas, com certeza, esse conselho deve 

ser trocado no início do ano. [...] É... sempre quando dá no quarto ano, se for troca 

de prefeito ele é... [...] Eles trocam. [...] É... alimentação, FUNDEB e Conselho 

Municipal, sempre tem essa interferência política. (Conselheira do CAE 7) 

 

[Você sabe se o CAE expede atos normativos como Resoluções, Recomendações? 

Portarias?] Não. Tudo feito através da Secretaria Municipal e da Prefeitura. [...] Por 

exemplo, a chamada pública, mesmo, né. A gente participa de todo processo, mas é 

tudo demandado da Secretaria e da Prefeitura, a gente não emite nenhum não. Não. 

[É que, por exemplo, Recomendação poderia ser feita.] Poderia, mas não tem não. 

Não tem porque fica tudo distribuído naqueles setores que já são pra isso mesmo, 

entendeu? (Conselheira do CAE 7) 
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No CAE 4 também foi constatada a interferência política e a falta de autonomia 

dos Conselheiros perante os Gestores. Esta última foi demonstrada pela explicação da 

Conselheira ao informar que demorou a manter contato com o pesquisador para autorizar a 

realização da pesquisa porque entendia ser necessária a autorização da Secretária Municipal 

de Educação para participar da pesquisa, de acordo com os argumentos transcritos abaixo:  

 

[...] Depois que você ligou pra Dr. [...] e que esse rapaz reconheceu, ele foi na minha 

escola e disse, você poderia responder. Mas eu vou fazer isso, se ela [Secretária 

Municipal de Educação] me autorizar, porque se ela não me autoriza, depois fala que 

eu que tô passando por cima da autoridade dela. É... se você for lá conversar com ela 

e escutar, eu não me oponho, foi o que ele fez. [...]. (Conselheira do CAE 4)  

 

Como se viu, a ingerência do Poder Executivo no CAE 4 é notória, segundo a 

conselheira entrevistada, todos os membros do CAE foram indicados pela Secretaria 

Municipal de Educação e a Presidente do CAE somente se sentiu apta a responder o 

questionário semiestruturado e a receber o pesquisador após ser autorizada pela Secretária 

Municipal de Educação.  

A falta de autonomia e a ingerência da Secretaria Municipal de Educação 

justificam porque o CAE 4 possui apenas os registros das eleições dos Conselheiros e de 

algumas poucas reuniões no período correspondente ao último mandato. Saliente-se que a ata 

atinente à apreciação das contas municipais se limita a dizer que elas foram aprovadas, mas 

não consta o registro de deliberação dos conselheiros para tanto.  

As posturas dos CAEs 4 e 7 vão de encontro àquilo que seria esperado da 

Administração Pública, pois, de acordo com a literatura especializada, o controle social 

depende não apenas da existência do CAE, mas também de condições que permitam o 

exercício e a representatividade dos conselheiros. No caso, a indicação limita e amarra os 

conselheiros aos interesses de quem os indica e lhes retira a autonomia e a autoridade para 

agir.  

Gabriel e colaboradores (2013, p. 976-977) mencionam que 18,4% dos 

presidentes dos CAEs de Santa Catarina possuíam vínculo com o Executivo ou o Legislativo. 

Cardoso Martins e colaboradores (2008, p. 111) mencionam que o estabelecimento dos órgãos 

de participação social na Constituição da República Federativa do Brasil não foi suficiente 

para modificar a postura das elites dominantes, tampouco de algumas Instituições e 

Organizações da Sociedade Civil, de forma a renovar a cultura política e cívica brasileira. 
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Além disso, um dos principais problemas práticos para os Conselhos é a sua composição, 

representação e representatividade, pois, muitas vezes, as composições não respeitam os 

critérios de paridade e os critérios de escolha são obscuros. Por isso, a existência do Conselho 

não implica na participação política da sociedade.  

Desse modo, para atuarem de maneira correta, os membros do Conselho devem se 

reconhecer como agentes de mudança social, devem compreender os problemas vivenciados 

pelo Conselho e sentirem-se capacitados a implementar mudanças que passam não apenas 

pelas propostas da Entidade Executora, mas também pelas vivências e conhecimentos dos 

conselheiros dos diferentes segmentos que compõem o Conselho. Assim, garantindo-se as 

condições para o desempenho das atividades que lhe são atribuídas, os conselheiros passam a 

ter condições não somente de fiscalizar a execução do PNAE, como também de interferir nas 

decisões do Poder Público (KLEBA; COMERLATTO; COLLISELLI, 2007; CARDOSO 

MARTINS et al., 2008; PIPITONE et al., 2003).  

E essas condições somente seriam alcançadas com o reconhecimento da 

autonomia do CAE pela Administração, que deveria se abster de interferir nos mandatos dos 

conselheiros, e com a assunção de conselheiros eleitos democraticamente, pois os votos dos 

pares garantem autonomia ao representante do segmento, pois os conselheiros passam a atuar 

de acordo com os interesses dos representados e, desse modo, suas ações passam a ser 

lastreadas nos interesses, nas expectativas e nas reivindicações dos demais indivíduos que 

compõem o segmento representado.  

No entanto, os conselheiros indicados exercem um Controle Social tutelado pela 

administração, uma vez que esta passa a dirigir a atuação dos membros do Conselho. Nota-se, 

assim, que o processo de escolha não favorece a representatividade dos Conselheiros, pois 

aqueles que foram indicados não foram escolhidos por seus pares, os quais não lhes deram 

autonomia para praticarem os atos de deliberação, execução e fiscalização do PNAE.  

Também é necessário lembrar que não basta a existência de uma eleição, pois 

aqueles que foram eleitos em uma reunião destinada à entrega de boletins escolares ou à 

discussão de questões pedagógicas realizadas em uma, de muitas escolas do Município, não 

ostentam a representatividade esperada pelos segmentos que os elegeram. Outro ponto 

importante a ser mencionado é que se espera dos candidatos a consciência da responsabilidade 

dos atos de controle social que passarão a exercer, além de engajamento e consciência 

política, entretanto, indivíduos que se candidataram a ser conselheiros sem muita reflexão 

sobre as atribuições e condutas que deveriam ser praticadas caso fossem eleitos, não têm 
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como garantir tais qualidades, tampouco o empoderamento necessário para atuar quando 

confrontado pelos Gestores. Acresça-se, ainda, que, em casos como estes, não há uma 

preparação prévia dos candidatos, nem uma reflexão das intenções destes, muito menos uma 

discussão do segmento sobre a postura a ser adotada ou das reivindicações da classe 

representada a ser cobrada dos representados, caso o candidato venha a assumir o cargo.  

Por fim, não há como esperar que um Conselho formado às pressas, em uma 

reunião de poucas pessoas que ali se encontravam para outras finalidades possa garantir as 

condições necessárias para a assunção de membros empoderados e política e socialmente 

engajados para fazer com que o CAE seja participativo e efetivo.  

 

6.3 Dificuldades Enfrentadas pelos CAEs 

 

A Categoria em análise permitiu o surgimento de quatro Subcategorias, 

denominadas “Acesso às Informações”, “Infraestrutura”, “Participação dos Conselhos” e 

“Competências e Habilidades dos Conselheiros para Exercerem o Controle Social”.  

Nesta categoria serão analisadas as principais dificuldades narradas pelos 

Conselheiros de Alimentação Escolar nas atas das reuniões e nas entrevistas. O material 

obtido revelou dificuldades decorrentes da falta de informações para o desempenho das 

funções, da falta de infraestrutura do CAE, da falta de participação dos conselheiros e, em 

decorrência disso, da necessidade de promover a substituição de membros, além de 

dificuldades enfrentadas em virtude da capacitação inadequada dos conselheiros para 

exercerem o Controle Social, que não pôde ser sanada em virtude da falta de incentivo da 

Entidade Executora a capacitá-los.  

 

6.3.1 Acesso às Informações 

 

A leitura das atas mostrou que alguns Conselhos não recebem informações 

necessárias para o desempenho das suas atribuições. Os trechos destacados revelam situações 

em que as informações não foram repassadas pela Entidade Executora, pelo FNDE e pelo 

Cecane.  
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Até aquela data não havia recebido nenhum comprovante de recebimento de 

recursos para a merenda escolar no ano de 2014 [...] (Ata do CAE 2) 

 

[...] os e-mails enviados para o FNDE e para o Secane [sic] não tem resposta, 

ninguém da a mínima para o conselho, mas na hora de fiscalizar eles cobram e 

muito, mas não oferecem nenhum suporte ao CAE [...] (Ata do CAE 3) 

 

No primeiro trecho, o Município ao qual o CAE 2 estava vinculado havia atrasado 

a prestação de contas do exercício anterior e o Conselho não tinha a informação se os recursos 

do PNAE haviam sido repassados ou suspensos, por isso, não tinha condições de analisar as 

contas da gestão do programa.  

No segundo, os Conselheiros externalizaram sua insatisfação pelo fato de não 

terem obtido as respostas esperadas perante o FNDE e o Cecane quando solicitaram o 

esclarecimento de dúvidas atinentes à execução de suas atribuições. Além disso, os membros 

ficaram frustrados por entenderem que as cobranças exercidas pelo FNDE e pelo Cecane, no 

que pertine à execução das atividades do CAE, tinham prioridade em relação à função de 

prestar informações e auxiliar os representantes dos Conselhos.  

Contudo, os conselheiros não encontraram meios para fazer com que as 

informações requisitadas fossem prestadas pelo Município, nem pelo FNDE ou pelo Cecane, 

de acordo com a leitura das atas referentes àquele mandato. Conclui-se, mais uma vez, que 

eles não tinham consciência da influência que exerciam dentro da estrutura da Administração 

Pública para reverter o quadro de ausência de informação criado pela inércia da 

Administração Pública, por isso, tiveram dificuldades em desempenhar corretamente as suas 

funções no período em que as informações não lhes foram prestadas.  

As entrevistas também revelam que alguns Conselhos não têm acesso a 

informações sobre a gestão do PNAE ou recebem informações insuficientes sobre ela. Foi 

possível aferir que as conselheiras dos CAEs 4 e 8 afirmaram não ter conhecimento sobre os 

gastos efetuados com a gestão do programa de alimentação escolar dos seus Municípios.  

 

[...] Por exemplo, eu acho que nós do conselho, especialmente do conselho daqui, a 

gente tinha que ter acesso às verbas que vêm. [...] Eu nunca vi um valor, não sei 

quanto que vem. Aí ele [servidor do Município] falou comigo assim: mas essa 

questão de lidar com valores, é complicado reconhecer valores. Aí eu pensei, eu vou 

fazer o quê? Até que ponto... Então, assim... Por isso que eu não queria responder de 

uma coisa que eu não sei. Porque se fosse ativo, nós da educação, do conselho, não 

teríamos que ter acesso? [...] (Conselheira do CAE 4) 
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Não seria o Secretário que teria que vir, olha gente, vai fazer isso, isso, isso, a gente 

tem isso em caixa, compramos isso, isso, isso e somou tal valor. Nunca fez isso. Pra 

esperar pra gente ir atrás, não dá. (Conselheira do CAE 4) 

 

Mas, assim, eu acredito que a gente teria que ter essa abertura, né. [...] No sentido, 

assim, de haver transparência. (Conselheira do CAE 4) 

 

Eu acredito que tinha que ter transparência. A gente tinha que tá a par de tudo que 

gasta na escola, quando envolve recurso. [...] Eu acredito que tinha que ter esse 

repasse junto às escolas, e não tem. Tipo assim, a gente não tinha que ter acesso às 

notas? E não tem! [...] Se tem um valor que é disponível ou que não é disponível eu 

não sei, porque nunca falou com a gente quanto que tinha. Só fala da dificuldade. 

Mas nunca informou o valor, será que ele tá sendo gasto adequadamente? [...] Será 

que tem aluno na escola, mesmo que seja suficiente pra manter esse aluno na escola? 

(Conselheira do CAE 4) 

 

Essa questão administrativa, eles não põem muito a gente a par. [...] É porque, às 

vezes, eu vejo, até falando informalmente, eu vejo que, algumas questões que, 

diretamente estão relacionadas a finanças, à prefeitura, às vezes eles, é... precisam de 

uma decisão de imediato, daquilo ali. Aí vai e convoca uma ou duas ou três 

pessoas... Aí, no caso de merenda não, porque tem que ser constado em ata e tal, 

mas que eu participasse, não. Não é do meu conhecimento não. (Conselheira do 

CAE 8) 

 

[Então você acha que é a presidente que, provavelmente, vai lá e faz essa, essa 

aprovação?] É, só se é diretamente com ela. Eu não vou saber te afirmar. [...] Teria 

que ser com o conselho, não? [...] (Conselheira do CAE 8) 

 

A falta de informação inviabiliza a atuação do CAE e o controle social, pois torna 

inviável a fiscalização do processo de aquisição, preparação e distribuição dos alimentos. 

Ademais, retira do CAE o poder de atuar nesse processo e de influenciá-lo.  

Para conseguirem modificar esse cenário é necessário que os conselheiros 

dominem os instrumentos de análise e acesso a informações, formulem e negociem propostas, 

saibam estabelecer prioridades e definir estratégias, consigam se comunicar e estabelecer 

negociações e acordos com diferentes atores sociais, além de terem a compreensão dos 

conceitos e capacidade de analisar o contexto sociopolítico para tomar decisões (KLEBA; 

COMERLATTO; COLLISELLI, 2007).  

Desta maneira, afere-se que caberia aos conselheiros exigir as informações da 

Entidade Executora no tocante aos valores recebidos e despendidos na execução do PNAE, 

sob pena de noticiar aos demais órgãos fiscalizadores do PNAE, como o Ministério Público, o 

Tribunal de Contas e o FNDE. Isso seria definir estratégias e definir prioridades para as 

dificuldades apresentadas, negociando e estabelecendo acordos com diferentes atores sociais.  

Entretanto, pela leitura das atas e pela análise das entrevistas, verificamos que os 

CAEs mencionados não conseguiram transpor as dificuldades mencionadas até o final da 

pesquisa.  
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Tais dados confirmam as constatações de Cardoso Martins e colaboradores (2008, 

p. 115), sobre a necessidade de democratizar as informações, pois o exercício do controle e da 

participação sociais ocorrem em espaços públicos, sendo necessária a visibilidade e o 

compartilhamento do que é público para tanto. Assim, seria possível observar, comparar, 

escolher, avaliar, decidir, intervir, e assim, modificar o cenário que ali se apresenta, caso se 

fizesse necessário.  

 

6.3.2 Infraestrutura 

 

Nesta subcategoria foram aferidas as principais dificuldades apresentadas pelos 

conselheiros para o exercício das suas atribuições em virtude da falta de infraestrutura do 

CAE que, normalmente, se traduzem em problemas de ordem interna.   

Conforme aferido no Subcapítulo 5.2, nenhum dos CAEs pesquisados possuía 

uma sala independente da estrutura da Secretaria Municipal de Educação ou das Escolas 

Municipais. Todavia, a partir da leitura das atas e das entrevistas, foi possível verificar que o 

CAE 9 possuía uma sala específica, que depois foi utilizada para outras finalidades pelo Poder 

Executivo e o CAE 3 chegou a conseguir uma sala específica, contudo, teve que abrir mão 

dela por razões não especificadas nas atas do Conselho, consoante se observa dos seguintes 

trechos abaixo transcritos:  

 

Uai, tinha uma sala, mas como mudou pra ca, aí... lá, lá a gente tinha uma sala. 

Agora vai ter que ver se arruma outro lugar, né, pra fazer as reuniões. (Conselheira 

do CAE 9) 

 

[Tem computador?] Tem (Quantos?) Uai, computador tinha, né. Mas eu não sei se 

ele ainda vai ficar disponível, né, pra gente. [Mas ele ficava na sala, né?] Un hun. 

(Era um computador?) [Gesto afirmativo]. (Conselheira do CAE 9)  

 

O presidente disse ainda que, para que o Conselho funcione realmente é necessário 

que se tenha uma estrutura mínima; sala para livre acesso dos conselheiros, arquivo, 

entre outros recursos possíveis. (Ata do CAE 3) 

 

O presidente pediu a M. para colocar na sala que foi destinada ao CAE mesa para 

reunião, cadeiras e armário de arquivo; (Ata do CAE 3) 

 

questiona mais uma vez sobre a sala do CAE, pois chegou e encontrava então sala 

que seria do CAE cheia de cadeiras e outros pertences, após algumas discursões [sic] 

ficou combinado que abriria mão da sala, mas que o armário com chave seria 

necessário, foi apresentado qual armário seria do CAE e as chaves foram entregues a 

ele, uma cópia da chave foi entregue a nutricionista pelo presidente, para que se 

algum conselheiro precisasse, tivesse acesso [...](Ata do CAE 3) 
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Nos dois casos mencionados acima, nota-se um retrocesso para os CAEs, haja 

vista que a concessão de uma sala exclusiva para os dois Conselhos lhes garantiria 

privacidade para ouvir pessoas que quisessem fazer denúncias ou expor assuntos que, de 

alguma forma, demandassem a discrição dos conselheiros. Garantiria, ainda, um espaço 

adequado para as reuniões e para a prática de atos administrativos diversos, culminando em 

um ganho de qualidade para a execução das suas atividades de forma geral, além de outras 

questões já expostas no item 5.2 deste trabalho.  

É importante salientar que os conselheiros ouvidos nas entrevistas não se 

manifestaram sobre a ausência de uma sala específica para o Conselho. Essa lacuna é 

importante, pois a existência de uma sala, como já se disse acima, traria uma série de 

vantagens para as atividades do CAE, por isso, entende-se necessário registrar a ausência de 

falas sobre a presente questão. Tal fato pode demonstrar a ausência de consciência sobre o 

assunto ou a acomodação, por entenderem que a estrutura proporcionada aos Conselheiros 

está boa ou que não pode ser melhorada nos 7 CAEs não mencionados acima.  

Também foram noticiados problemas relacionados à impossibilidade de utilização 

dos veículos destinados ao PNAE ou à utilização dos conselheiros. Os trechos das atas 

também relatam dificuldades decorrentes da substituição do veículo anteriormente utilizado 

pelos Conselheiros e para as atividades do Programa de Alimentação Escolar por outro com 

características inadequadas para tanto. Esses fatos prejudicaram, principalmente, a realização 

das visitas dos CAEs 1 e 3, mas também trouxeram um decréscimo no atendimento às 

condições sanitárias do transporte de alimentos no Município em que o CAE 3 está inserido, 

de acordo com os trechos separados abaixo:  

 

Foi sugerido também na próxima reunião analisarmos e avaliarmos sobre o 

cronograma de visitas as escolas da sede e distritos que não estamos realizando 

devido ao leilão de automóveis e que já foi licitado os novos automóveis da 

Secretaria de Educação. (Ata do CAE 1) 

 

O presidente explica que recebeu reclamações que o carro continua sendo usado pela 

prefeitura, então ele, “o presidente” procurou o chefe de transporte e ficou 

combinado que o carro ficará somente na educação; (Ata do CAE 3) 

 

O assunto que mais tem gerado polêmica é o carro da educação, e que agora foi 

procurado por alguns conselheiros pra saber porque o carro foi trocado, uma vez que 

a Pick Up é que foi comprada com verba da educação, após várias discursões [sic], o 

presidente coloca em votação pra saber quem concorda e quem discorda com a troca 

do carro, e todos votaram não concordar com a referida troca, o presidente então 
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pede a Secretaria [...] para enviar ofício para o prefeito com urgência pedindo a volta 

da Pick Up Strada, e que este ofício fosse enviado cópia a ele, digo, ao presidente; 

 

A leitura do trecho da ata do CAE 1 demonstra que a ausência do veículo trouxe 

uma dificuldade temporária e transitória para a realização de visitas e outros atos que 

demandavam a utilização de veículos pelos conselheiros.  

Todavia, a situação narrada pelas atas do CAE 3 demonstra que a situação não era 

transitória e, pior, o veículo que o Conselho podia utilizar anteriormente detinha todas as 

qualidades necessárias para as atividades das escolas e creches Municipais e para o Programa 

de Alimentação Escolar, ao passo que o automóvel trocado pelo Poder Executivo não era 

adequado para aquelas mesmas finalidades, o que representava o retrocesso não só para o 

CAE, mas também para o Programa de Alimentação Escolar do Município.  

Os conselheiros conseguiram reaver o automóvel posteriormente, mas as ações 

praticadas para tanto serão objeto de nova discussão, no item 6.4.2 desta dissertação. 

Por outro lado, é possível aferir que nos demais Municípios não foram 

relacionadas dificuldades para as visitas em virtude de problemas com a utilização de 

veículos. Pelo contrário, as conselheiras dos CAEs 7 e 8 narraram que os carros e os 

motoristas eram disponibilizados sempre que solicitados.  

Há lacunas não mencionadas pelos Conselheiros que também devem ser aqui 

expostas no tocante à falta de servidores públicos que pudessem prestar auxílio às atividades 

do Conselho.  

Sabe-se que os conselheiros atuam de forma gratuita e despendem parte do seu 

tempo livre para a realização das atividades inerentes ao Conselho. Destarte, a existência de 

servidores que pudessem prestar auxílios às atividades básicas do CAE, como efetuar ligações 

telefônicas ou redigir emails para o agendamento de reuniões, realizar atividades de correio, 

encaminhar ofícios e correspondências, agendar visitas, arquivar documentos, dentre outras, 

poderia contribuir para diminuir o tempo despendido pelos conselheiros com atividades como 

estas e permitir que eles pudessem gastar mais tempo com as atividades fim do Conselho, 

como fiscalizar o processo de aquisição de alimentos, bem como o recebimento dos produtos 

entregues por comerciantes e agricultores familiares para a execução do PNAE, a preparação 

dos alimentos e sua aceitação, apreciar as contas e documentos, dentre outras.  
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6.3.3. Participação dos Conselheiros 

 

Nesta Subcategoria foi constatada a ausência, a impontualidade ou a apatia dos 

conselheiros por faltarem às reuniões do CAE, não cumprirem os horários previstos para os 

compromissos ou por demonstrarem desconhecimento ou falta de interesse sobre a estrutura 

ou pelos assuntos do Conselho. Também será abordada a questão atinente à renúncia ou ao 

desligamento compulsório de alguns Conselheiros, bem como a necessidade da substituição 

dos membros daquele órgão.  

Há grande número de relatos nas atas e nas entrevistas realizadas acerca da 

ausência de conselheiros às reuniões ou da impontualidade deles. Contudo, observou-se nas 

atas do CAE 3 quantidade considerável de registros sobre o tema, conforme se observa dos 

trechos transcritos abaixo: 

 

[...] a reunião do mês de março [2014] não aconteceu por falta de quorum. O horário 

deve ser revisto e o assunto voltará para a pauta da próxima reunião; [...] cada vez 

que o titular não puder comparecer à reunião, deverá avisar ao seu respectivo 

suplente. (Ata do CAE 3) 

 

Sobre o dia e horário das reuniões, o presidente [...] voltou a comentar que está 

muito difícil trabalhar sem a presença da maioria dos conselheiros, inclusive dos 

representantes da Prefeitura Municipal. O mesmo vai marcar uma reunião 

extraordinária para tratar unicamente deste assunto. Não vê a necessidade das 

reuniões acontecerem mensalmente; quem sabe elas poderão vir a ser bimestral ou 

trimestral? Enviará mensagem de convocação a todos os conselheiros. (Ata do CAE 

3) 

 

O presidente pede a todos para resolvermos de uma vez por todas os problemas com 

dias e horários das reuniões, dentre algumas sugestões, ficou acertado de comum 

acordo com todos, que as reuniões a partir de agora acontecerão trimestralmente, 

continuando na segunda quinta do mês, no mesmo horário e local, com exceção da 

próxima, que devido a semana das crianças acontecerá em setembro [...] (Ata do 

CAE 3) 

 

Também ficou combinado que o presidente ia conversar com M. [Secretária 

Municipal de Educação] sobre a questão de colocar uma substituta nas salas de aula 

para as professoras conselheiras participarem das reuniões e do recebimento de 

merenda nos dias marcados. (Ata do CAE 3) 

 

[...] O presidente falou sobre o grande número de conselheiros que não participam 

das reuniões e não se tem informações sobre a apresentação de documentos de 

renúncia e/ou postura de substituição destes no referido Conselho, assim sendo, o 

desenvolvimento das atividades do Conselho fica comprometido. (Ata do CAE 3) 

 

[...] pediu maior comprometimento dos membros para com o horário das reuniões. 

(Ata do CAE 3) 
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A leitura das transcrições demonstra que as reuniões do CAE 3 eram mensais e os 

conselheiros, frequentemente, faltavam a elas ou chegavam fora do horário marcado, notando-

se, inclusive, a menção à ausência de quorum em um dos trechos acima elencados. Para 

modificar a situação vivenciada por eles, foi, então, promovida a alteração da periodicidade 

das reuniões, que passaram a ser trimestrais, conforme se constata do trecho da ata acima 

transcrito e do Regimento Interno do Conselho. Entretanto, mesmo após a modificação da 

frequência das reuniões, ainda foi constatada a infrequência de alguns membros, fazendo com 

que fosse constado em ata, que muitos deles, apesar de não terem renunciado, deixaram de 

comparecer às reuniões. Observa-se, ainda, um pedido de maior comprometimento dos 

Conselheiros com o horário das reuniões.   

Como se disse, o relato da ausência dos conselheiros às reuniões e da dificuldade 

de agendá-las é frequente também em outros Conselhos, como se vê das transcrições abaixo:  

 

É. Há muita dificuldade em fazer reunião. Porque... porque o segmento dos 

professores, a maioria deles têm dois cargos. [...] De manhã e de tarde. Geralmente a 

gente faz a reunião na hora do almoço. Aí é aquela pressão danada: “ai eu tenho que 

ir embora. Ah, não sei o que”. [...] E às vezes mora fora também, depende de 

transporte escolar. [...] Aqui é tudo difícil. [...] Pra juntar todo mundo é difícil, é 

difícil. (Conselheira do CAE 5) 

 

[...] É, acontece mesmo. Tem entidade que é mais bem representada, né. Aí participa 

todo mundo, de forma mais assídua. Agora, tem entidade que é uma peleja pra... [...] 

achar, pra... [...]Não... e é indicado, tudo, mas é difícil deles irem nas reuniões. De 

participar, por exemplo, das visitas às Escolas... [...] (Conselheira do CAE 7) 

 

Também foram encontradas algumas contradições entre os relatos das entrevistas 

e dos registros constantes das atas de dois Conselhos. No CAE 4 há o relato da realização de 

uma única reunião em todo o período de mandato da conselheira entrevistada, contudo, no 

livro de atas consta o registro de outras 2 reuniões além da mencionada, no período 

compreendido entre 2014 a 2016. Outra situação diametralmente contrária foi encontrada no 

CAE 9, em que a Conselheira afirmou que os conselheiros se reuniram uma vez por mês, mas 

as atas do Conselho indicam apenas a realização de 5 reuniões entre os anos de 2014 a 2016.  

Têm. [Têm. Os conselheiros suplentes, eles atuam quando os conselheiros titulares 

não comparecem?] Ai, teve uma reunião. [Uma reunião?] Teve uma reunião, que foi 

a reunião de indicação. Entendeu? Então, assim... Aí teve essa reunião e aí C. 

explicou pra gente que aquilo era o Conselho de Alimentação, só que depois... teve 

mais nada não. (Conselheira do CAE 4) 

 

De mês em mês. Sempre que necessário ou ocorre alguma coisa ela é... a gente 

aciona, né, todo mundo participa da reunião. (Conselheira do CAE 9) 
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Há aqui um falseamento de informações no CAE 4, há indícios de que a fala da 

Conselheira não esteja condizente com a realidade, pois a assinatura da conselheira está 

aposta nas três atas registradas no período de 2014 a 2016 do livro daquele Conselho.  

Como ressaltado nos itens anteriores, o CAE 4 recebe forte ingerência do Gestor 

da Educação sobre o controle social. É ele quem detêm a posse do livro de atas, registra 

alguns documentos e seleciona os conselheiros. Desta forma, como a própria conselheira 

relatou na entrevista que às vezes recebia atas para assinar, não há segurança para afirmar se o 

falseamento ocorreu por parte da Administração ou se a conselheira fez um juízo equivocado 

em relação ao número de reuniões do Conselho. 

No tocante à conselheira do CAE 9, também houve um falseamento, entretanto, 

pelo perfil do conselho, pelos dados obtidos com a análise documental, já relatados no item 

5.1, e das entrevistas, é possível afirmar que o equívoco partiu da conselheira, uma vez que o 

número de reuniões informado é desproporcional aos registros e à quantidade de reuniões 

realizadas por todos os outros conselhos pesquisados.  

Sobre a participação dos conselheiros, Cardoso Martins e Colaboradores (2008), 

em artigo referente aos Conselhos de Saúde, trazem importantes considerações, as quais são 

perfeitamente cabíveis aos Conselhos de Alimentação Escolar. Os autores destacam que os 

Conselhos de Saúde são uma estratégia institucional que tem por escopo, não somente abrir as 

portas do setor de saúde para a sociedade civil organizada, mas também reforçar a 

organização social fomentando associações de interesse e facilitar a disseminação da cultura 

participativa. Além disso, os Conselhos rompem com as tradicionais formas de gestão e 

ampliam os espaços de decisão e ação do Poder Público. Assim, impulsionam a criação de 

esferas públicas democráticas e se transformam em potenciais capacitadores de sujeitos 

sociais para processos participativos mais amplos de interlocução com o Estado. Além disso, 

o objetivo é que a população possa influenciar as políticas e programas de saúde, exercendo o 

controle sobre os atos das autoridades locais. 

Os CAEs abrem para a sociedade a possibilidade de participar, democraticamente, 

de todo o processo relativo à alimentação escolar. Para tanto, fomentam a discussão entre 

vários setores de interesse e a organização social, como associações de pais de alunos, de 

trabalhadores da educação e professores, além da sociedade civil, normalmente representada 

por Sindicatos dos Trabalhadores Rurais, Associações de Moradores, etc. O ambiente 

proporcionado pelos Conselhos, assim como nos Conselhos de Saúde, certamente permitiriam 
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o estabelecimento de um ambiente de debate para influenciar políticas e exercer o controle 

dos atos das autoridades locais, se a escolha dos representantes fosse feita adequadamente.  

Para Kleba, Comerlatto e Colliselli (2007, p.336) a participação efetiva dos 

Conselheiros depende da vivência da democracia em outros espaços de convivência, pois não 

se pode esperar que eles atuem democraticamente se não experimentaram a democracia no 

seu próprio cotidiano e se as entidades não possuem, internamente, estruturas participativas e 

se as comunidades também não possuem espaços em que haja real intervenção nas políticas 

públicas.  

Porém, ainda de acordo com Cardoso Martins e colaboradores (2008), o perfil de 

cidadania do país indica que grande parte da população está à margem da comunidade 

política, o que implica no padrão de intervenção pública e de intervenção social, atualmente, 

aquém do desejado. A democratização trazida pela Constituição Federal de 1988 ainda não 

permeou as elites dominantes, tampouco as organizações da sociedade civil no que tange a 

suas crenças e comportamentos. Por isso, há um desafio consistente em transformar a 

cidadania do exigir em uma cidadania do participar dos projetos comuns e assumir as 

responsabilidades dos diversos atores sociais.  

Isso explica, em grande medida, a apatia e falta de participação demonstrada por 

muitos conselheiros. Os resultados atinentes à deficiência da participação aqui trazidos são 

corroborados por Gallina e Colaboradores (2012, p. 99) que concluem ser esta deficiência 

causada pela forma de seleção dos conselheiros, que não lhes proporciona o preparo e a 

responsabilidade esperada para a atuação, e do desconhecimento das Políticas de Segurança 

Alimentar e Nutricional e da Política de Alimentação Escolar.   

Em linhas gerais, verifica-se que a composição do Conselho Municipal de Saúde é 

definida em reunião plenária extraordinária previamente agendada em um Edital 

convocatório, o qual será regido pela Resolução nº. 453/2012 do Conselho Nacional de Saúde 

e por Lei Municipal criada para disciplinar o referido Conselho. Ademais, a composição dos 

conselheiros é paritária, desta maneira, 50% deles serão provenientes de entidades e 

movimentos representativos de usuários, 25% de entidades representativas dos trabalhadores 

da área da saúde e 25% de representação do governo e prestadores de serviços privados 

conveniados, ou sem fins lucrativos (BRASIL, 1990; CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE, 

2012).  
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Nota-se aqui uma diferença muito grande em relação à eleição dos conselheiros de 

alimentação escolar, uma vez que os critérios para a eleição dos conselheiros municipais de 

saúde são muito mais formais e robustos, pois é prevista a elaboração de um edital prévio para 

a convocação das entidades interessadas a comparecerem à reunião plenária extraordinária 

destinada ao pleito. Além disso, há critérios para impedir que um conselheiro possa, ao 

mesmo tempo, representar mais de um segmento. Também há previsão da habilitação prévia 

dos candidatos, os quais deverão demonstrar que as entidades por eles representadas são, 

efetivamente, representativas, abrangem o território municipal e promovem a 

complementaridade do conjunto da sociedade no âmbito de atuação do Conselho de Saúde. 

Tais requisitos fortalecem muito a representatividade dos conselheiros de saúde municipais. 

Assim, critérios de escolha como os acima mencionados seriam muito bem vindos se 

adotados para a eleição dos conselheiros de alimentação escolar, como já foi mencionado no 

item 6.1 desta dissertação.  

Gabriel e colaboradores (2013, p. 976) constataram que, dos 152 CAES 

pesquisados em Santa Catarina, a maior parte deles se dedicava a analisar a prestação de 

contas e fiscalizar os recursos, razão pela qual a fiscalização financeira era a principal 

atribuição daqueles Conselhos, por isso, concluíram que os CAEs não exerciam suas 

atribuições da forma correta, uma vez que outras questões importantes do PNAE não eram 

avaliadas pelos Conselheiros. De acordo com os resultados obtidos, apenas 22,4% dos CAEs 

foram considerados adequados, porque realizavam as atribuições previstas em lei mais de uma 

vez ao ano, as quais foram separadas pelos autores em capacitação, conhecimento do 

Regimento Interno, ter relação com os Conselhos Locais, acompanhamento da relação do 

cardápio e realização de duas ou mais reuniões por ano.  

Pipitone e colaboradores (2003, p. 153), em pesquisa de âmbito nacional, também 

chegaram à conclusão que a principal atividade desempenhada pelos CAEs era a fiscalização 

financeira, seguida do acompanhamento do Programa na Escola. Todavia, o acompanhamento 

da elaboração do cardápio e a avaliação da execução e do atendimento ocorriam com menor 

freqüência, pois eram praticadas, respectivamente, em 50,41% e 38,90% dos Conselhos 

pesquisados.  

Tais dados corroboram que a participação dos conselheiros ainda é deficiente, 

sendo poucos aqueles que cumprem todas as atribuições legalmente previstas e com 

frequência regular. Mais adiante se verá que a ausência de capacitação está ligada às 

deficiências de representação e de atuação dos conselheiros. As entrevistas também revelaram 
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que os conselheiros têm consciência da pouca atividade do Conselho e, por consequência, da 

atuação insatisfatória dos conselheiros, como se extrai da fala da Conselheira do CAE 8 ao 

mencionar: “[...] já até fui outras vezes conselheira da merenda, mas é igual eu falei, não é um 

conselho muito atuante, entendeu [...]”.  

Uma curiosidade notada em dois Conselhos foi o fato de alguns conselheiros 

suplentes serem assíduos frequentadores das reuniões do CAE e, algumas vezes, 

comparecerem mais vezes que os titulares:  

 

No meu caso, eu vou na reunião e minha suplente sempre vai. [...] nossa reunião 

normalmente são dez pessoas, já teve de onze, doze. Mas no mínimo dez. 

(Conselheira do CAE 2) 

 

Na maioria das vezes, não sei porque que acontece isso, é até uma curiosidade, a 

maioria lá, que é mais atuante, são os suplentes. [...] (Conselheira do CAE 7) 

 

Por exemplo, tem um senhor, lá, que é Seu M., que ele é até o suplente da L., ele é 

de uma associação e ela é de outra, ela ficou como titular e ele ficou como suplente. 

Ele vai mais nas reuniões do que ela. Ele participa mais assiduamente do que ela. 

[...] (Conselheira do CAE 7) 

 

Contudo, não foi possível aferir, de forma segura, porque essa situação foi notada 

nos CAEs mencionados. Não houve detalhamento do perfil dos suplentes do CAE 2, razão 

pela qual não foi possível aferir as percepções da conselheira entrevistada para explicar a 

presença constantes dos suplentes nas reuniões daquele Conselho. Tampouco foi mencionada 

qualquer espécie de incentivo à participação dos suplentes naquele Conselho, portanto, não há 

evidência da existência de política interna ou atitudes internas que tivessem como 

consequência este resultado. Todavia, a conselheira do CAE 7 afirmou que o conselheiro 

suplente mencionado no trecho acima era aposentado e possuía netos na escola pública 

municipal, razão pela qual teria tempo disponível para as atividades do Conselho. Assim, a 

explicação passível para o comparecimento e engajamento daquele suplente está intimamente 

ligada ao seu perfil.  

Porém, não foram somente os relatos de ausências às reuniões ou de atrasos dos 

conselheiros que evidenciaram a participação insatisfatória de alguns membros do CAE. 

Também é notada pela apatia de algumas falas, em que o conselheiro demonstra, claramente, 

não ter conhecimento da estrutura interna do Conselho, como se extrai dos seguintes trechos: 

 

[Tem arquivo, o CAE tem arquivo?] Eu pra te falar a verdade, é mais fácil você me 

responder [Tem [risos, risos] Você foi lá que eu sei, com M. [coordenadora do 
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CAE]]. Porque ela sempre leva pra reunião. Eu nunca fui lá. (Conselheira do CAE 

2) 

 

[A vice-presidência, ela é exercida por qual segmento? [...]] Não sei. M. 

[coordenadora do CAE] nunca falou comigo. No caso d‟eu faltar, né!? (Conselheira 

do CAE 2) 

 

[As reuniões, elas ocorrem com qual freqüência?] Elas são de dois em dois meses. 

[...] Desculpa, é porque eu faço confusão, eu acho que ela é trimestral. É porque eu 

tenho o FUNDEB também, eu faço parte do conselho [...] Do FUNDEB e outras 

[risos]. Eu acho que elas são trimestrais. (Conselheira do CAE 2) 

 

Teve um curso há um tempo atrás, eu até ja esqueci o nome do rapaz que veio de 

fora pra dar. [É... qual foi o curso, cê lembra qual que foi esse?] Não me lembro não. 

(Ele era do Cecane?) Isso Cecane. [a gente se reuniu, viu vídeo, foi muito legal [...] 

Un hun, 2015. (Conselheira do CAE 9) 

 

(Quais programas de computador ou os meios que o CAE possui para fiscalizar e 

acompanhar a execução dos programas de alimentação escolar, você sabe?) Não, M. 

[coordenadora] é que, normalmente, acessa, né. (Conselheira do CAE 2) 

 

Foi possível observar que a conselheira do CAE 2 não havia comparecido à sala 

em que os arquivos do CAE estavam localizados durante todo o seu mandato, por isso não 

sabia se no local havia arquivo. Também não sabia a qual segmento pertencia a vice 

presidente do Conselho, e não tinha conhecimento dos programas de computador utilizados 

pelo CAE, deixando tudo a cargo da servidora responsável por auxiliar os conselheiros. No 

CAE 9, a conselheira afirmou ter participado de um curso no ano de 2015, mas não se 

lembrava qual foi a temática daquela capacitação.  

Tais atitudes demonstram o desinteresse e a desatenção das conselheiras em 

relação ao conselho ou às capacitações oferecidas para a melhoria do desempenho dos 

membros do CAE.  

No item 5.1 também foi mencionado que muitos CAEs não se reúnem com 

frequência e não realizam discussões em encontros, senão para promover a apreciação das 

contas dos Municípios aos quais estão vinculados.  

Tudo isso, demonstra a participação insuficiente dos membros dos CAEs 

pesquisados. Outros estudos corroboram os dados encontrados nesta pesquisa, conforme será 

demonstrado abaixo.  

Gallina e colaboradores (2012, p. 99) apontam a ausência de preparação como um 

dos principais fatores para a insuficiência do controle social exercido pelos CAEs. Gabriel e 

colaboradores (2013, p. 977) também mencionam que a mobilização e a discussão social 
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permitiriam o efetivo controle por parte do CAE, que refletiria a visão da comunidade se 

assim agisse.  

Pipitone e colaboradores (2003, p. 153) afirmam que nos municípios menores a 

participação dos conselheiros deve ser incentivada, principalmente para realizarem as 

atividades de fiscalização dos cardápios, divulgação das atribuições do conselho e da sua 

composição, além daquelas atribuições que se distinguem da fiscalização das contas 

municipais. 

Santos e colaboradores (2007, p. 2691) afirmaram que os processos de 

composição dos CAEs nem sempre permitiam o efetivo exercício da democracia e a maioria 

dos membros eram indicados pela Administração. Aduziram que os conselheiros não estavam 

exercendo as atividades que lhes eram atribuídas, por isso, contavam com diminuta 

visibilidade da população. Também foi constatado que os conselheiros tinham um preparo 

insuficiente para o exercício das funções. Por fim, salientaram que, na maioria dos casos, os 

conselheiros não reconheciam o papel do CAE, nem os seus como representantes de algum 

segmento.  

A participação insuficiente dos conselheiros, muitas vezes, redunda na ausência 

de comparecimento de alguns membros e na renúncia de outros. As atas dos CAEs 1, 3 e 5 

noticiaram a necessidade de substituir conselheiros.  

As substituições ocorreram em virtude da exoneração de servidores, de renúncias 

aos mandatos ou de faltas reiteradas e injustificadas de alguns conselheiros. As substituições 

mencionadas estão previstas no art. 34, §14, I e III, da Resolução nº. 26/2013 do FNDE e nos 

Regimentos Internos dos Conselhos (FNDE, 2013). Também houve substituição de membro 

por falecimento. Seguem abaixo alguns dos trechos mencionados:  

 

A questão dos membros do CAE que representam o executivo e que ambos foram 

demitidos, pois já pediram a nomeação de novos membros e nada foi feito, N. 

[Secretária de Educação] disse que as providências já haviam sido tomadas. (Ata do 

CAE 3) 

 

A conselheira [...] apresentou ao presidente e demais conselheiros a sua carta de 

renúncia que foi lida e aceita, sendo protocolada no conselho. Prosseguindo, o 

presidente [...] também apresentou a sua carta de renúncia que foi protocolada na 

mesma reunião junto aos conselheiros e junto ao Poder Executivo. (Ata do CAE 3)  

 

Vai ser alterado a composição do CAE uma vez que tem membros que não estão 

participando e já tem mais de quatro reuniões faltosas, e por determinação legal 

podem ser substituídos, estes membros faltosos estão dificultando as ações do CAE, 

uma vez que temos que dar andamento aos trabalhos. (Ata do CAE 1) 
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Foi discutido também sobre as substituições de alguns membros do conselho. 

Membros que renunciaram, [...]. Membros que foram afastados porque não foram 

encontrados [...] e [...]. por motivo de falecimento. [...] Assim que todos os membros 

forem substituídos, o conselho se reunirá para eleger o novo vice-presidente. (Ata do 

CAE 1) 

 

[...] posse dos membros eleitos em substituição aos membros que renunciaram. (Ata 

do CAE 5)  

 

A próxima categoria desenvolverá as percepções atribuídas aos conhecimentos, 

habilidades e atitudes dos conselheiros para o exercício do controle social, apontando os 

principais problemas identificados para tanto.  

 

6.3.4 Competências e Habilidades dos Conselheiros para exercerem o Controle Social  

 

Nesta subcategoria são destacados trechos das atas e das entrevistas nos quais se 

verifica que os conselheiros, muitas vezes, não estão preparados para superar os problemas 

que lhes são apresentados no exercício do encargo.  

Tem-se aqui o conceito de competência baseado na coexistência de 

conhecimentos, habilidades e atitudes dos indivíduos, os quais englobam questões técnicas, 

aspetos sociais e afetivos relacionados à atividade desempenhada. O conhecimento está ligado 

às informações assimiladas e estruturadas pelo indivíduo para “entender o mundo”, sua 

capacidade de receber informações e utilizá-las em um esquema preexistente, ter uma visão 

estratégica e saber “o quê” e “o porquê”. Habilidade é saber como agir diante de objetivos ou 

processos predefinidos, os quais envolvem técnicas e aptidão. Por fim, atitude se refere às 

condições afetivas e sociais do indivíduo em seu trabalho ou atividade, sua identidade com os 

valores da organização, entidade ou órgão, seu comprometimento e motivação para atender os 

objetivos e resultados de acordo com os padrões de comportamento esperados resultando em 

um trabalho de alta performance (GUIMARÃES, 2000, p. 132). 

Houve casos em que, ao se verem diante de um problema, os conselheiros 

ameaçaram parar de realizar algumas tarefas ou disseram que renunciariam, deixando, assim, 

de cumprir com o papel fiscalizador e transformador esperado por um agente de controle 

social. Em outras situações, os conselheiros permaneceram inertes diante das dificuldades 

enfrentadas, havendo, ainda, trechos em que é demonstrado o desconhecimento dos 
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conselheiros sobre as ações a serem tomadas ou sobre os processos que o CAE tem de 

fiscalizar. 

Também é possível destacar equívocos atinentes às condutas dos conselheiros que 

não realizam as atividades internas da forma correta, deixando de promover a documentação 

das suas atividades, não guardando sigilo sobre assuntos capazes de expor a privacidade dos 

envolvidos e, em razão disso, causaram constrangimentos desnecessários. Ainda foram 

relatadas dificuldades enfrentadas pelos conselheiros por desconhecerem suas atribuições e 

terem avocado ao Conselho tarefas da Entidade Executora do PNAE. Por fim, foram 

destacados relatos de dificuldades impostas pelo Poder Executivo para os Conselheiros 

participarem de capacitações.  

Os conselheiros dos CAEs 2 e 3 demonstraram a sua incapacidade de buscar 

soluções para os problemas enfrentados em seus Conselhos ao manifestarem sua intenção de 

renunciar ao cargo. A primeira transcrição abaixo, relata a atitude dos conselheiros ao se 

depararem com o atraso na prestação das contas do Município. Na segunda transcrição, a 

insatisfação de alguns membros do CAE se devia à demora do Poder Executivo cumprir as 

deliberações do Conselho.  

 

Os conselheiros disseram que se caso tal situação não for resolvida eles não 

assinarão mais nenhum documento referente ao conselho, além de pedirem 

desligamento do mesmo. (Ata do CAE 2) 

 

[...] Se as decisões aqui tomadas pelo conselho não forem colocadas em prática, o 

mesmo irá renunciar e todos concordaram com ele. [...] (Ata do CAE 3)  

 

Os conselheiros do CAE 2 deveriam ter noticiado o atraso na prestação de contas 

para o FNDE, para o Ministério Público ou para o Tribunal de Contas, também poderiam ter 

oficiado o Município para cumprir a obrigação, todavia, permaneceram inertes em relação ao 

problema. Alguns deles, diante da situação, afirmaram que renunciariam caso a situação não 

fosse solucionada pelo Poder Executivo.  

No CAE 3 a situação era muito parecida, pois os conselheiros se viram sem ação 

diante da inércia ou da demora da Entidade Executora. Daí, entenderam que o melhor 

caminho a tomar seria a renúncia.  
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Nessas hipóteses, os conselheiros pretendiam tomar o melhor caminho para eles, 

pois renunciar seria passar o problema para outros conselheiros que viriam a tomar posse e se 

livrar da responsabilidade que recaía sobre eles.  

Todavia, como conselheiros, essa foi a pior atitude a ser tomada, tendo em vista 

que suas funções se referem, exatamente, a fiscalizar, de modo amplo, a execução do PNAE, 

ou seja, fiscalizar desde a aquisição dos alimentos até a distribuição, preparação e fiscalização 

das contas da Entidade Executora. Sendo assim, cabia-lhes acionar todos os órgãos auxiliares 

ao CAE para informar que a fiscalização exercida pelo órgão identificou os problemas acima 

narrados, por isso, o FNDE e as demais autoridades deveriam tomar atitudes em relação 

àqueles fatos. 

Entretanto, as atitudes proativas mencionadas acima não foram, sequer, aventadas 

pelos conselheiros, o que denota o desconhecimento de muitas ou de todas elas e, assim, a 

ausência de conhecimento, habilidade e atitude para o exercício do encargo.  

Foi aferido, ainda, o comportamento inadequado de alguns conselheiros do CAE 3 

quando levaram ao conhecimento de uma cantineira o teor das discussões realizadas pelo 

Conselho ao receberem a denúncia que ela estaria executando o seu trabalho de forma 

inadequada.  

Importa mencionar aqui, que os conselheiros apenas deliberaram sobre o assunto e 

não havia qualquer procedimento administrativo em trâmite para apurar as irregularidades 

veiculadas na denúncia, nem indícios de que as afirmações nela trazidas eram verdadeiras, 

razão pela qual o sigilo era legítimo naquela situação. Entretanto, chegou ao conhecimento do 

presidente do CAE que a servidora, após a reunião, ficou sabendo do teor das discussões 

efetivadas pelos Conselheiros, o que levou ao seguinte registro em ata:  

 

Durante a reunião do CAE, todos os conselheiros devem manter a ética; Assuntos 

sigilosos, tratados aqui, não devem ser comentados em locais impróprios ou levados 

a quem quer que seja sem o consentimento dos conselheiros. Ele se referia à 

denúncia da servidora da [Escola Municipal] citada em reunião anterior; disse que 

antes mesmo de terminar a reunião, a mesma já sabia do que se tinha tratado. (Ata 

do CAE 3)  

 

Evidencia-se aqui o despreparo de alguns conselheiros para lidar com o sigilo que 

algumas denúncias devem receber, principalmente quando ainda não se tem certeza sobre a 

veracidade do seu conteúdo. É certo que, após verificada a veracidade das informações, em 
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virtude da garantia do contraditório, a servidora poderia ser chamada ao CAE para prestar 

esclarecimentos, se fosse o caso, ou o CAE poderia requisitar a instauração de procedimento 

administrativo, que lhe garantiria a acesso ao devido processo legal e ao contraditório, o que 

se afiguraria a solução mais correta para o caso.  

Todavia, na ocasião, os membros do CAE foram até a escola e apuraram que as 

denúncias não tinham fundamento, razão pela qual não foi necessária a formalização de 

denúncia por parte do CAE, nem a instauração de procedimento administrativo pela Entidade 

Executora para a apuração dos fatos.  

Entretanto, a atitude de alguns daqueles conselheiros, que não agiram com a 

discrição que lhes era esperada, seguramente, geraram o constrangimento da servidora que 

ficou sabendo das discussões efetuadas pelo Conselho em razão daquela falsa denúncia. 

Faltou, assim, habilidade e atitude para atuar com discrição e eficiência no caso, o que 

evidencia falta de competência do CAE na situação descrita.  

Os conselheiros dos CAEs pesquisados também não demonstraram saber quais 

eram as atribuições dos seus cargos ou não ter conhecimento de como executá-las em várias 

situações registradas nas atas e nas entrevistas realizadas pelo pesquisador.  

As visitas às escolas são atribuições previstas pelo art. 19, II e III, da Lei nº. 

11.947/09 e no art. 35, VIII, da Resolução nº. 26/2013 do FNDE, por isso, cabe aos 

conselheiros a elaboração de um plano de ação anual, incluindo as visitas a serem realizadas 

pelos conselheiros para a aferição da execução do PNAE, das condições de higiene, qualidade 

dos alimentos e aceitação do cardápio (BRASIL 2009; FNDE, 2013). Ainda que nenhum dos 

CAEs pesquisados tivesse um plano anual de ação, como se aferiu no item 5 desta dissertação, 

as visitas são uma importante atribuição a ser realizada pelos conselheiros para a constatação 

da boa execução do programa de alimentação escolar ou para detectar problemas a serem 

sanados.  

Todavia, os Conselheiros do CAE 3 estavam deixando de realizá-las, fato que 

culminou com a queda da qualidade dos serviços oferecidos pelos educandários, como se 

observa da seguinte fala: “O presidente fala da necessidade de todos terem que voltarem a 

visitarem as escolas, creche e cantinas, pois tem denúncias de merendas frias e muitos outros 

problemas”.  
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Importa mencionar que, apesar de ter sido separado apenas um trecho, proveniente 

da ata do CAE acima citado, a pesquisa documental demonstrou que apenas o CAE 7 possuía 

um livro e um roteiro destinado às visitas realizadas pelos conselheiros.  

Excetuando-se o CAE 7, que registra suas visitas em livro próprio, e o CAE 3, que 

possui vários trechos em suas atas relatando a realização de visitas às escolas, não foi possível 

aferir a efetivação desta atribuição nos demais CAEs pesquisados por meio da análise da 

documentação disponibilizada ao pesquisador.  

Esses achados não são corroborados pelos estudos de Gabriel et al. (2013) os 

quais aferiram que 85% dos conselheiros ouvidos afirmaram promover a realização de visitas. 

Entretanto, os dados estão em conformidade com os estudos de Bandeira e colaboradores 

(2013, p. 348) os quais aferiram que apenas 26,9% dos CAEs pesquisados realizavam as 

visitas de sua atribuição. Souza, ao realizar pesquisa com CAEs dos Estados de Minas Gerais 

e Espírito Santo, aferiu que apenas 43,7% dos CAEs pesquisados realizavam visitas com 

periodicidade definida (2015, p. 42).  

Outro ponto a ser destacado é a ausência de qualquer menção da interferência do 

CAE diante de problemas na aquisição de alimentos. Nota-se aqui a absoluta inação dos 

conselheiros para modificarem o cenário de escassez ou de deficiência descritos por eles nas 

atas ou nas entrevistas.  

Observa-se que após serem perguntados sobre as compras de alimentos 

produzidos por agricultores ou empreendedores rurais, os conselheiros se manifestam sobre 

eventuais problemas, todavia, não mencionam qualquer espécie de providência tomada pelo 

CAE para solucioná-los.  

 

Mas tinha uma parte que vinha da agricultura familiar, tinha uma porcentagem que 

comprava na mão da agricultura familiar. [...] No ano passado tinha e esse ano não 

tem. E aí, o que que eu respondo? [...] Às vezes? [...] Porque esse ano não veio nada. 

[...] Esse ano foi péssimo. (CAE 4) 

 

[Sobre compras com empreendedores familiares rurais] Hoje o que tem vindo é do 

supermercado. [...] (CAE 4) 

 

É isso que nós falamos da agricultura familiar, não foi bem... é... É, esse ano ela não 

foi bem feita não. É, esse ano ela não foi bem feita não. Até o ano passado foi, mas 

esse ano ficou a desejar um pouco. Ficou a desejar. Eles não usaram totalmente não. 

[...] (CAE 5) 

 

Esse ano houve uma falha, entendeu. Não houve uma... um entendimento, né. Não 

teve entendimento entre a Emater e a prefeitura pra fazer a compra, né, porque tem 

que ter a entidade articuladora. Não houve, houve um certo atrito mesmo do 
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extensionista da Emater com o pessoal da licitação. Então houve um atraso. Eu não 

sei falar se comprou 30% ou não, porque o ano ainda não terminou e ainda não tem 

a prestação de contas. Mas a gente sabe que foi comprado agora no final do ano, de 

outubro pra cá né C.? Comprou feijão, né? Feijão, teve milho... [...] (CAE 5)  

 

A identificação das irregularidades acima mencionadas deveria levar os 

conselheiros a notificar o Poder Executivo Municipal a regularizar o processo de aquisição de 

alimentos. Ademais, poderiam ser tomadas providências do CAE como a realização de 

reuniões com os responsáveis pelas compras, dentre outras. Entretanto, a fala das conselheiras 

demonstra que os Conselheiros se conformaram com a ausência das compras e aguardaram 

soluções unilaterais das Entidades Executoras.  

É preciso lembrar que os Conselhos de Alimentação Escolar foram concebidos 

para permitir a interferência da sociedade civil nas ações e programas governamentais com a 

finalidade de fiscalizar e promover ações que possam impactar positivamente na sociedade. 

Esse seria o exercício do controle social esperado pela Constituição da República Federativa 

do Brasil de 1988 e desejado pelos movimentos sociais que conseguiram positivá-lo na 

constituição.  

Contudo, a posição de passividade adotada pelos CAEs 4 e 5 demonstra a 

ausência de atitude dos Conselheiros, bem como de habilidade e de conhecimentos para sanar 

os vícios detectados por eles próprios.  

Também foi constatada a existência de um sério problema no tocante à 

alimentação especial fornecida aos alunos com necessidades especiais devido a problemas de 

saúde. Foi possível levantar um cenário de incerteza sobre o fornecimento dessa alimentação 

para os alunos, principalmente pela falta de coerência dos discursos e da insegurança dos 

relatos, conforme transcrições abaixo:  

 

Eu sei de um caso de uma aluna que ela tem uma restrição muito rigorosa alimentar 

e pra ela é feito, é oferecido um [um cardápio diferente]. Eu acho que nem é 

oferecido. Eu acho que eles monitoram porque eu acho a mãe é que traz essa 

comida pra juntar com os colegas e ela não ingerir é feito o monitoramento 

dela, nesse sentido. Não sei te explicar exatamente como funciona. Eu sei que é 

feito esse monitoramento dela, porque ela tem problema sério, se ela ingerir alguns 

tipos de alimentos, mas, se ela alimenta através da escola ou se a mãe fornece eu 

não vou saber te esclarecer com toda certeza não. Mas eu sei que tem uma 

assistência pra essa menina especificamente, por causa dessa restrição alimentar 

dela. Eu sei que tem sido citado, inclusive em uma das reuniões nossas, foi relatado 

o problema dela. (Conselheira do CAE 2, grifo nosso) 

 

Não. [Não, por quê? Não tem?] É. Tem só uma menina, né? Tem. [Mas não tem 

sido servido...] [...] Ela tem uma intolerância a leite, muito... enfim, ela chega a 



136 

 

passar mal, por exemplo... Com o cheiro. O coleguinha não pode tomar iogurte. Ela 

não pode ter contato de pele. [...] O coleguinha toma iogurte, se ela encostar... [Ela 

passa mal?] E ela não pode merendar na escola. Por quê? Porque a gente fornece 

café da manhã com leite. E os vasilhames não podem ter traços de leite, que ela 

passa mal. Então, assim, é muito difícil pra mim, como RT, ficar fazendo um 

cardápio só pra ela. Eu teria que ter uma cozinha, também, só pra ela. [...] Então ela 

não merenda nada. Tá no primeiro... Tá no maternal. Três aninhos. Três aninhos, 

começando agora. [...] A mãe dela relatou que até o quadro não pode ser de giz. 

[Não? Tem salas aqui que o quadro não é de giz?] São todos de giz. E aí? Não sei. 

Igual, por exemplo, atualmente, ano que vem ela vai pro primeiro período. 

Atualmente, como é maternal, a mãe traz, ela é à tarde. No horário da merenda, a 

mãe leva ela embora. Só que é muito complexo, igual, por exemplo, eu vou proibir o 

coleguinha de trazer iogurte? [...] Eu vou, eu vou montar uma cozinha, só pra ela? 

Com os vasilhames pra fazer um arroz temperado, por exemplo, só pra ela? É, 

porque na panela que fez arroz temperado já fez arroz doce, fez o mingau. Fica 

difícil. Já teve contato com leite [...] É difícil, né. [...] (Conselheira do CAE 5, grifo 

nosso). 

 

Tem. Assim, não está exposto lá, mas quando tem algum aluno a gente providencia 

e coloca. [Vocês têm aluno?] Não, não tem. Tinha uma na creche, mas acho que 

ele num, num tá lá mais não. Se tem a família num. É. E se tiver algum caso é 

porque não foi repassado lá mesmo. É, não foi repassado ainda. Sempre quando 

tem a gente corre e faz o cardápio especial pra ele e põe lá. [...] Ter deve ter, só que 

ninguém apresentou nada [...]. (Conselheira do CAE 3, grifo nosso) 

 

Olha, é muito pouco o que a gente tem lá. Por exemplo, a gente tinha uma 

menininha diabética, mas, infelizmente, ela faleceu, ela tinha várias vezes 

complicação, que a merendinha dela era feita separada na creche. [...] Por exemplo, 

a gente tem o E., lá, da educação infantil, que ele necessita, né, dos alimentos mais... 

Tem a M. E. também que é uma cadeirante com deficiência múltipla, também é 

separada a... é batidinho, entendeu, mas envolvendo todos os nutrientes necessários 

ali. [...] Se não faz é porque a mãe ou a família não chega e não fala: “oh, meu filho 

tem isso ele precisa...” porque se chegar e falar ou a escola receber um laudo... 

(Conselheira do CAE 7) 

 

Os relatos mais seguros são apenas dos Conselheiros que não possuem ou não 

sabem que possuem estudantes com necessidades alimentares especiais nas Escolas 

Municipais:  

 

A gente faz, se necessário, mas não é o nosso caso, não tem. [...] É. A gente teve um 

ano só, mas agora já não temos mais. [...] Transferiu. [silêncio] (CAE 6) 

 

[Tem sido preparado cardápio especial para os alunos com necessidades especiais 

devido a problemas de saúde?] Não. [...] O cardápio é único. [Não precisa ou não 

porque não tem ninguém com problema de saúde?] Ah, com relação à alimentação, 

acho que não, que quando tem, os pais procuram a gente, né. [Então você acha que 

não tem aluno com necessidades especiais.] Não. Em relação à alimentação, não. 

(Conselheira do CAE 8) 

 

Tem. Eles ficam lá, pregados, na parede, pras cantineiras verem. Pra esses cuidados. 

(CAE 9) 

 

[É... tem sido preparado cardápio especial para os alunos com necessidades especiais 

devido a problemas de saúde?] Sim, mas quando a gente tem e que a mãe fala que 
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tal criança tem alguma restrição, aí a gente respeita aquela restrição. [...] Se a gente 

tiver criança é respeitada. Aí pode colocar que é sempre. (Conselheira do CAE 4) 

 

As crianças com necessidades alimentares especiais fazem parte de uma minoria 

que merece ser incluída e respeitada, entretanto, percebe-se um grande distanciamento dos 

conselheiros em relação a elas, o que aumenta o cenário de exclusão vivido pelos estudantes e 

pelos pais deles. As falas demonstram uma série de contradições, pois, ao mesmo tempo em 

que os conselheiros dizem não ter alunos com tais necessidades, afirmam que tem.  

O primeiro e o segundo fragmentos, das Conselheiras dos CAEs 2 e 5, 

respectivamente, demonstram a incerteza e a insegurança delas em relação às situações 

vividas pelos alunos. O relato da conselheira do CAE 5 ainda demonstra a falta de estrutura e 

preparo da Escola e seus servidores para receberem uma aluna com alergia a leite e, por 

conseqüência, o cenário de exclusão da aluna e de sua família, uma vez que a menina faz as 

refeições fora da escola, excluída dos seus colegas e do ambiente escolar.  

Isso reforça as considerações já tecidas no item 5.3, quando foi realizada a análise 

dos dados colhidos no questionário semiestruturado. 

Outra atribuição do CAE é a participação na fiscalização da aquisição dos 

alimentos que serão utilizados no Programa de Alimentação Escolar da sua esfera de atuação, 

devendo participar de todos os atos destinados a ela. Entretanto, as falas das conselheiras 

entrevistadas demonstram que essa não é uma atribuição conhecida ou não é levada em 

consideração pelos membros de alguns CAEs, como se afere das transcrições colacionadas 

abaixo.   

 

[Há participação do CAE nas etapas de aquisição de alimentos? Por exemplo, o 

CAE participa da elaboração do edital? Participa da habilitação dos candidatos?] 

Essa questão aí é mais interna mesmo, sabe? De quem tá à frente, as vezes, da 

secretaria de educação, sabe? Mais direto. [...] (Conselheira do CAE 8) 

 

[[...] o CAE ele participa na definição das etapas da aquisição dos alimentos? [...]] 

Zero, a gente não faz nada disso. (Conselheira do CAE 2) 

 

O resultado encontrado por Gabriel e Colaboradores (2013, p. 973) de que 59,2% 

dos CAEs realizava o acompanhamento da aquisição de alimentos se aproxima do encontrado 

nesta pesquisa, conforme se afere da análise da tabela 8, na qual se aferiu que 5 CAEs, ou 

55,6% deles, realizava a fiscalização da aquisição dos alimentos.  
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O desconhecimento da atribuição de fiscalizar o Programa de Alimentação 

Escolar em suas várias etapas também foi notado pelas falas de algumas conselheiras, 

conforme se transcreve abaixo:  

 

Vou até te falar, não sei se é porque as coisas também tavam caminhando, 

funcionando bem. [...] É, tem encontros de Conselho de Alimentação Escolar, mas 

não é uma coisa muito frequente, não é uma coisa atuante. (CAE 8)  

 

Acho que quando o pessoal, se fosse o caso, reclamasse: “ah, tá ruim a merenda”. 

Alguma coisa assim e fosse na gestão, aí eu acho que até poderia se reunir com mais 

frequência, mas se não... [...](CAE 8) 

 

Não seria o Secretário que teria que vir, olha gente, vai fazer isso, isso, isso, a gente 

tem isso em caixa, compramos isso, isso, isso e somou tal valor. Nunca fez isso. Pra 

esperar pra gente ir atrás, não dá.(Conselheira do CAE 4)  

 

[[...] o Município realiza o teste de aceitabilidade dos alimentos oferecidos?] Se isso 

acontece é feito pela nutricionista também. [...](Conselheira do CAE 2) 

 

A primeira fala deixa claro que a Conselheira do CAE 8 entendia ser necessária a 

fiscalização apenas se houvesse algo errado com a prestação dos alimentos disponibilizados 

pelo PNAE. Na segunda fala, a existência de problemas na execução do programa ensejaria a 

realização mais freqüente das reuniões do Conselho. Na terceira transcrição, a conselheira do 

CAE 4 entende que a prestação de contas dos valores recebidos e despendidos pela Entidade 

Executora cabe ao Secretário Municipal de Educação e não seria tarefa do CAE obter aqueles 

dados se as contas não fossem encaminhadas ao Conselho. Na quarta, a conselheira não sabia 

da responsabilidade do CAE fiscalizar a aceitação dos alimentos pelos estudantes.  

Nota-se aqui a ausência do conhecimento específico e das habilidades necessárias 

para a execução das atribuições a serem desempenhadas pelo CAE, pois este tem o dever de 

fiscalizar a execução do PNAE e se reunir de forma constante, independentemente da 

existência de denúncias ou da má qualidade da alimentação escolar. Também cabe ao 

Conselho requisitar os documentos fiscais provenientes da Entidade Executora para a 

fiscalização da aplicação dos valores recebidos e despendidos na execução do PNAE, quando 

estes não são fornecidos pela Administração Pública. Além disso, a fiscalização da 

aceitabilidade é um indicador da qualidade da alimentação fornecida e deve ser aferida pelo 

CAE, obrigação prevista da Resolução nº. 26/2013 do FNDE e na Lei nº. 11.947/09.  

Esse mesmo desconhecimento sobre como e onde atuar é desvelado na fala 

seguinte. Ao ser perguntada sobre a qualidade do local de armazenamento dos alimentos 
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fornecidos aos alunos, a Conselheira entrevistada demonstra não saber quantas escolas estão 

em atividade, além de não ter conhecimento sobre as escolas rurais do Município, A fala 

ainda demonstra a preocupação com a escola em que a conselheira trabalha e a indiferença 

quanto às outras.  

 

[Armazenamento na Secretaria de Educação] Não tenho certeza. [Lá tem geladeira?] 

Tem geladeira, tem freezer, tem. Mas eu nem sei se é tão adequado assim não. [As 

escolas, elas possuem local adequado para o armazenamento dos alimentos?] Sim. 

[...] Se eu considerar aqui hoje, a escola aqui... [É, e às vezes, as outras escolas 

municipais. Aqui são quantas escolas municipais?] São nove. [Nove?] Não sei 

porque tem bem tempo que eu não tenho acesso se todas da zona rural tão 

funcionando. São de sete a nove. E, às vezes, algumas desativam. Ué, Caio, eu 

acredito que sim. [...] Hoje se eu considerar a estrutura aqui a estrutura é cinco 

[ótima]. [E das outras, se você for colocar no bolo?] Eu não tenho acesso às outras 

escolas pra te falar, sabe? A nossa aqui, a estrutura dela é dez! (CAE 4) 

 

A conselheira ignora o seu dever de fiscalizar e visitar as escolas e demonstra 

satisfação com a escola onde trabalha, ignorando a estrutura e o funcionamento das demais.  

Também pode ser constatada uma visão equivocada dos membros do CAE 2 sobre 

a reunião do Conselho que tem por escopo a apreciação das contas da Entidade Executora. Foi 

possível constatar que os conselheiros viam a apreciação das contas como uma obrigação a 

ser executada pelo CAE para o envio ao FNDE e não como uma função essencial daquele 

Conselho.   

Após constatarem o atraso da Entidade Executora em prestar as contas, os 

conselheiros passaram a se preocupar em como cumpririam a obrigação de encaminhar o 

parecer conclusivo sobre a prestação de contas ao FNDE, como se extrai da transcrição 

abaixo: 

 

Definir o que fazer para que a prestação de contas da merenda seja feita para que o 

conselho possa cumprir com sua obrigação de enviar Parecer Conclusivo ao FNDE 

[...] Com o objetivo de responder o questionário do SIGECON (Sistema de Gestão 

de Conselhos) [...] (Ata do CAE 2)  

 

Nota-se que a priorização da etapa da prestação de contas negligenciou a 

realização de uma fiscalização físico-financeira durante a execução do Programa. Ademais, os 

conselheiros não pensaram em regularizar a apreciação das contas para evitar a diminuição do 

fornecimento de alimentos, que, fatalmente, ocorreria em caso de eventual suspensão de 

recursos do PNAE. A preocupação não era com a possibilidade de suspensão da verba ou com 
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a regularização do fornecimento da alimentação escolar, era com a obrigação de enviar o 

parecer ao FNDE.  

Há aqui um desconhecimento dos valores que levaram o CAE a existir e do 

controle social a ser exercido, pois a atuação esperada pelo CAE era a de mobilizar-se para 

reverter a irregularidade, preferencialmente, com a união da sociedade civil, pressionando a 

Entidade Executora a cumprir sua obrigação. No entanto, o que se viu foi a preocupação com 

a obrigação de enviar o parecer conclusivo sobre a prestação de contas ao FNDE. Tem-se aqui 

uma visão tacanha sobre as responsabilidades do Conselho e das consequências de alguns dos 

atos praticados pelos Conselheiros. 

A falta de competência para o exercício do Controle social é também percebida 

pela insegurança dos conselheiros no desempenho das suas atribuições, como se verá adiante:  

 

Você fala para os alunos? [É, para os alunos?] Sim. [é... como que é feito? É escala 

hedônica, é resto ingesta ou outro modo?] Uai, a gente faz essa aceitabilidade é pela 

questão que a gente coloca aquele tipo de produto, de alimento que a gente sabe que 

eles vão aceitar, num é... num... pra te ser sincera eu não conheço isso que cê falou, 

esse tipo de teste aí não. [Escala hedônica faz uma carinha assim, coloca a comida e 

faz assim... tal coisa e aí tem uma carinha triste, alegre, mais ou menos, triste] Não. 

[E a resto ingesta é o seguinte: vê se fica sobrando no prato e aí ele, faz o...] É esse 

que a gente utiliza, não sabia que tinha esse nome. [...] (Conselheira do CAE 6)  

 

[...] eu faço parte de n instituições e por mais que eu tenha boa vontade eu não presto 

um serviço de qualidade para nenhum deles, porque eu não consigo me aprofundar 

no que eles propuseram [...] 95% dos conselheiros do Município não têm a menor 

noção das obrigações deles. Dentro do FUNDEB [FUNDO NACIONAL DE 

DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA] a gente tem uma consciência 

melhor dessa função, por isso eu to te falando que muita gente não conhece. 

(Conselheira do CAE 2) 

 

A conselheira do CAE 6 sabia que era realizado um teste com as sobras dos 

alimentos, mas não sabia porque era feito, nem o nome do teste realizado. O desconhecimento 

não é justificável pois é função dos conselheiros avaliarem a aceitabilidade dos alimentos 

fornecidos, o que evidencia sua falta de competência sobre a matéria. 

Outra situação revela a acomodação dos conselheiros, que não buscam 

informações sobre suas atribuições e acham normal não ter conhecimento sobre elas, como 

ocorreu no último recorte apresentado.  

O desconhecimento das atribuições do CAE também pode ser evidenciado pelo 

recorte abaixo, em que um dos conselheiros ficou desmotivado e pensou em renunciar porque 

a Entidade Executora promovia constantes trocas dos servidores responsáveis pelo 
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recebimento dos alimentos. Quando isso ocorria, os conselheiros tinham que realizar novas 

escalas para acompanharem o recebimento dos produtos, o que alterava a rotina de alguns 

deles:  

 

O presidente explica que já pensou em desistir, pois com as trocas constantes dos 

funcionários, fica difícil dar continuidade ao trabalho iniciado, diz que só não 

desistiu porque recebeu o apoio e o incentivo de várias pessoas neste período que 

esta como presidente [...] (Ata do CAE 3) 

 

A atitude de fiscalizar o recebimento dos alimentos é correta e louvável, o 

problema de competência está no fato de que o CAE não tem a obrigação de fiscalizar o 

recebimento de todos os produtos adquiridos pela Entidade Executora. Esta deve treinar 

servidores para receberem apenas os alimentos que estiverem em condições de serem 

utilizados e na quantidade prevista nas licitações e chamadas públicas pertinentes. Cabe ao 

CAE fiscalizar o processo e não cada um dos atos de recebimento, por isso foi constatada a 

falta de habilidade do Conselho para lidar com a atribuição em análise.  

Tal atividade poderia ser realizada todos os dias após o recebimento das 

mercadorias, no dia seguinte a ele, ou em períodos maiores, com aferições semanais ou 

quinzenais, sem alteração da rotina fiscalizatória dos conselheiros, se adequadamente prevista 

e programada.  

Também foi registrado o desconhecimento da estrutura administrativa do CAE e 

das atividades internas da competência do Conselho, pois os conselheiros não registram o 

plano de ação anual, nem as reuniões. As primeiras transcrições separadas demonstram a 

informalidade dos atos praticados pelos conselheiros: 

 

Não, não tem um plano anual não. É sempre assim, nas primeiras reuniões, a gente 

sempre fala assim: ah, esse ano vão tentar fazer isso, vão trabalhar nesse objetivo 

esse ano? [...] Entendeu, é muito, assim, acordado na reunião, mas não tem um plano 

organizado pra isso não. (Conselheira do CAE 7) 

 

Não, geralmente, as conversas que eu já participei de CAE mesmo, foram conversas 

informais. Assim, mais é pra ver, mesmo, o nível da merenda, as que eu participei, 

né. Que eu me lembre. É... se tava bom, se não tava, o que que os pais, 

principalmente, porque a gente ouve muito os pais. O que eles achavam, o que os 

meninos falavam em casa a respeito da merenda. (Conselheira do CAE 8) 
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Conforme mencionado nesta categoria, o plano anual de ação deve ser formulado 

para direcionar as atividades do CAE. Por se tratar de um documento em que os conselheiros 

estabelecem sua estratégia de ação, deve ser devidamente registrado. Além disso, todos os 

atos praticados pelo CAE devem ser resumidamente registrados em livros próprios, daí a 

exigência dos livros de atas, de visitas, dentre outros. Por conseguinte, as falas acima 

transcritas demonstram o não cumprimento da formalidade de registrar o plano anual de ação 

e as reuniões do Conselho, bem como a falta de conhecimento em relação à obrigatoriedade 

daqueles atos.  

Os conselheiros do CAE 5 desconheciam a estrutura administrativa do CAE, que 

proíbe a assunção do cargo de Presidente ou de Vice-presidente ao representante do Poder 

Executivo. Em razão disso, elegeram o representante do Poder Executivo como vice-

presidente do Conselho, por isso, o FNDE determinou que eles sanassem o vício, conforme se 

afere abaixo:  

[...] sanar irregularidade descrita no Comunicado nº. 121208/CGPAE/DIRAE/FNDE 

de 23/08/2016 que diz: Vice-Presidente eleito entre os representantes do Executivo 

ou suplentes: COMO RESOLVER: Efetuar a nova eleição de um novo Vice-

Presidente [...]. Diante desse contexto foi eleita [...] representante titular do 

segmento da sociedade civil em substituição a um membro que renunciou. (ata do 

CAE 5)  

 

Foram destacados trechos que demonstram uma confusão conceitual entre o teste 

de aceitabilidade e o teste de satisfação.  

  

Sobre a pesquisa de aceitabilidade, G.[representante do Cecane] disse que o que os 

conselheiros fizeram foi uma pesquisa de satisfação e que mesmo assim deve ser 

feito um relatório. (CAE 3)  

 

Esse extrato acima demonstra que os conselheiros confundiram o teste de 

aceitabilidade, formulado pela nutricionista para avaliar a aceitação dos alimentos por meio da 

escala hedônica ou do resto de ingestão, como visto no item 5.3, e o teste de satisfação
12

, que 

é uma pesquisa para análise da qualidade dos serviços prestados, mais abrangente que o 

primeiro. 

                                                 
12

 Enquanto o teste de aceitabilidade possui parâmetros técnicos da nutrição, a pesquisa de satisfação é genérica e 

pode ser utilizada de maneira formal ou informal, a depender do meio em que será realizada e do tipo de 

proposta realizada, se científica, mercadológica, comportamental, etc. Podem ser realizados testes de satisfação 

em relação a serviços variados, às experiências sociais como o casamento ou a amizade, à qualidade do trabalho, 

das dependências de determinados locais, etc. (CECANE, 2010, p. 09). 
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Conhecer o teste de aceitabilidade deveria ser básico para todo e qualquer 

conselheiro de alimentação escolar, mas, como visto neste trabalho, nem sempre é uma 

competência internalizada por eles. Além disso, o FNDE disponibiliza cartilhas informativas 

sobre vários assuntos do interesse dos conselheiros do CAE, inclusive sobre o teste de 

aceitabilidade, razão pela qual o desconhecimento demonstrado está ligado às atitudes dos 

conselheiros.  

Outro ponto fundamental para o correto desempenho das atividades do CAE é a 

capacitação dos conselheiros, fator determinante para o bom exercício do controle social, pois 

lhes garante informações sobre suas atribuições, os meios de intervir nas políticas públicas em 

que estão inseridos, além disso, reforça a importância da atuação e lhes garante maior 

autonomia e segurança para a prática das suas funções.  

Cardoso Martins e colaboradores (2008) constatam que a capacitação fortalece a 

dinâmica interna dos Conselhos e sua relação com a sociedade, sendo um meio de modificar 

as práticas já existentes, pois fornece aos atores do controle social o acesso às informações e 

conhecimentos necessários ao exercício das suas funções. Além disso, foi observado que os 

conselheiros capacitados têm maior média de intervenções nas reuniões e de articulação com 

suas bases do que os não capacitados  

Kleba, Comerllato e Colliselli (2007) salientam que as capacitações 

instrumentalizam os conselheiros a realizarem intervenções críticas positivas, promovem 

interação entre diferentes atores engajados na construção de políticas públicas regionais, 

fortalecem a capacidade de perceber e refletir sobre a realidade que os circunda, bem como de 

identificar nexos articuladores dos problemas das políticas sociais.   

A importância das capacitações é mencionada por algumas conselheiras 

entrevistadas, ao mencionarem a dificuldade sentida para exercerem suas atribuições sem uma 

capacitação prévia:   

 

Eu acho que antes de, antes de se convocar um conselheiro tinha que treinar esse 

conselheiro, das obrigações dele, o que é realmente o papel dele, a função, todas as 

atribuições que ele tem dentro de um conselho. (Conselheira do CAE 2) 

 

[Tem algum curso ou outro meio de capacitação ou de apoio de advogado, contador, 

pra auxiliar os membros do CAE Municipal a exercer as funções?] Capacitação 

Zero. (Conselheira do CAE 2) 

 

Mas não teve capacitação, até pra eu saber, como que eu ia atuar, entendeu? 

Concorda comigo? [...] Pra eu te nomear para uma determinada função, eu tenho que 
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te dar condições pra isso. [...] A gente não teve isso, simplesmente falou, você vai 

fazer parte. [...] Não sou só eu, todas entraram sem saber o que que ta acontecendo. 

(Conselheira do CAE 4)  

 

Há também relatos da falta de oportunidades para participar de capacitações, da 

pouca importância dada à questão por gestores:  

 

Não. Teve uns anos que o CAE teve, né? [...] O Cecane fez uma capacitação aqui em 

2010. [...] Não. Eles, na verdade, esse ano, 2013, 2014 e 2015 foram pouquíssimas 

capacitações do Cecane. (Conselheira do CAE 5) 

 

[...] o prefeito ele falava que não tinha importância, né. [...] Ele não gostava [...] não 

era necessário liberar ninguém, entendeu? Agora teve dificuldade, tanto que ele 

tinha que fazer um curso, pediu, ficaram enrolando, enrolando, enrolando, acabou 

que passou a data, aí eu pensei, passou a data, nem vou cobrar mais, deixa pra lá, 

senão eu ia ter que ir por minha conta, entendeu? (Conselheira do CAE 3) 

 

[O Cecane...] Sempre manda convite, mas a gente nunca tem. Antes não tinha, mas 

aí, esse ano que tinha, conseguiram dá autorização do prefeito, aí ficou dependendo 

da Emater, de gente da agricultura ir, daí acabou que, e acabou que todo mundo foi 

saindo e acabou que ninguém foi (Conselheira do CAE 3) 

 

Diante da escassez de oportunidades para participar de cursos, palestras e adquirir 

os conhecimentos necessários para a realização das atividades inerentes ao CAE, uma 

conselheira informa o que é preciso fazer para desempenhar suas funções:  

 

[Possui auxilio externo?] Não, a gente trabalha por curiosidade mesmo. Tem 

curiosidade, lê, procura, pesquisa. (Conselheira do CAE 7) 

 

Cabe registrar aqui que o Tribunal de Contas da União (TCU, 2017) disponibiliza 

cursos gratuitos à distância para membros dos CAES. Além disso, o TCU e a Universidade 

Federal de São Paulo (UNIFESP) disponibilizam, gratuitamente, cartilhas para instrução dos 

conselheiros (CECANE, 2010). O FNDE também elaborou e disponibilizou material 

informativo para os membros dos CAEs, o qual aborda os principais temas necessários para 

sua atuação no Conselho, como visitas, análise da prestação de contas, fiscalização, além de 

modelos do Regimento Interno, roteiro de visitação às escolas e do Plano de Ação Anual 

(MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2015).  

De fato, seria recomendável que os Municípios incentivassem e disponibilizassem 

cursos presenciais aos conselheiros, efetuassem o pagamento de passagens e diárias, dentre 

outras medidas importantes para o incentivo à capacitação dos membros do CAE. Todavia, na 
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falta desses incentivos, parte da responsabilidade pela ausência de capacitação também pode 

ser atribuída aos conselheiros, por não terem uma atitude proativa para buscarem 

conhecimentos indispensáveis para sua boa atuação no desempenho do encargo por meio da 

leitura das cartilhas disponibilizadas pelo poder público e pela realização dos cursos gratuitos 

oferecidos pelas instituições mencionadas acima.  

Tratando, ainda, dos conhecimentos, das habilidades e das atitudes dos 

conselheiros, foi constatado que a apreciação das contas da Entidade Executora deve ser 

realizada por meio do Sistema de Gestão de Conselhos (Sigecon), que é uma ferramenta 

essencial para sua realização. No entanto, a pesquisa revelou um cenário de desconhecimento 

geral sobre a operacionalização do Sistema: 

 

[Quais os programas de computador ou os meios que o CAE possui para fiscalizar e 

acompanhar a execução dos programas da alimentação escolar do PNAE?] Não sei. 

[Cê já mexeu num que chama Sigecon?) Sim. (Houve treinamento pra acessar o 

Sigecon?) Sim. [Quem deu esse treinamento, como foi esse treinamento?] Eu não 

me lembro [Não foi aquele moço do Cecane que te deu não?] Não... É, eu acho que 

foi. Foi, parece que foi. Foi, realmente. Foi o do Cecane. (CAE 9) 

 

[...] Os conselheiros sabem operar os programas de computadores?) Sim. [Você 

sabe, você mesmo que faz as, a... na hora de prestar contas você mesmo que mexe lá 

no...] Sei mexer não. [Não?] [ ] ajuda a gente a fazer, mas a gente tem a senha. [É... 

quem que opera esses programas de computador, assim, normalmente, é você?] É, 

eu e mais uma, né. (Conselheira do CAE 9)  

 

[[...] Os programas de computador fornecidos pelo Governo Federal estão 

disponíveis para a utilização dos Conselheiros? No caso, o conselheiro precisa fazer 

uso de um programa que chama Sigecon, ele tá disponível pra vocês?] Tá [Já usou?] 

Não. [Já mexeu?] Não. [Você sabe operar?] Não. Eu nunca usei não. (Conselheira 

do CAE 4) 

 

[O Sigecon está disponível?] Sim. [Os conselheiros, eles sabem operar esses 

programas?) [risos] sabem. (Conselheira do CAE 5)  

 

[É... os programas de computador que são fornecidos pelo Governo Federal, eles 

estão disponíveis para a utilização dos conselheiros?] Não. [Não?] Geralmente, né, 

igual eu to te falando, o Secretário, essas pessoas que lidam mais diretamente, 

podem até ter acesso a esses programas, a gente não. [E os conselheiros sabem 

operar os programas?] Não. (CAE 8) 

 

[[...] Sabe quais são os programas de computador ou os meios que o CAE possui pra 

fiscalizar e acompanhar a execução dos programas de alimentação?] Não. [Você 

sabe se ja houve treinamento pra acessar qualquer programa desses?] [interjeição 

negativa] [Não sabe ou não teve?] Não sei. Do tempo que eu tô na escola  nunca 

teve não. Já tem quase dez anos, que eu trabalho lá, né. (Conselheira do CAE 8) 

 

[...] O presidente que geralmente, porque a gente faz a ata, né. [An hã] Aprova. Aí o 

presidente só insere. [...] Os outros nunca tiveram curiosidade... Eu quero ver, eu 

quero participar da inserção... preencher, não (Conselheira do CAE 6)  
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[...] Estão, se eles não utilizam mais, é por falta de conhecimento operacional 

mesmo, por isso que às vezes fica meio concentrado em mim mesmo. Eu já fiquei 

quase que uma, eleita democraticamente lá como a técnica no grupo, né? Mas é por 

falta de conhecimento, mas que eles têm acesso a hora que eles quiserem. [...] Não 

sabem, todos não. [...] Que opera mais? É só eu e uma outra conselheira lá. [...] 

(Conselheira do CAE 7)  

 

Tem, ah, mas eu não lembro... [...] É esse aí, o tal do Sigecon. [...] [houve 

treinamento para acessá-los?] Não. Não. (Conselheira do CAE 3) 

 

Diante desse cenário de ausência de informação, uma conselheira descreve como 

aprendeu a utilizar o Sistema:  

 

[Houve treinamento pra acessar o Sigecon?] [...] Não, nós estudamos tudo na... no 

FNDE tinha aqueles formulários, né. Nós entramos no site e imprimimos e 

acompanhamos pelo formulário. A primeira vez, mesmo, foi uma dificuldade. Até a 

gente conseguir abrir o site [risos]. Nós descobrimos sozinhos mesmo, com o 

suporte do material. [...] (Conselheira do CAE 6) 

 

Gallina et al. (2012) afirmam que a falta de preparo e representatividade dos 

CAEs são reconhecidos por vários trabalhos formulados para o estudo do Controle Social e 

esta deficiência ocorre pela forma de configuração dos Conselhos e pelo desconhecimento de 

temas centrais a sua atuação. Assim, a ausência de capacitação tende a formar um Conselho 

mais passivo e menos voltado para o controle social, por isso, é necessário investir na 

qualificação do CAE, tanto na sua configuração e renovação, quanto no preparo conceitual e 

sociopolítico dos conselheiros para o exercício das atribuições que lhes incumbem. Isso 

contribuirá para modificar o cenário de submissão e de conformismo vivido por alguns CAEs 

e para o implemento de práticas participativas de controle social, tendo em vista que somente 

é possível controlar aquilo que se conhece.   

Gabriel e colaboradores (2013) afirmam que a capacitação dos conselheiros é 

fundamental para que os conselheiros possam compreender e realizar todas as atribuições que 

lhes são incumbidas nos Conselhos e aduzem que em 47,5% dos CAEs pesquisados, pelo 

menos um dos conselheiros havia participado de alguma capacitação. Santos e colaboradores 

(2007, p. 2691) também constataram que havia um despreparo dos conselheiros para o 

desempenho de suas atribuições, pois não sabiam estabelecer claramente qual era o seu papel 

no Conselho e o seu papel diante do segmento representado. 

Souza (2015, p. 47) aferiu que 76,9% dos conselheiros mencionaram não ter 

participado de cursos de capacitação e asseverou que devem ser promovidos cursos de 
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capacitação continuada para os conselheiros atuantes e para os que vierem a ser eleitos, com a 

finalidade de lhes garantir acesso a informação e capacidade técnica e política para intervir 

nas situações apresentadas aos Conselhos. Esses resultados se aproximam dos encontrados 

nesta pesquisa, tendo em vista que 7 conselheiros afirmaram não ter participado de 

capacitação, o que equivale a 77,8% dos integrantes dos CAEs pesquisados.  

Além de tudo isso, é necessário frisar que a capacitação dos conselheiros também 

é dificultada pela rotatividade dos membros, pois o Conselho é renovado a cada 4 anos e pela 

disponibilidade de tempo dos conselheiros, que possuem outras atividades para obter o seu 

sustento e despendem parte do seu tempo livre para a realização das atividades do CAE e, 

muitas vezes, não têm como participar de capacitações, ainda que à distância.   

 

6.4 Fragilidades e Ações de Efetivo Controle Social  

 

Desta Categoria emergiram duas Subcategorias denominadas “Fragilidades” e 

“Ações Efetivas”.  

Na Subcategoria denominada “Fragilidades” serão abordados temas relativos ao 

incentivo deficiente à participação da população nas atividades dos CAEs e alguns problemas 

constatados durante a análise e a apreciação da prestação de contas. Já na Subcategoria 

“Ações Efetivas”, serão abordados temas relativos ao incentivo do Poder Público para o 

exercício do controle social, os acertos dos conselheiros em matérias como prestação de 

contas, revisão de contratos, garantia de infraestrutura do Programa de Alimentação Escolar, 

fiscalização do processo de aquisição de gêneros alimentícios, fiscalização da atuação do 

Responsável Técnico e atitudes desempenhadas para a melhora da atuação do CAE.  

 

6.4.1 Fragilidades 

 

Conforme abordado na Subcategoria anterior, foram constatadas falhas na atuação 

do CAE no exercício do Controle Social. Em algumas situações foi notado, que apesar de 

realizarem algumas atividades essenciais para sua atuação, os Conselhos não obtinham o 

resultado que delas se esperaria por falhas provenientes da atuação dos conselheiros. Como o 
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problema ocorria em pontos fundamentais da atuação do CAE, optou-se por criar uma 

Subcategoria que apontasse essas fragilidades, com a minúcia que elas requerem.  

Uma delas é o incentivo à participação e informação da população. Sem dúvida, a 

participação da sociedade nas ações do CAE fortifica o controle social exercido por ele, 

dando-lhe representatividade e legitimidade às decisões tomadas pelos conselheiros.   

Gabriel e colaboradores (2013, p. 976) destacam que o pouco conhecimento do 

papel do Conselho pela população e a pequena divulgação das ações desenvolvidas, pode 

comprometer as atividades do CAE, pois o desconhecimento dos objetivos, funções e da 

atuação do Conselho culmina em baixa adesão nos processos decisórios locais. 

Complementando o raciocínio daqueles autores, Pipitone e colaboradores (2003, p. 153) 

mencionam que a vinculação das decisões do Conselho à participação da população otimiza o 

trabalho do CAE, pois as atuações e mudanças devem ser implementadas a partir das 

necessidades do conjunto de usuários.  

Alguns CAEs adotaram medidas para divulgar o cardápio escolar e tratar de 

assuntos como alimentação saudável e agricultura familiar, a divulgação ocorreu de forma 

esporádica nas escolas e como assunto tangencial aos objetivos a serem tratados nas reuniões, 

como se observa das falas que se seguem:  

 

Uai, a gente divulga, né. Quando tem a reunião a gente divulga o cardápio escolar, 

fala da qualidade da merenda, incentiva os pais, alunos, professores pra trabalhar a 

alimentação saudável [...] A gente fala também da agricultura familiar, né. Pra 

incentivar os fornecedores a tar entregando os produtos da agricultura familiar nas 

reuniões, pra quem tiver o interesse. (Conselheira do CAE 6) 

 

Porque na nossa escola mesmo, tem muito a questão de pai dar muito salgadinho, 

essas besteiras que criança gosta de levar pra escola. E a gente, em reuniões com os 

pais, sempre falava: “gente a merenda da escola é muito boa, melhorou muito hoje 

em dia então não tem precisão não, criança não quer comer o que tá sendo oferecido 

pela escola, manda alguma coisa nutritiva e tal”. Então, assim, sempre mais nesses 

momentos mesmo. Mas, assim, de conversas informais. Nada, assim, de usar outros 

recursos pra ta falando com eles não. (Conselheira do CAE 8) 

 

[...] Uai, a gente expõe o trabalho, né, pra eles ficarem por dentro. [...] Através de 

reuniões, né. A gente aproveita as reuniões. [Nas reuniões do CAE ou vocês fazem 

outras reuniões?] Em outras reuniões, mesmo. Em outras reuniões a gente expõe. 

(Conselheira do CAE 9) 

 

Há relatos do planejamento de reuniões específicas para a divulgação de bons 

hábitos e de algumas das atividades realizadas pelo CAE, demonstrando a adoção de 

estratégias de divulgação. O CAE 3 agiu dessa forma, como se vê abaixo:  
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O presidente pede a N. [Secretária Municipal de Educação] que logo que passasse a 

capacitação com as cantineiras, fosse marcado uma reunião de pais e mães de alunos 

para falarmos sobre os lanches trazidos de casa, problemas nutricionais, tais como 

alunos fora do peso, e pedir ajuda aos pais na fiscalização das merendas, escalando 

alguns para virem merendar na escola (Ata do CAE 3) 

 

É, a gente fez uma reunião, né, pedindo os pais, até principalmente em questão de 

não trazer lanche, né, essas coisas para escola, a gente pediu os pais pra ir 

acompanhando a merenda escolar, né, essas coisas para escola, a gente pediu os pais 

pra ir acompanhando a merenda escolar, né. Até mesmo pra incentivar, né. A 

conhecerem a merenda... [...] nessa reunião a gente já apresentou aquela pirâmide 

sabe, por causa de salgadinho, refrigerante, foi isso que foi a divulgação. 

(Conselheira do CAE 3) 

 

Entretanto, algumas vezes, essas ações não são coordenadas entre os próprios 

conselheiros, o que demonstra falhas no processo de divulgação e de organização dos CAEs. 

Percebe-se que a ação do CAE 3 não foi ordenada e planejada entre os Conselheiros, apesar 

de ter contado com a participação da nutricionista, dos pais e dos integrantes da escola, 

conforme se depreende da leitura do seguinte fragmento de ata:  

 

O presidente então comenta sobre a reunião com os pais, que achou muito positiva, 

mas lamentou a ausência dos conselheiros, e os mesmos alegaram não terem sidos 

convidados para tal reunião, o presidente explica que colocou em votação sobre a 

questão do lanche trazido de casa e que todos os pais presentes concordaram em 

cortar este lanche; (ata do CAE 3) 

 

Uma única conselheira afirmou que o CAE fez divulgação do seu trabalho fora do 

ambiente escolar: 

 

Olha, é igual eu tô te falando. A gente faz as reuniões, sempre no início de ano a 

gente tenta ir na zona rural, falar sobre alimentação escolar, falar sobre a 

importância dos produtores estarem se organizando, né? Quando tem reunião do 

Sindicato a gente vai, quando tem alguma reunião promovida pela Emater que dá 

abertura pra gente ir e que a gente tem disponibilidade também, a gente vai. No 

mais, têm as palestras que são desenvolvidas pela nutricionista, né, sobre 

alimentação saudável. E com as cantineiras também, né. Nosso... tem ações para as 

cantineiras. (Conselheira do CAE 7) 

 

É possível observar que a atuação do CAE 7 se limita à divulgação das atividades 

apenas no início do ano e em algumas reuniões esporádicas. Não há um reforço para a 

população da presença do Conselho, por isso, ele permanece com uma baixa visibilidade 

perante a comunidade.  
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Assim, as ações dos CAEs 3 e 7, apesar de estrategicamente formuladas pelos 

conselheiros não foram efetivas para promover a participação da população nas atividades 

daqueles Conselhos, como foi possível notar das atas, que não continham menção de qualquer 

atuação de pessoas que não trabalhassem vinculados à Secretaria de Educação, e das 

entrevistas, que não mencionam a participação popular nas atividades do CAE.  

É preciso lembrar que os trechos citados mencionam a divulgação de questões 

ligadas ao CAE, como a alimentação escolar, alimentação saudável, fornecimento de 

alimentos pela agricultura familiar, todavia não consta a informação de que os conselheiros 

tenham incentivado a população a participar das reuniões, nem das atividades do CAE. Por 

isso, notou-se que o incentivo à participação da população ainda é muito incipiente.  

Cardoso Martins e colaboradores (2008, p. 108) fazem apontamentos que se 

adequam perfeitamente aos CAEs, apesar de tratarem dos Conselhos de Saúde. Os autores 

destacam a importância da participação da população nos Conselhos de Saúde para a melhoria 

dos serviços, pois somente os usuários seriam capazes de apontar os problemas e as soluções 

referentes a suas demandas nos processos e ações de saúde. Além disso, reforçam o fato de 

que o controle social ocorre nos espaços públicos, por isso, o conhecimento da população 

democratiza a informação, dá visibilidade aos assuntos tratados e ao Conselho e promove o 

compartilhamento do que é público. Desta maneira, as pessoas e a comunidade adquirem 

maior controle sobre as decisões e ações que afetam a saúde, empoderando-se. Esse processo 

leva à redistribuição do poder e requer participação da população no processo de decisão e 

controle das ações. 

Como se viu, há uma pequena divulgação das atividades dos CAEs, normalmente 

realizada de forma tangencial às atividades das Escolas e, quando são planejadas as atividades 

de divulgação, ainda assim, são verificadas falhas de execução, todavia, não há real 

engajamento dos Conselheiros em fomentar a participação da população nas atividades 

desenvolvidas pelos Conselhos.  

Outro ponto a ser abordado é o Relatório Anual de Gestão, que é uma ferramenta 

muito útil para a análise da prestação de contas da Entidade Executora, conforme mencionado 

no item 5.1 desta dissertação, pois nele deveriam ser especificadas todas as ações praticadas 

para a execução do programa de alimentação escolar, assim como as receitas e despesas.  

Contudo, uma falha comum aferida foi a ausência da apresentação do citado 

Relatório pela Administração Pública, falha que não foi percebida por 7 dos 9 conselheiros 
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entrevistados. Alguns conselheiros não têm conhecimento da apresentação do relatório, 

enquanto outros se contentam com relatos orais para a explanação dos gastos, conforme se 

destaca a seguir:  

 

[O relatório anual de gestão do PNAE é enviado pelo Município no prazo correto?] 

Não sei. (Conselheira do CAE 4) 

 

A gente tem acesso ao relatório, mas um relatório narrado, vamos dizer assim. Ela 

relata as coisas e, baseado no relato dela, é que a gente tem acesso. Não por escrito, 

mas ela relata verbalmente, né!? (Conselheira do CAE 2) 

 

Normalmente, as reuniões acontecem com a nutricionista que dá o atendimento na 

escola, então a gente se baseia, esse relatório é baseado naquilo que ela informa pra 

gente. (Conselheira do CAE 2) 

 

A fragilidade dos Conselhos na análise da prestação de contas é demonstrada com 

a realização da fiscalização dos gastos e da elaboração do parecer conclusivo sem uma rígida 

exigência de documentos e de explicações da forma utilizada pela Entidade Executora para 

realizar os dispêndios decorrentes do recebimento das verbas oriundas do PNAE ou das 

verbas complementares expendidas pelo Município.  

Após a apresentação do Relatório Anual mencionado, a Entidade Executora 

deveria promover a inclusão da prestação de contas no SiGPC (Sistema de Gestão de 

Prestação de Contas), dentro dos prazos estabelecidos pelo FNDE, para que os conselheiros 

possam ter acesso às contas e realizem sua apreciação (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 

2015, p. 31-32).  

A inclusão das contas no SiGPC foi promovida dentro dos prazos, conforme 

relatos contidos nas entrevistas, havendo poucos registros do atraso do cumprimento desta 

obrigação nas atas. Todavia, quando isso ocorreu, foram constatadas diferentes formas de 

tratar do assunto pelos conselheiros.  

No CAE 2, por exemplo, foi possível constatar uma grande preocupação dos seus 

membros, entretanto, não houve reação por parte deles para promover a regularização da 

prestação de contas, vislumbrando-se um comportamento de apatia e passividade.  

Os trechos destacados abaixo demonstram uma série de fatos ocorridos desde a 

constatação do atraso no envio da prestação de contas, seguindo-se à expedição de ofício ao 

prefeito solicitando providências, as quais não foram atendidas, o que inviabilizou o envido 

do parecer conclusivo. Posteriormente, os recursos foram suspensos e as atas constam que os 
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conselheiros “se mostraram muito preocupados”, mas nada fizeram de concreto para reverter 

a situação. Por fim, a Entidade Executora efetuou a prestação de contas e o conselho as 

aprovou:  

 

A coordenadora ligou para o senhor R. [servidor da contabilidade] que em viva voz 

relatou que as referidas prestações de contas ainda não foram enviadas, mas que 

pretende fazê-las o mais rápido possível. (Ata do CAE 2) 

 

Os conselheiros decidiram fazer um ofício em nome do Conselho para o senhor 

prefeito, expondo a preocupação dos membros quanto a uma possível suspensão dos 

recursos. (Ata do CAE 2) 

 

Parecer conclusivo não enviado ao FNDE devido ao não envio da prestação de 

contas pelo gestor no SIGPC (Ata do CAE 2) 

 

Os conselheiros se mostraram muito preocupados, pois já é do conhecimento deles 

que o recurso se encontra suspenso. (Ata do CAE 2) 

 

Tomaram ciência de que a prestação de contas referente ao exercício 2014 foi feita e 

encaminhada ao FNDE, possibilitando assim o envio do parecer conclusivo que se 

encontrava pendente (Ata do CAE 2) 

 

Informou ainda que o recurso que estava suspenso já voltou ao normal [...] (Ata do 

CAE 2) 

 

Ao comentar a situação na entrevista, a Conselheira demonstra não ter se 

envolvido com a questão, por não se lembrar dos detalhes do processo de restabelecimento da 

regularidade da prestação das contas: 

 

Houve um ano que chegou atrasada. Chegou a ter de parar de receber recursos. [...] 

Eu acho que foi prestação de contas do ano passado que teve que ser feita. [...] Foi 

com atraso, a gente foi justamente quando a gente emitiu um ofício, pra, 

providenciar alguma coisa nesse sentido. [...] Esse ano, até agora, que eu saiba, sim. 

Depois desse episódio a gente não teve problema. Foi normal no ano passado. 

(Conselheira do CAE 2) 

 

No texto seguinte, não foi possível aferir se o atraso do envio do parecer 

conclusivo do ano de 2011 se deveu a equívoco do CAE ou da Administração, no entanto, 

estava ligado à implantação do Sigecon e do SiGPC naquele processo.  

 

Análise da prestação de contas do Programa Nacional de Alimentação Escolar 

referente aos anos de 2011 e 2012, uma vez que a partir de 2011 a prestação de 

contas foi realizada pela entidade executora através do Sistema de Gestão de 

Prestação de Contas (SIGPC) e que o Conselho de Alimentação Escolar por meio 

também da metodologia informatizada, o (Sistema de Gestão de Conselhos 
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(SIGECON)) deverá analisar as prestações de contas (2011 e 2012) e emitir parecer 

conclusivo aprovando ou não as contas e encaminhá-las ao FNDE até o dia 14 de 

junho de 2013. (Ata do CAE 5) 

 

Aqui também foi notada uma conduta passiva, quase omissa, do CAE 5, pois 

nenhum relato foi feito em suas atas sobre o atraso da prestação e da avaliação das contas do 

ano de 2011.  

Já no CAE 1 foi constatada uma situação em que a Entidade Executora deixou de 

enviar a prestação de contas para o Sistema no prazo correto. Os conselheiros, então, pediram 

ao nutricionista que lhes explicasse o que estava ocorrendo, tendo ele mencionado que se 

tratava de um atraso geral tanto de repasses quanto da prestação de contas, como se vê a 

seguir:  

A presidente J. fez a abertura do Sistema SIGCON [sic] e foi fazendo a inserção dos 

dados solicitados para a abertura do sistema para realizarmos o envio. No decorrer 

das ações foi apresentado uma mensagem que o sistema não estava disponível para o 

envio. A presidente tentou diversas vezes e não obteve êxito, os demais conselheiros 

presentes solicitou a presença do Sr. H. para nos informar o que poderia estar 

havendo e o porque não estava disponível e que impedia o envio na data prevista. H. 

explicou que houve atraso em todos os processos existentes, como por exemplo nos 

envios de verbas. (Ata do CAE 1) 

 

De acordo com as atas, a situação foi normalizada pelo FNDE e em seguida pelo 

Município, não sendo necessária nenhuma ação por parte do CAE, contudo, foi possível 

perceber uma atuação mais aguerrida e combativa dos conselheiros que, imediatamente, 

reagiram às dificuldades que lhes foram apresentadas sobre o assunto.  

Outra deficiência importante notada foi a incompletude das análises feitas para a 

elaboração dos pareceres conclusivos dos CAEs. Registre-se que todas as contas da Entidade 

Executora foram aprovadas no período pesquisado, de acordo com as atas de todos os 

Conselhos. Entretanto, muitas delas não trazem, sequer, a menção da análise de documentos 

pelos Conselheiros, outras trazem textos genéricos, que não permitem saber se as contas 

foram efetiva e devidamente apreciadas.  

As narrativas analisadas adiante demonstram a falta de competência para a análise 

das contas da Entidade Executora. Conforme já explicitado no item 6.3.4, competência 

envolve conhecimentos, habilidades e atitudes para a realização das atribuições dos 

conselheiros e aqui ela será analisada em relação à apreciação das contas municipais.  

Ao tratar da deficiência atinente à falta de exigência do relatório anual de gestão, 

foi extraída a fala da conselheira do CAE 2 dizendo que o relatório fornecido pela Entidade 



154 

 

Executora era um relatório narrado pela nutricionista. Esse fato faz com que a nutricionista 

tenha presença obrigatória na reunião de apreciação das contas do CAE e possa influenciar a 

votação do conselho, tendo em vista que eles não apreciam os documentos contábeis com o 

cuidado devido. Além disso, naquele CAE era a coordenadora do Conselho
13

 quem promovia 

a inserção dos dados da análise das prestações de contas, o que lhe garantia grande poder de 

influência, como se transcreve abaixo:  

 

A coordenadora apresentou aos Conselheiros presentes o questionário do Parecer 

Conclusivo da Prestação de Contas da Merenda Escolar, ficando este dependendo de 

informações da nutricionista para ser respondido totalmente. (Ata do CAE 2) 

 

A coordenadora ficou responsável por procurar a nutricionista [...] para esclarecer as 

dúvidas do referido questionário. (Ata do CAE 2) 

 

O questionário do Parecer Conclusivo foi novamente revisto após as informações da 

nutricionista [...]. (Ata do CAE 2) 

 

Estava presente a nutricionista da administração municipal [...] que muito contribuiu 

para responder o questionário, contendo 22 (vinte e duas) questões sobre a merenda 

escolar, referente ao exercício 2014. (Conselheira do CAE 2) 

 

A coordenadora informou aos conselheiros que a prestação de contas se encontra 

toda regular, faltando apenas o numero da DAP de dois produtores rurais. (Ata do 

CAE 2) 

 

A coordenadora do conselho [...] informou que o parecer foi encaminhado com 

ressalva devido a uma compra de refrigerante inadequada. (Ata do CAE 2) 

 

Nesse contexto, percebe-se mais que o auxilio do Responsável Técnico e da 

coordenadora nas tarefas do CAE 2, constata-se também a insegurança dos seus membros a 

respeito dos dados da prestação de contas, uma vez que o questionário somente poderia ser 

respondido com a necessária presença da nutricionista e da coordenadora para o auxílio da 

tarefa.  

Importante ainda mencionar que, assim, como foi exposto no item 6.2.1, na 

prestação de contas a coordenadora do conselho informa aos Conselheiros que as contas 

foram aprovadas com ressalva devido à compra de um refrigerante, mas não há qualquer 

menção a ele nas atas anteriores do CAE, nem de aprovação com ressalvas na ata referente à 

análise daquela prestação de contas. A coordenadora também informou que a prestação de 

contas estaria correta, à exceção da apresentação do número da DAP de dois produtores, fato 

                                                 
13

 Sobre as atribuições desta servidora, ver o item 6.2.1. 
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que demonstra uma análise prévia delas e o repasse das informações aos conselheiros. Nos 

dois casos, verifica-se uma ingerência da servidora ao avocar para si tarefas dos conselheiros. 

A dinâmica da apreciação das contas no CAE 2 é assim descrita pela conselheira:  

 

[...] Esse relatório a gente elabora igual eu te falei, junto com a nutricionista. [...] E a 

gente, junto com a nutricionista, e até de atas anteriores, o pessoal relembra algumas 

questões que a gente ponderou, e, e, às vezes levanta uma questão questionável 

desse relatório, né, que a gente faz. Às vezes levanta um assunto que a gente debateu 

sobre o assunto e alguma pergunta que ocorre durante a elaboração, a resposta 

desse... (Ata do CAE 2) 

 

[onde você responde os relatórios? Responde aonde?] A gente responde ele 

impresso e depois ela transmite essas informações pro computador e imprime de 

volta com o que a gente escreveu e o que ela [coordenadora dos conselhos] 

respondeu, porque ela consegue imprimir a página. (Ata do CAE 2) 

 

Em seguida, são apontados trechos que elucidam a falta de conhecimento dos 

conselheiros do CAE 3 sobre a dinâmica das prestações de contas. É importante esclarecer 

que os conselheiros sempre apreciam as contas do exercício anterior à data da elaboração do 

parecer conclusivo sobre a prestação de contas. Portanto, em 2017, apreciam-se as contas dos 

valores recebidos e despendidos com o programa de alimentação escolar do exercício anterior, 

ou seja, do ano de 2016, e assim, sucessivamente.  

Os conselheiros haviam tomado posse há pouco tempo e iam fazer a análise das 

contas pela primeira vez, mas não tinham conhecimento que apreciariam as contas dos gastos 

efetuados no ano anterior, por isso, relataram o problema no livro do Conselho: 

 

F. [nutricionista] falou sobre a prestação de contas que deve ser aprovada pelo 

conselho. Explicou sobre como funciona a nova ferramenta do FNDE para fazê-la. 

A aprovação pode ser total, parcial ou reprovada. W. [conselheiro] disse que acha 

difícil aprovar compras feitas em ano anterior, uma vez que os conselheiros eram 

outros. Quem deveria apreciar essa prestação de contas seria o conselho anterior e a 

próxima sim, seria responsabilidade deste. F. [nutricionista] disse se sentir com 

dúvidas sobre a questão e prometeu procurar M. [Secretária Municipal de 

Educação], responsável pelo Departamento de Educação, para esclarecer e voltaria a 

informá-los se a atribuição seria deste ou do Conselho anterior. (Conselheira do 

CAE 3) 

 

Na sequência, o presidente fala sobre a prestação de conta do ano passado que está 

para dar parecer, ficando combinado que o presidente vai ligar nos órgãos 

competentes para saber se é o conselho atual ou o anterior que vai dar parecer de tal 

prestação de contas [...] (Conselheira do CAE 3) 
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As falas destacadas acima demonstram a falta de conhecimentos básicos sobre a 

rotina do CAE por conselheiros, nutricionista e, até mesmo, por Gestores, configurando, 

assim, uma importante deficiência a ser avaliada e sanada. 

O desconhecimento completo sobre a apreciação das contas também foi desvelado 

nesta fala:  

 

[como é feita a aprovação das contas?] É igual eu te falei, né. Eu entrei no ano 

passado, final do ano, né, agosto e fiquei esse ano, então, né, não é do meu 

conhecimento não. [Você tá aqui desde o ano passado, agosto do ano passado] Isso 

[2015. Em tese, em dezembro, janeiro ou fevereiro do ano 2016, o conselho deveria 

ter aprovado ou reprovado as contas do ano de 2015] Pois, é. [Por meio de um 

parecer conclusivo. Esse parecer conclusivo, aí é que é a questão. Ele, teoricamente, 

ele deve ser elaborado pelos conselheiros, né? Agora a forma que esses conselheiros 

vão fazer para a votação e tal, isso aí vai depender dos conselheiros] É. [E aí, por 

isso que a pergunta é assim, se é um que faz e tal, se é votado. E aí você, então, não 

sabe.Você não participou.] Não. (Conselheira do CAE 8) 

 

Foi descrita uma situação interessante e inusitada no CAE 7, em que a conselheira 

que representa o Poder Executivo é responsável pela elaboração do relatório inserido pela 

Administração Municipal no Sistema de Gestão de Prestação de Contas (SiGPC) e também 

realiza o preenchimento dos dados do parecer conclusivo da prestação de contas no Sigecon:  

 

Nós preenchemos aquela parte do SIgPC, né. A gente marca [...] A gente marca uma 

reunião pra preencher junto com o Conselho. Quando eu estou fazendo a prestação 

de contas da alimentação, assim que eu terminei de inserir as notas, a gente marca 

uma reunião com o Conselho pra responder, junto, aquele relatório de gestão do 

SIgPC. [...] Então tem uma reunião todo ano que é pra isso. [...] Que a gente marca 

pra responder lá. E tem a parte do Sigecon, que a gente faz o parecer da gente, né. 

[...]. (Conselheira do CAE 7) 

 

 

O art. 34, §7º, da Resolução nº. 26/2013, do FNDE proíbe a indicação do 

Ordenador de Despesas das Entidades Executoras para participar do Conselho de Alimentação 

Escolar (FNDE, 2013). Isso implica na proibição do Prefeito ou do Secretário Municipal de 

Educação, a fim de que não seja possível a um só indivíduo, ainda que em um órgão 

colegiado como o CAE, administrar o PNAE e determinar a realização de despesas que ele 

mesmo, posteriormente, irá julgar se estão ou não em conformidade com as determinações do 

Programa.  

Contudo, essa vedação não atinge a Conselheira do CAE 7, pois ela não ordenava 

as despesas e receitas da Administração, sua participação se limitava a registrá-las no SiGPC. 
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Contudo, constata-se que esse fato lhe dava autoridade e um grande poder de influência 

perante os Conselheiros.  

Durante o desenvolvimento deste trabalho foi possível aferir que os Conselheiros, 

em grande medida, não têm a capacitação e as competências esperadas para realizarem muitas 

das tarefas que lhes são afetas, dentre elas, a prestação de contas. Em um cenário como esse, 

qualquer pessoa que detenha conhecimentos superiores aos dos conselheiros servirá de arrimo 

para influenciá-los no processo de apreciação das contas. Isso foi visto com a coordenadora e 

a nutricionista do CAE 2, além de nutricionistas e servidores de outros Municípios ligados a 

outros Conselhos, como ocorre no CAE 5, que tem a nutricionista como uma das 

conselheiras, e o CAE 7, que tem a servidora responsável pelo preenchimento dos dados no 

SiGPC como conselheira. 

Nas atas também figuram motivações genéricas para a aprovação das contas como 

a devida contabilização de recursos, as etapas legais e a aquisição de produtos foram 

devidamente cumpridas, os recursos foram mantidos em conta específica, além de outros 

como os recursos são gastos exclusivamente com a merenda escolar;  

 

Os recursos apresentados foram devidamente contabilizados com receita 

orçamentária (Ata do CAE 2) 

 

As etapas legais, a aquisição dos produtos foram devidamente cumpridas. (Ata do 

CAE 2) 

 

Os recursos financeiros foram mantidos na conta bancária específica do programa, 

de conformidade com os extratos bancários apresentados e evidenciam toda a 

movimentação (Ata do CAE 2) 

 

Os recursos financeiros foram mantidos na conta bancária específica do programa de 

conformidade com os extratos bancários apresentados (Ata do CAE 2) 

 

Estando todos de acordo, pois eles sabem que os recursos são gastos únicos e 

exclusivamente com merenda escolar. Tendo em vista o que vem sendo 

desenvolvido e entregue nas escolas, sendo produtos de qualidade, visando uma 

alimentação saudável. A referida prestação de contas foi aprovada por unanimidade 

de votos. [prestação de contas do ano de 2013]. (Ata do CAE 6) 

 

Em seguida, apresentada a prestação de contas do ano de 2015 e estando todos de 

acordo, pois eles sabem que os recursos são gastos únicos e exclusivamente com 

merenda escolar, tendo em vista o que vem sido desenvolvido e entregue nas 

escolas, sendo produtos de qualidade, visando uma alimentação saudável. Diante do 

exposto, a referida prestação de contas foi aprovada por unanimidade de votos. (Ata 

do CAE 6) 
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Além dos argumentos genéricos expendidos nas atas, não há menção à 

regularidade de notas de empenho ou de outros documentos comprobatórios dos gastos 

efetuados, por isso, não há demonstração de que os conselheiros têm verificado os 

documentos contábeis para apreciar as contas das Entidades Executoras.  

A conselheira do CAE 8, que estava no Conselho há 1 (um) ano e 4 (quatro) 

meses, afirmou nunca ter participado de uma reunião do Conselho destinada à aprovação das 

contas do Município: “Olha, eu nunca participei. Eu nunca participei não, de fechamento de 

contas, assim, de merenda escolar, não. [...] Pois é, mas que eu lembre, não.” 

A análise das atas daquele Conselho indicam que não houve reunião para avaliar a 

prestação de contas do Município até dezembro de 2016.  

Outras irregularidades pertinentes à apreciação das contas também foram 

constatadas. No CAE 9, a conselheira informou que as contas do Município são apreciadas 

em reunião e nela é preenchido o questionário do Sigecon: “É... a gente faz uma reunião, 

juntamente, né, aí faz a... preenche”. Entretanto, nas atas daquele CAE não há qualquer 

registro da aprovação das contas da Entidade Executora.  

Em consulta ao site do FNDE
14

 foi possível consultar as contas dos anos de 2013 

a 2016 referentes aos CAEs 8 e 9. Desta maneira, duas podem ser as explicações para os 

achados. O CAE 8 não registra as reuniões de aprovação de contas e a conselheira 

entrevistada não participou do última que havia aprovado as contas ou o CAE não havia 

aprovado as contas dos anos de 2013 a 2015 até o dia da visita do pesquisador.  

No CAE 9 também se constata que as reuniões para a apreciação das contas 

mencionadas pela Conselheira não foram registradas em ata ou que o CAE não havia 

aprovado as contas dos exercícios de 2013 a 2015 até o dia da visita do pesquisador e a 

conselheira entrevistada prestou informações equivocadas a ele.  

Ainda sobre a prestação de contas, foi apresentada inconsistência entre a fala da 

conselheira do CAE 4 e a análise das atas daquele conselho. De acordo com a conselheira, o 

CAE não se reuniu para apreciar nenhuma conta no último mandato, todavia, ela se recordava 

de ter assinado atas elaboradas pela Secretaria Municipal de Educação, consoante respostas 

dadas às perguntas sobre a elaboração do parecer conclusivo sobre as contas do Município:  

 

                                                 
14

 Ver endereço eletrônico: https://www.fnde.gov.br/sigpcadm/sistema.pu?operation=localizar 
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Nunca teve isso não. Eu não lembro disso não. Pelo menos que eu me lembre. 

[Então você não lembra de ter...] de ter tido isso não. (CAE 4) 

 

[Como é que faz pra aprovar...] Olha é, um tempo atrás aí, a gente assinou uma ata, 

sabe? (CAE 4) 

 

Ela sabe que não é atuante [Secretária de Educação]. Eu me lembro de uma vez, sem 

ser essa aí, que ela pediu que a gente assinasse. Aí, um dia desses, eu só bati o olho 

mais ou menos assim e assinei, sabe [risos]. (CAE 4) 

 

As atas do CAE 4, entretanto registram reuniões, comentários sobre a execução do 

PNAE e comentários sobre a prestação de contas, apesar de não mencionarem a ocorrência de 

uma votação para aprová-las:  

 

[a Secretária Municipal de Educação] Destacou que o objetivo da reunião seria 

informar os trabalhos realizados em relação a merenda escolar nas escolas 

municipais e fazer um relato sobre a prestação de contas que é feita na Prefeitura 

Municipal e está em situação regular, a disposição de todos. (Ata do CAE 4) 

 

[...] a verba da merenda escolar é complementada pela Prefeitura Municipal e que 

neste ano, em especial, a complementação por parte da Prefeitura Municipal está 

sendo bem maior devido ao número de alunos da Rede Municipal ter aumentado de 

forma significativa, que a Escola Municipal [...] dobrou o seu número de alunos em 

relação ao ano anterior (Ata do CAE 4) 

 

A seguir foi passada a todos os conselheiros a pasta onde constam todos os informes 

de verba da merenda escolar enviadas para a Secretaria Municipal de Educação pelo 

FNDE todos os meses. (Ata do CAE 4) 

 

Cada conselheiro se mostrou bastante satisfeito em relação à merenda escolar e 

também com relação à prestação de contas apresentada. (Ata do CAE 4) 

 

Nota-se aqui um falseamento de informações no CAE 4, pois a fala da conselheira 

não corresponde aos fatos descritos nas atas do Conselho, que registram a ocorrência de 

algumas reuniões. Nelas também há a assinatura da conselheira entrevistada, havendo, por 

isso, indícios de que sua fala não coincida com a realidade.  

Todavia, conforme já mencionado no item 6.3.3, o CAE 4 sofre forte influência 

da Secretaria Municipal de Educação e como a conselheira relatou ter assinado algumas atas a 

pedido dos gestores, não há como afirmar se o falseamento realmente ocorreu pelo juízo 

equivocado da conselheira ou por ingerência do Poder Executivo Municipal.   
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6.4.2 Ações Efetivas 

 

Conforme mencionado nos item 5.1 e 6.3.3, a capacitação empodera os 

conselheiros, dando-lhes ciência e conhecimento para o exercício das suas atribuições, além 

de garantir autonomia e autoconfiança. Os trechos destacados abaixo registram a visita de 

uma servidora que atuava pelo Cecane e demonstram quão elucidativas podem ser as 

capacitações:  

 

Enquanto apresentando o slide “o que é controle social” G. [agente do Cecane] 

explicou o passo a passo do PNAE, bem como a criação do Conselho e as normas de 

funcionamento do mesmo, ressaltando a importância da participação dos integrantes 

de assentamentos de Reforma Agrária. (ata do CAE 3) 

 

Foi apresentado sobre os documentos do agricultor familiar e um breve relato sobre 

cada um, inclusive o CAE virtual: contém todas as informações sobre o CAE. 

Apresentadas também as pastas de legislações e normas. (ata do CAE 3) 

 

G. [agente do Cecane] deu algumas sugestões de metas a serem planejadas para a 

próxima reunião (ata do CAE 3) 

 

Falou sobre as visitas as escolas, tendo o cuidado de tomar cuidado com 

apresentação e outros itens apresentados em cheque [sic] list, para ser apresentado 

também em reuniões e para futuras providências. (CAE 3) 

 

Os membros ficam alertados para o registro de todas as atividades do CAE (ata do 

CAE 3) 

 

Apresentou no Portal do FNDE, a formação do CAE municipal e explicou a 

importância de todos os seus membros. Fez uma demonstração de como acessar o 

sistema para obtenção de informações formulários e outros. Sobre o site do MDA 

(Ministério do Desenvolvimento Agrário) e instruiu como consultar todos os 

sistemas de DAPs. (ata do CAE 3) 

 

Falou sobre “empoderamento” (ata do CAE 3) 

 

Fazendo alguns alertas sobre o que é alimentação saudável (ata do CAE 3) 

 

Deixou dicas e alertas sobre o bom andamento do Plano de Ação (ata do CAE 3) 

 

A agente G. [do Cecane] disse que a câmara fria não é uma boa solução para os 

produtos; o refrigerador horizontal é uma boa opção. (ata do CAE 3) 

 

Anexo V que deverá ser assinado pela Unidade Executora permitindo assim a 

atuação da vigilância sanitária, bem como a garantia da qualidade dos alimentos 

oferecidos (ata do CAE 3) 

 

Observa-se que as informações passadas para os conselheiros expandem seus 

horizontes para uma atuação mais correta, mais efetiva e mais competente, enriquecendo o 

CAE e tornando-o mais capacitado para entender suas finalidades e agir de acordo com elas. 
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Foram tratadas questões abstratas, como os conceitos de empoderamento e controle social, e 

práticas, como o acesso aos sistemas disponibilizados pelo FNDE, ações para o implemento 

da compra de agricultores familiares e até o fomento de ações para a atuação da Vigilância 

Sanitária no Município.  

O Responsável Técnico também contribuiu com a atuação dos conselheiros, 

provendo informações não só a eles, mas também aos estudantes, aos pais e aos servidores das 

Escolas sobre alimentação saudável, técnicas de preparação de alimentos e outros temas 

afetos à alimentação, além incentivar a criação de uma horta escolar:   

 

A nutricionista [...], responsável pela capacitação das cantineiras, informou que, 

além da reunião informativa com os pais na próxima semana, haverá também 

encontro quinzenal com os alunos, como uma das ações nutricional [sic], que é 

vasta. (ata do CAE 3) 

 

A reunião com as merendeiras acontecerá hoje às dezessete horas, onde serão 

tratados assuntos de higienização, controle de alimentos e exames laboratoriais das 

cantineiras, e convidou os conselheiros que pudessem participar [...] (ata do CAE 3)  

 

[...] a coordenadora da merenda escolar [...], convidou os conselheiros para visitar o 

depósito da merenda escolar e avisou que os produtos da Agricultura Familiar são 

recebidos na segunda, terça e na sexta feira [...] (ata do CAE 3) 

 

A Nutricionista [...] falou sobre Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável. (ata 

do CAE 5) 

 

Vem sendo feito um trabalho intensivo com os pais para conscientizá-los em relação 

à merenda escolar que é oferecida na escola e a que os filhos levam para a escola. 

Que os encontros e palestras estão surtindo um ótimo efeito. (ata do CAE 4) 

 

No mês de março houve a semana da Alimentação onde foram desenvolvidas várias 

atividades envolvendo Alimentos, palestras e reuniões com pais, além de ter sido 

reforçada a questão dos cuidados com o preparo e o manuseio dos alimentos 

servidos na merenda escolar através de palestras também com as cantineiras, nestes 

dias, para incentivarem o maior consumo de legumes e verduras pelos alunos [...] 

(ata do CAE 4) 

 

[...] criar uma horta escolar, não só para suprir a merenda escolar, mas também com 

o objetivo da educação pedagógica. (ata do CAE 5) 

 

A educação alimentar e nutricional é uma diretriz do PNAE, consoante previsão 

da Lei nº. 11.947/09, por isso é uma atribuição comum ao Responsável Técnico e ao CAE, 

que devem atuar de forma harmônica para, conjunta ou separadamente, fomentarem os 

conhecimentos previstos na Lei, dentro das suas competências (BRASIL, 2009).  

Desta maneira, as ações dos nutricionistas não somente empoderaram os 

conselheiros, cantineiras, pais e alunos, mas também contribuíram com as ações de 
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acompanhamento e fiscalização atribuídas ao CAE, previstas no art. 19, I, daquela mesma Lei 

(BRASIL, 2009).  

Os membros do CAE também receberam informações relevantes sobre a 

agricultura familiar, participaram de capacitações, visitas e chamadas públicas destinadas ao 

fomento da participação dos agricultores e receberam elogios por terem auxiliado a obtenção 

da meta de aquisição de 30% dos recursos provenientes do PNAE com a agricultura familiar, 

conforme se observa das seguintes transcrições:  

 

Os gastos dos recursos do PNAE com a agricultura familiar superam o 

recomendado, dado positivo para o conselho. (ata do CAE 1) 

 

A nutricionista disse que além do dinheiro que vem do FNDE (do PNAE) a merenda 

escolar conta com outros dois programas: A Conab e a Agricultura Familiar. 

Explicou sobre a questão da Agricultura Familiar, que está em andamento sendo 

implantado ainda no ano de 2014, onde 30% do valor que e repassado pelo FNDE 

devem ser adquiridos produtos dos agricultores da região. (ata do CAE 1) 

 

Visita que foi feita nas associações pelo Técnico da Emater, Nutricionista, Secretária 

e Vice-prefeito para listarmos os produtos que os agricultores teriam para 

oferecerem e discutimos uma forma melhor de transportar esses alimentos até as 

escolas. [...] o vice-prefeito garantiu um veículo para transportar todos os produtos 

da Agricultura Familiar e Conab. (ata do CAE 7) 

 

[...] reuniram-se a [...] Secretária Municipal de Educação, a [...] nutricionista, os 

fiscais sanitários da Secretaria Municipal de Saúde que respondem sobre a 

Vigilância Sanitária, [...] membros do Conselho Municipal de Alimentação Escolar, 

a Coordenadora da Creche [...] e os produtores rurais responsáveis pela entrega de 

alimentos através da agricultura familiar neste ano de 2014. A realização do 

encontro teve por objetivo a formação dos produtores rurais voltada para as Boas 

Práticas para Serviços de Alimentação. Foram tratados assuntos relacionados à 

higienização, preparo e manipulação, acondicionamento, embalagem e rotulação, 

transporte e entrega dos alimentos. [...] A nutricionista encerrou sua fala pontuando 

além de todos os demais assuntos tratados, sobre a importância do adequado 

acondicionamento e destinação de lixo. [...] A Secretária Municipal de Educação 

encerrou o encontro agradecendo a todos pela participação e completando a fala da 

nutricionista falou aos produtores sobre a importância da diversificação dos produtos 

ofertados pelos mesmos. (ata do CAE 7) 

 

Nota-se aqui uma parceria entre o Poder Público e o órgão de controle social para 

a efetivação da execução do PNAE, o que é incentivado pela literatura especializada, 

conforme foi aferido nos trabalhos de Gallina e Colaboradores (2012, p. 99), Gabriel e 

Colaboradores, (2013, p. 972), Kleba, Comerlatto e Colliselli (2007), Gomes (2015), dentre 

outros. Parcerias como estas estreitam as relações entre a Entidade Executora, o CAE, os 

produtores e as Entidades de Fomento, como a Emater, criando um ambiente favorável ao 
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desenvolvimento do programa, ao desenvolvimento local e fortalece a rede de apoio 

estabelecida pela política do PNAE. 

A participação dos CAEs 1 e 7 nas chamadas públicas também foi incentivada 

pelo Poder Público para auxiliarem a fomentar a obtenção de alimentos da agricultura 

familiar:  

  

Fez o convite para os conselheiros participem, quando possível, das chamadas de 

preço e dos processos de licitação. (ata do CAE 1) 

 

Explicou como procede ao processo para aquisição dos alimentos através de uma 

chamada pública [...] (ata CAE 3) 

 

A Secretária Municipal de Educação [...] deu início a reunião agradecendo a todos 

pela presença e ressaltando a importância dessa parceria para a promoção da 

qualidade da alimentação escolar ofertada aos nossos alunos. [...] A Secretária 

reforçou junto aos membros do Conselho sobre a importância da participação na 

realização da Chamada Pública [...] (ata do CAE 7) 

 

Vários trechos das atas dos CAEs mencionados incentivam a participação dos 

conselheiros nesses atos. Essas parcerias dão visibilidade aos Conselhos e fomentam não só a 

agricultura familiar e a rede de apoio local, já mencionada no item 5.3, mas também a 

participação da população nas atividades de controle social.    

Observa-se que os Municípios em que estão situados os CAEs 1 e 7 conseguiram 

alcançar a meta de aquisição de alimentos da agricultura familiar, que é de, no mínimo, 30% 

do valor repassado pelo FNDE, conforme item 5.3. Por conseguinte, a associação entre o 

Poder Público e o CAE foi eficiente em promover a aquisição dos alimentos produzidos pelos 

agricultores familiares naqueles locais.  

Também foram registradas ações do Poder Público, em especial, dos Secretários 

Municipais de Educação, com a finalidade de incentivar e ressaltar a importância das visitas 

para a aferição da qualidade e da aceitabilidade dos alimentos fornecidos pelo Programa de 

Alimentação Escolar:  

 

Solicitou a todos os presentes para que definissem uma data mensal para que este 

ano de fato aconteçam mais reuniões e aproveitou para informar que foi marcada a 

1ª Chamada Pública de 2013 e gostaria que tivesse a participação de representantes 

desse Conselho. (ata do CAE 7) 

 

Na oportunidade, solicitou aos membros que realizassem visitas freqüentes às 

escolas municipais, creche para verificação dos alimentos fornecidos, bem como 
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apreciação e dos cardápios pelas crianças (alunos), acondicionamento, manuseio e 

preparo das mesmas pelas cantineiras. (ata do CAE 7) 

 

[...] no dia que necessitarem e decidirem fazer as visitas às escolas, a mesma 

[Secretária de Educação] solicitará um carro para esta finalidade. [...] O Conselheiro 

[...] comentou que essa visita é de grande importância e que não deve ser adiada por 

muito tempo, pois só assim eles enquanto membros do conselho irão saber se o 

cardápio está sendo bem aceito pelas crianças e se a merenda escolar oferecida é de 

boa qualidade. (ata do CAE 7) 

 

A Secretária pediu que no próximo ano gostaria de contar com a visita de mais 

conselheiros nas escolas para que possam constatar de perto as ações das cantineiras 

quanto à confecção das merendas, limpeza, acondicionamento e ver de perto como 

as crianças recebem essa merenda. (CAE 4) 

 

A secretária voltou a falar sobre as visitas dos conselheiros às escolas que não estão 

acontecendo, apesar de muitos conselheiros já serem funcionários das escolas e 

estarem sempre presenciando a distribuição, acondicionamento e confecção da 

merenda escolar. (CAE 4) 

 

As visitas são um importante instrumento para a aferição da qualidade da 

alimentação escolar oferecida, da adequação da cozinha, do refeitório, das condições de 

higiene das Escolas, sendo relevantes aliadas para o controle social dos aspectos da Segurança 

Alimentar e Nutricional (MACHADO et al., 2015, p. 310). Todavia, de acordo com Souza 

(2015, p. 43), dos CAEs pesquisados, 56,3% não realizavam visitas periodicamente nas 

escolas urbanas e 95,3% não realizavam visitas periódicas nas escolas rurais. Bandeira e 

colaboradores (2013, p. 348), em pesquisa com abrangência nacional, afirmaram que apenas 

26,9% dos CAES pesquisados realizavam as visitas. Os dados obtidos por eles não são 

corroborados pelo estudo de Gabriel e colaboradores (2013, p. 976) que constataram que 85% 

dos CAEs pesquisados em Santa Catarina tinham o hábito de realizar visitas nas escolas.   

Além das ações do Poder Público para a capacitação e incentivo à atuação dos 

conselheiros, também foram verificadas atuações dos Conselhos em benefício da execução do 

PNAE, tais como incentivo à compra de gêneros destinados à alimentação escolar, revisão de 

contratos, adequação formal da documentação do CAE, fomento às atuações internas de 

controle social, dentre outras.  

Nos trechos abaixo transcritos serão trazidas ações dos Conselheiros para a 

orientação de agricultores sobre a documentação exigida para participar do programa e sobre 

aspectos higiênicos e sanitários dos produtos que deverão ser entregues nas escolas. Além 

disso, em alguns relatos, os conselheiros intercederam em favor de produtores, tentando 

viabilizar sua inclusão nos processos de chamada pública, dentro dos critérios legais e 

regulamentares previstos:  
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[...] F. disse que devemos usar o bom senso e já marcou data para prestar alguns 

esclarecimentos a citada fornecedora. [...] o presidente disse que devem ser dadas 

instruções urgentes a ela e que não se deve receber nenhum produto desta 

fornecedora sem a presença de um conselheiro. (ata do CAE 3) 

 

[...] ao agricultores [sic] que desejam participar precisam ter DAP. O [...] deu as 

orientações de como o agricultor tem de proceder para adquirir a DAP (ata do CAE 

3) 

 

O conselheiro [...], que é também responsável pela DAP (Declaração de Aptidão ao 

Pronaf) providenciou (ata do CAE 2) 

 

Ele falou sobre um produtor rural que se aposentou e surgiram dúvidas quanto ao 

fornecimento de produtos por ele para a merenda escolar; a cartilha não proíbe tal 

situação, estando, pois este produtor apto a continuar fornecendo os produtos para a 

merenda escolar dentro do limite citado anteriormente. (ata do CAE 3) 

 

De assentamento a gente só tem um agricultor. Sempre que ele vem a gente dá 

preferência pra ele. Esse ano ele entregou pouquinho. Agora a partir de agosto, mas, 

assim, a gente sempre deu preferência pra ele. Às vezes tá faltando documentação, 

alguma coisa assim, a gente dá um jeitinho de segurar pra ele não deixar de 

participar. (ata do CAE 3) 

 

Alguns relatos demonstram o envolvimento dos Conselhos com o Poder Público e 

associações para fomentar a aquisição de alimentos produzidos pelos agricultores familiares: 

 

Mas a gente, com o apoio da prefeitura, a gente foi até pra associações aos 

domingos, eu mesmo, em 2009, assim que lançou a Lei que a gente foi obrigado a 

implementar, eu já estava, né. Eu fui nos municípios todos, nos Distritos todos. Nas 

reuniões das associações falar, falar dos tipos de produtos, da forma deles se 

organizarem pra ter tanto os produtos da época, como produtos, também, que são 

mais consumidos, a gente foi pra divulgar, né, que ia ter, que não ia ser só na rede 

municipal, que ia ter nas escolas estaduais também, né. Nos municípios vizinhos, 

também, né. Então a gente foi pra fazer essa política... [...] (ata do CAE 7) 

 

Na verdade, ela [conselheira] é da associação dos trabalhadores rurais, né, do 

sindicato dos trabalhadores rurais. A gente tentou aproximar muito pra desenvolver 

melhor a agricultura familiar lá, sabe? [...] (ata do CAE 7) 

 

[...] reuniram-se a [...] Secretária Municipal de Educação, a [...] nutricionista, os 

fiscais sanitários da Secretaria Municipal de Saúde que respondem sobre a 

Vigilância Sanitária, [...] membros do Conselho Municipal de Alimentação Escolar, 

a Coordenadora da Creche [...] e os produtores rurais responsáveis pela entrega de 

alimentos através da agricultura familiar neste ano de 2014. A realização do 

encontro teve por objetivo a formação dos produtores rurais voltada para as Boas 

Práticas para Serviços de Alimentação. Foram tratados assuntos relacionados à 

higienização, preparo e manipulação, acondicionamento, embalagem e rotulação, 

transporte e entrega dos alimentos. [...] (ata do CAE 7)  

 

Os Conselheiros do CAE 7 realizaram duas ações importantes que são a 

aproximação com o Poder Público, para a realização das atividades ligadas ao PNAE, visando 
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a melhoria da qualidade dos serviços prestados e o cumprimento das diretrizes daquele 

Programa e a aproximação com associações e com a população, a fim de maior 

representatividade e efetividade às ações de controle social.    

O CAE 1 também mostrou ter habilidade e conhecimento para atuar quando foi 

noticiado sobre a necessidade do realinhamento de preços de Insumos e sobre a substituição 

de Gêneros alimentícios:  

 

[O] Presidente da Comissão de Licitação, que foi convocado através de ofício para 

prestar algumas informações sobre o realinhamento de preços do açúcar solicitado 

pela empresa [...], ele explicou todo o processo e afirmou que é legal o procedimento 

e que a licitação ocorreu em 16/01/2016. O Sr. W. B. perguntou porque não comprar 

do segundo colocado se o preço for mais baixo, o Sr. C. explicou que o segundo 

colocado também não garante mais o mesmo valor fazendo jus também ao pedido de 

realinhamento, e que já foi comprovado por três orçamentos que i item [sic] teve 

uma alta muito grande no mercado. (ata do CAE 1) 

 

Analisar o pedido de reequilíbrio de preço solicitado pelo fornecedor de carne, a 

empresa [...]. Foi informado pelo [...] nutricionista, que o pedido de reequilíbrio, é 

legal desde que se comprove sua necessidade. O processo foi avaliado pelo setor 

jurídico, que expediu parecer favorável. Os membros do Conselho presentes 

analisaram minuciosamente o processo, que contem documentos que comprovam a 

real necessidade do reequilíbrio, tais como orçamentos em outros fornecedores, 

reportagens atuais sobre o aumento da carne. O fornecedor também apresentou uma 

tabela com os preços atuais e os preços pleiteados. Diante dos documentos 

apresentados os conselheiros presentes deram parecer positivo ao pedido. (ata do 

CAE 1) 

 

O que ficou definido sobre o aumento do item lingüiça, cujo foi solicitado parecer 

[sic], foi respondido pelo [...] [nutricionista] que não foi necessário efetuar a compra 

com novo valor porque já havia sido realizada uma nova licitação e realizada a 

compra de carne em nova licitação, uma vez que o valor foi abaixo do ofertado pela 

empresa anterior e também feito a substituição do item lingüiça por outra carne. (ata 

do CAE 1)  

 

No primeiro caso, houve um pedido de alteração dos preços de determinado 

produto porque os preços de mercado oscilaram, tornando o custo de aquisição mais alto. Os 

conselheiros agiram proativamente, pois convocaram o Presidente da Comissão de Licitação 

para comparecer no Conselho e fizeram as perguntas pertinentes sobre o assunto. Além disso, 

aventaram possibilidades de cancelamento do contrato, que não se mostraram viáveis por 

questões econômicas e jurídicas. Após avaliarem que a modificação do contrato seria mais 

vantajosa para a Entidade Executora e para o fornecedor, opinaram favoravelmente à 

alteração do contrato.  

No segundo trecho também há uma situação de alteração de contrato em virtude 

do aumento do preço da carne. O Conselho avaliou o parecer jurídico que opinava pela 
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legalidade da alteração, reportagens sobre o aumento do valor do produto, orçamentos e ao 

final deliberaram pela modificação do contrato, por meio de uma decisão que avaliou todos os 

critérios de decisão disponíveis no momento.  

No terceiro texto destacado, os conselheiros avaliariam uma terceira alteração 

contratual em virtude da modificação dos preços dos produtos, todavia, a Entidade Executora 

realizou nova licitação, por ter conseguido obter valores mais baixos que os praticados na 

licitação em vigência.   

Tem-se aqui uma atuação de fiscalização da alteração de contratos de aquisição de 

alimentos em que o CAE requisitou informações dos setores especializados do Município, 

como o jurídico e o de licitações, para fundamentar seu entendimento. Além disso, as atas 

permitem aferir que o Conselho agiu de acordo com o melhor interesse para o PNAE e a 

Administração Pública. Ressalte-se que a atuação mencionada está prevista no art. 19, II, da 

Lei nº. 11.947/09 que determina ao CAE a atribuição de acompanhar e fiscalizar a aplicação 

de recursos destinados à alimentação escolar (BRASIL, 2009).   

Alguns CAEs demonstraram atuação efetiva na fiscalização do processo de 

obtenção de gêneros destinados à alimentação escolar. Dentre eles, constata-se que as atas do 

CAE 3 são repletas de intervenções nesta etapa do processo, por essa razão serão extraídos 

fragmentos desses registros, que serão complementadas por intervenções praticadas por outros 

CAEs.  

Foram realizadas intervenções em licitações e compras de produtos, como 

solicitação do aumento de quantidade de alguns gêneros alimentícios, fiscalização de 

licitações e chamadas públicas:  

 

Pediu aos representantes do setor de licitação que aumente [sic] a quantidade de 

produtos para 2015. A servidora C. V., representante do setor de licitação, informou 

que isso depende de solicitação do Setor, no caso, o Departamento de Educação. (ata 

do CAE 3) 

 

O presidente pergunta o conselheiro A. como ficou a licitação da carne. A. Explica 

que não compareceu ninguém e que vai abrir outra licitação pra ver se comparece 

alguém. (ata do CAE 3) 

 

W. pergunta a nutricionista [...] sobre a chamada pública e a mesma informa que 

tudo correu dentro da normalidade. (ata do CAE 3) 

 

W. falou sobre a compra do refrigerante na semana das crianças, o que não é 

permitido fazer com a verba destinada a merenda. A Secretária de Educação [...] 

explicou como é feito o pagamento do refrigerante e que esse produto só e comprado 

em ocasiões de eventos. (ata do CAE 3) 
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Nos outros CAEs foram encontrados os seguintes fragmentos acerca do tema:  

 

A nutricionista relatou que houve falhas no processo licitatório (demora para fazer 

licitação) (ata do CAE 2) 

 

Pedimos informações sobre as licitações para o corrente ano que foi informado pelo 

Sr. W. P. L. que foi solicitado desde novembro de 2014 (ata do CAE 1) 

 

O controle interno não autorizou aditivar [leia-se aditar] o contrato para a compra de 

EPIs pra as serventes escolares. (ata do CAE 1) 

 

Alimentos que só podem ser comprados com recurso próprio, como refrigerante, 

sucos, qualquer alimento químico, e material de limpeza. (ata do CAE 5)  

 

[...] comunica que a nova licitação também foi aprovada a partir de dia 28 de 

fevereiro, começando as compras para a merenda escolar a partir do mês de março. 

(ata do CAE 5) 

 

[Participação do CAE nos atos administrativos de aquisição de alimentos] No caso, 

quem participa junto... que ele é elaborado na prefeitura. Tem uma pessoa 

responsável. Aí ela convida o secretário e o nutricionista a participar [...] E são os 

conselheiros, né? [...] Com frequência, né. [Com frequência. É... só colocar uma 

observação aqui. Que a Secretária de Educação é membro do CAE]. (ata do CAE 6) 

 

Gabriel e colaboradores (2013, p. 973) afirmaram que o acompanhamento da 

aquisição de alimentos era realizado por 59,2% dos CAEs pesquisados, todavia, é uma das 

atividades executadas com menor freqüência por eles, já que apenas 41,1% realizavam essa 

tarefa com frequência igual ao inferior a um mês. Por outro lado, Bandeira et al. (2013, p. 

345) constataram que 57% dos CAEs avaliados não fiscalizavam a aquisição de alimentos. 

Esses dados se aproximam deste estudo que concluiu, no item 5.3, que apenas 33,3% dos 

CAEs acompanhavam a aquisição dos alimentos em seus Municípios.  

Nota-se, entretanto, uma peculiaridade nas falas da Conselheira do CAE 6, que era 

também a Secretária Municipal de Educação. Nesse caso, ela incorre na vedação do art. 34, 

§7º, da Resolução nº. 26/2013, do FNDE, tendo em vista ser a ordenadora das despesas da 

Entidade Executora (FNDE, 2013), conforme já mencionado no item 6.1.2. 

Os conselheiros também fiscalizaram a aquisição de alimentos da agricultura 

familiar, na maioria das vezes para avaliar a obtenção do percentual de 30% da aquisição da 

Receita do PNAE, todavia, há um registro da avaliação e aprovação da lista a ser elaborada 

para a aquisição de alimentos na chamada pública:   
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Falou ainda dos 30% destinados aos produtores rurais e que em 2013 isso foi um 

ponto positivo da prestação de contas. (ata do CAE 3) 

 

De acordo com a legislação em vigor, trinta por cento do valor recebido é para 

compra de alimentos da agricultura familiar, e que no ano passado [2013] foi 

utilizado para mais[...](ata do CAE 3) 

 

[...] apresentação da lista de produtos da agricultura familiar que serão ofertados e 

adquiridos pela escola. Na lista continha os seguintes produtos: [...] A Secretária de 

Educação esclareceu que alguns produtos poderão deixar de serem fornecidos 

mediante a época de sua entre safra, mas respeitaram o calendário de fornecimento 

em comum acordo entre a escola e os produtores rurais. [...] A lista apresentada foi 

posta em votação e a mesma foi aprovada por unanimidade. (ata do CAE 5) 

 

[...] a nutricionista explicou que conseguiu atingir em 2013 o percentual de 19,7% 

dos 30% que deveria ter alcançado pelo valor do repasse do FNDE. (ata do CAE 6) 

 

[...] a Nutricionista explicou que conseguiu atingir em 2014 o percentual de 54,29% 

dos 30% que deveria ter alcançado pelo valor do repasse do FNDE. (ata do CAE 6) 

 

[...] a Nutricionista explicou que conseguiu atingir em 2015 o percentual de 51,37% 

dos 30% que deveria ter alcançado pelo valor do repasse do FNDE. (ata do CAE 6) 

 

O Controle da qualidade dos alimentos recebidos pelas Entidades Executoras foi 

rigorosamente realizado pelo CAE 3. Nos outros CAEs avaliados foram feitos registros 

esporádicos desta prática.  

 

W. relembrou as regras existentes no CAE, as quais a coordenador deve estar atenta 

e que a cada semana há uma escala de conselheiros para acompanhar a entrega da 

merenda da seguinte forma: 6ª feira pode ser entregue merenda em geral e 4ª Feira: 

deverão ser entregues somente quitandas. (ata do CAE 3) 

 

W. voltou a falar sobre o horário de entrega da merenda: deve haver dia e horário 

certos, pois os conselheiros são voluntários e não podem ficar durante todo o dia à 

disposição para essa atribuição; caso os conselheiros concordassem, a entrega de 

produtos não perecíveis passaria a ser mensal e não mais semanalmente. (ata do 

CAE 3) 

 

Entrega de merenda pelo fornecedor e produtor rural, que no ano passado foi feito 

um teste pra ver se podia toda entrega um conselheiro acompanhar, e que não 

funcionou, então o presidente sugere mudar e ficar da seguinte forma: [nutricionista] 

[...] responsável pelo recebimento dos produtos do supermercado, produtos não 

perecíveis será comprado uma vez por mês, perecível semanal [...] o dia da entrega 

será sempre nas quintas feiras das 10 às 15 horas, e que R. ficará responsável de 

receber dos produtores rurais [...] a entrega será semanal verdura e quitandas toda 

terça e quitandas na quinta também ambos os dias das 07 as 09 horas. (ata do CAE 

3) 

 

L. C. faz uso da mesma levantando a questão do recebimento de quitanda só na 

sexta feira, pois as mesmas estão ficando velhas, M. deu a sugestão de passar a 

receber também na quarta, e todos concordaram [...] (CAE 3) 

 

O presidente [...] questionou o fornecedor de merenda escolar. E. A. C., que não 

cumpre o prazo de entrega dos produtos. Pediu a M. que informasse ao Executivo o 

problema e que o mesmo notificasse o fornecedor em questão ainda naquele dia e 
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pediu cópia da correspondência. Caso o citado fornecedor não cumpra o combinado, 

aplicar as penas cabíveis. Falou sobre a falta de concorrência, o que facilita o 

descumprimento do contrato firmado. (ata do CAE 3) 

 

W. volta a lembrar sobre a correspondência que pediu a Secretária de Educação a 

Sra. M. para enviar para o prefeito sobre o fornecedor de merenda E. M. disse que 

falou com ele, W. disse que pediu pra enviar ofício pra ficar documentado. M. pedi 

[sic] para que alguém faça o ofício e ela então assina e envia, fica combinado que o 

presidente vai pedir R. para cuidar disso, o presidente explica ter urgência disso, 

pois mais uma vez teve problema com a entrega, ele não cumpre o prazo de entrega 

e esta entregando muita verdura estragada. (ata do CAE 3) 

 

O presidente apresenta um pacote de polvilho com data de fabricação para o ano 

posterior, e explica que já havia verificado e confirmou que o problema não é do 

fornecedor, e sim do fabricante, que irá encaminhar o caso para o IMETRO [sic] (ata 

do CAE 3) 

 

Sempre são as pessoas que recebem. Aí ela olha a questão de... de... Tá estragado, 

assim, né. [...] alguma praga nela, né!? [...] um coordenador de merenda, né, [...] 

Mas uma pessoa específica, só pra isso. [...] é, vai, olha lá, analisa tamanho, se tem 

alguma coisa, né!? (Conselheira do CAE 3) 

 

O desempenho da atribuição mencionada permitiu aos conselheiros notarem a 

queda da qualidade dos serviços em decorrência da troca da servidora que era responsável 

pelo recebimento dos gêneros alimentícios, por isso procuraram explicações para a mudança. 

Após esse fato, foram realizadas novas mudanças de lotação de servidoras na coordenação da 

alimentação escolar que resultaram numa a piora ainda maior da qualidade do serviço. Diante 

desse quadro, os conselheiros insistiram para o retorno de uma servidora que havia executado 

bem a atividade e conseguiram fazer com que ela voltasse a coordenar a alimentação escolar, 

recuperando, assim, a qualidade dos serviços prestados:  

 

W. questionou a saída da servidora [...] do controle da merenda e pediu explicações 

à Secretária [Municipal de Educação]. A mesma explicou que a servidora em 

questão vinha se relacionando bem com o nutricionista anterior, mas que com a A. 

P. [nova nutricionista] não deu certo; se desentenderam e ela pediu para sair. Ela 

aceitou, pediu a mim, R. para assumir a coordenação da merenda. (ata do CAE 3) 

 

O presidente fala sobre o descontentamento na coordenação da merenda, pois piorou 

muito ultimamente, e pede a M. R. para voltar e a mesma aceita. (ata do CAE 3) 

 

 

Percebeu-se que a realização das atribuições garante aos conselheiros uma visão 

mais ampliada não só dos processos, mas também dos problemas enfrentados para a execução 

do PNAE.  

Ao contrário dos vários registros do CAE 3, consta na ata do CAE 5 o nome de 

um servidor que ficou responsável por receber os produtos destinados ao programa de 
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alimentação escolar do Município, não havendo outros registros de tal fiscalização. No CAE 4 

houve o relato do controle de qualidade ineficiente, com recebimento de produtos de baixa 

qualidade, que não foram objeto de fiscalização pelo CAE:  

 

[...] eu acredito que não tem controle de qualidade não. A gente usa o que vai e teve 

uma época aí que alguém entregou um tanto de saco de feijão, só que não era um 

feijão bom pra ser cultivado, pra ser consumido na escola, não era, e ele tava sendo 

consumido, e não tem qualidade. [...] Controle de qualidade não, porque se fizesse, 

não daria certas coisas. [...] E aí como você calcula uma pessoa que come salsicha 

quase todos os dias? Ainda que pouquinho, quase todos os dias [...]. Então, assim, eu 

não acho que tem controle de qualidade não. (Conselheira do CAE 4) 

  

Assim como o controle da qualidade dos alimentos recebidos, as visitas realizadas 

pelos conselheiros trouxeram resultados efetivos para o programa de alimentação escolar, 

constatou problemas em prédios públicos e a necessidade de equipamentos, como se observa 

adiante:  

 

comentou sobre a visita que fez a escola da Comunidade de C.; estava tudo diferente 

do que dizia a denúncia recebida sobre a servidora daquela escola, no mês anterior. 

Sobre a pesquisa de satisfação sugerida, que foi feita por ele e a conselheira V. C. 

C., houve 100% de aprovação da merenda e da servente pelos alunos. A denúncia 

era improcedente. (ata do CAE 3) 

 

Citou alguns problemas encontrados no prédio da cozinha, confirmados através de 

fotos; no telhado há uma casa de formigas. Sugeriu então enviar um ofício ao 

Prefeito Municipal solicitando uma reforma urgente na cozinha da escola de C. 

Falou ainda da necessidade de um congelador para guardar os congelados, uma vez 

que alguns congelados se encontram na parte de baixo da geladeira. Faltam também 

locais adequados como armários, ao invés de prateleiras, para depositar os demais 

alimentos. Observou ainda que os utensílios como copos apresentavam defeitos de 

conservação pelo desgaste do tempo. (ata do CAE 3) 

 

Sobre o congelador L. disse que iria levar um que está num prédio aqui da sede, pois 

por estar mais perto do depósito de merenda, assim que precisar, pode estar levando 

carnes e outros congelados necessários à merenda dos alunos. (ata do CAE 3) 

 

Sobre a pesquisa de satisfação citada pelo presidente, o nutricionista F. N. disse ter 

tido uma surpresa positiva, pois lá há uma economia de alimentos e mesmo assim a 

satisfação dos alunos é suficiente. W. disse ter merendado e a comida estava muito 

boa, por sinal. (ata do CAE 3) 

 

Também foram registradas visitas nas atas do CAE 5. Naquelas oportunidades, os 

conselheiros puderam interagir com as cantineiras e verificar as condições de armazenamento 

dos alimentos na Escola:  
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[...] fomos a cozinha e dispensa da Escola Municipal [...] para uma visita. (ata do 

CAE 5) 

 

As conselheiras visitaram a cantina, conversaram com a cantineiras [sic], analisaram 

o cardápio anual, verificaram o estoque seco, freezer e refrigeradores. (ata do CAE 

5) 

 

Esses dados reforçam o que se disse sobre a importância da fiscalização do 

Conselho e da mobilização dos conselheiros no item 6.3.4, pois as visitas reforçam a dinâmica 

de trabalho dos CAEs, permitindo que eles ouçam as cantineiras e alunos e tomem 

conhecimento dos problemas relatados, além de tirarem suas próprias conclusões sobre as 

condições de produção e acondicionamento dos alimentos, bem como das providências a se 

tomar para a melhoria do serviço.  

Ao realizarem as visitas, os conselheiros do CAE 3 puderam perceber a qualidade 

do trabalho de algumas cantineiras e os problemas gerados quando voluntárias, que não eram 

adequadamente treinadas, se imiscuíam nas atividades daquelas servidoras. Para evitar um 

decréscimo da qualidade do serviço, pediram providências à Secretária Municipal de 

Educação, o que foi, inclusive, registrado em ata:  

 

[...] o presidente também fala da valorização do trabalho das cantineiras, para que 

pessoas que prestem serviços voluntários nas unidades escolares, não o façam na 

confecção de merenda, uma vez que não foram capacitadas por pessoa habilitadas 

para tal, que é o caso da nutricionista [...]. A Secretária [...], informou que, além de 

as voluntárias terem assinado declaração para realizar atividades nas escolas, as 

mesmas só atuam na limpeza, e sob orientação das servidoras responsáveis pelo 

serviço. (ata do CAE 3) 

 

Das atas dos CAEs 1 e 5 constam relatos sobre a má qualidade de alguns 

alimentos, defeitos em equipamentos, que aliados à falta de atenção dos servidores, geraram 

prejuízos para a Entidade Executora, além de outras providências tomadas pelos conselheiros 

para reverter aquelas situações:  

 

Foi constatado que apesar de um dos freezers está [sic] ligado na tomada não estava 

congelando os alimentos nele acondicionados logo após foi realizado a pesagem de 

quarenta e sete quilos de lombo inadequados para o consumo. [...] A comissão do 

CAE sugere que seja feita uma tentativa de acordo com os servidores responsáveis 

pelo depósito para a reposição do alimento que ficou inutilizado, caso não 

concordem que seja aberto procedimento administrativo para verificação dos fatos e 

ainda solicita que um dos conselheiros da comissão do CAE participe como membro 

da comissão que irá apurar as possíveis irregularidades. (ata do CAE 1) 
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[...] Foi acordado entre os servidores responsáveis pelo depósito que os mesmos irão 

repor o alimento e as notas serão apresentadas ao conselho pelo gerente de 

alimentação escolar. (ata do CAE 1) 

 

Problema apresentado por ela [conselheira] sobre a lingüiça mista. [...] o IMA deu o 

aval. (ata do CAE 1) 

 

F [nutricionista] falou sobre uma encomenda de merenda em que a fornecedora 

estava participando pela 1ª vez e sua mercadoria apresentava algumas restrições, 

porém, o mesmo fez alguns esclarecimentos a esta fornecedora para que assim se dê 

oportunidade aos pequenos produtores e a agricultura familiar seja estimulada no 

município. (ata do CAE 3) 

 

[...] fala sobre a carne moída, sendo um produto de má qualidade, e que gerou uma 

discussão a respeito da mesma, onde vários membros falaram [...] alguns falaram 

sobre a hipótese de mudar de fornecedor, o que gera dificuldades, mesmo sendo a 

vácuo em cubos e com selo. LRS faz um comentário, do qual ela não gostou quando 

foi chamado o A. A. S da vigilância Sanitária, que usou a expressão: depois que 

cozinha, mata tudo. [...] (ata do CAE 5) 

 

[o conselheiro] fala sobre a salsicha, que na opinião dele, não deve ser servida na 

escola e todos concordaram. Falamos sobre a preparação desses alimentos. (ata do 

CAE 5) 

 

[...] má qualidade da carne cozida e lingüiça que está sendo preparada para a 

alimentação escolar. (ata do CAE 5) 

 

Os CAEs em questão agiram efetivamente para evitar prejuízos financeiros para a 

administração pública no caso da carne estragada e para evitar problemas com a segurança 

alimentar e nutricional dos alimentos no caso da linguiça e dos produtos fornecidos pela 

agricultora familiar. Constata-se ainda a atenção com a qualidade da carne moída, mas a 

impossibilidade de cancelar o contrato por razões administrativas. A menção ao comentário 

inadequado do servidor responsável pela vigilância sanitária municipal foi mantida para 

demonstrar o despreparo do servidor e as dificuldades enfrentadas pelos conselheiros em 

virtude de servidores que, em tese, deveriam auxiliar o seu trabalho.  

Todos esses trechos destacados demonstram que o exercício das atribuições 

definidas para o CAE leva os conselheiros a entenderem o funcionamento do processo de 

execução do PNAE e a se tornarem cada vez mais responsáveis por ele, procurando soluções 

para os problemas enfrentados, interagindo com os servidores e adquirindo conhecimentos 

que lhes permitem agir de forma autônoma e adequada.  

Os Conselheiros também realizaram a fiscalização da preparação dos alimentos e 

sua distribuição nas escolas, as condições de higiene, dentre outros detalhes desta parte do 

processo:  
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[...] A servidora L. C. F. responsável pela entrega da merenda nas escolas falou 

sobre a salada que está sendo servida fora do recinto de preparo e distribuição da 

merenda e que já alertou às responsáveis pela cozinha, mas nada mudou. (ata do 

CAE 3) 

 

Foi falado sobre problemas diversos sobre merenda, tais como: merenda quente 

demais ou fria demais, alunos sem merenda por incompatibilidade de horários, 

crianças de horários integral e pré escola, lanches diferentes e outros, foi decidido 

fazer as notificações em nome do CAE para ver se melhora, fica combinado que N.  

[Secretária Municipal de Educação] ia avisar sobre tais notificações, e [...] 

[nutricionista] também falaria sobre elas em sua Reunião de capacitação. (ata do 

CAE 3) 

 

Nas próximas reuniões deverá ser abordado o assunto sobre a carne: ver com a 

nutricionista [...], a repetição demasiada de frango e a não apresentação de outro tipo 

de carne; quais os motivos: falta de fornecedor ou outro fator. (ata do CAE 3) 

 

M. falou sobre a qualidade da merenda escolar que é muito boa, não só este ano 

como em todos os outros. (ata do CAE 3) 

 

Atuaram quando houve denúncias de piora da qualidade da alimentação escolar 

em virtude de práticas inadequadas das cantineiras e serventes e em casos de interrupção de 

fornecimento para modificar a situação, oportunidades em que conseguiram a realocação de 

uma servidora e advertiram a outra:  

 

[...] Ainda sobre denúncias, R. falou também sobre uma reclamação que recebeu, 

por telefone, sobre as deficiências apresentadas por uma servente da Escola 

Municipal S. A.: atendimento aos alunos, falta de higiene no preparo da merenda, 

mau uso dos acessórios de conzinha, entre outros. F [nutricionista] sugeriu convidá-

la a participar de uma reunião, pois mudá-la de função não é atribuição dele. O 

presidente acha que ela deve ficar somente na parte de faxina e todos os conselheiros 

concordaram com a idéia. [...] (ata do CAE 3) 

 

foi falado sobre o caso de serventes descumprindo o cardápio, ficou combinado que 

[...] [a nutricionista] irá fazer uma reunião com elas e tentar resolver esse problema, 

caso isso continue acontecendo, depois dessa reunião, nós do conselho faremos 

outra reunião com as mesmas. (ata do CAE 3) 

 

Quando faltar merenda na escola a Prefeitura tem que informar através de ofício 

para o CAE. (ata do CAE 5) 

 

Discutimos sobre a falta de merenda nos primeiros dias de aula e ficou esclarecido 

que não faltou, estava um pouco fraca e repetitiva e os alunos estavam reclamando. 

[O conselheiro] [...] explica que ele liberou até oito mil reais para esta compra, e se 

não satisfez foi por falta de planejamento da pessoa responsável. (ata do CAE 5) 

 

As atas e entrevistas também demonstraram o cuidado com que alguns Conselhos 

efetuaram a fiscalização da atuação do Responsável Técnico. No tocante aos cardápios foi 

possível desvelar, principalmente, a preocupação com a sua elaboração, com o seu conteúdo e 

com sua aceitação:  
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Explicou que já está em fase de término o cardápio para o ano de 2016 e será 

apresentado na próxima reunião conforme solicitado pela secretária I. (ata do CAE 

1) 

 

O presidente [...] falou sobre o cardápio que deve ser elaborado pela nutricionista 

com índice satisfatório para a merenda dos alunos. (ata do CAE 3) 

 

[...] Foi apresentado o cardápio da alimentação escolar, este cardápio está sujeito a 

sugestões e variações de acordo com a disponibilidade de alimentos [...] (ata do 

CAE 3) 

 

Passou a palavra para a nutricionista Sra. [...] que iniciou apresentando o seu 

trabalho nas escolas, com as cantineiras, alunos e pais. Explicou que elabora os 

cardápios de acordo com o valor nutricional e o valor per capita para garantir o 

acesso à merenda escolar saudável a todos os alunos. (ata do CAE 4) 

 

[...] lembrando sempre que a elaboração dos cardápios, leva em consideração as 

diferenças regionais e específicas de cada comunidade. (ata do CAE 4) 

 

[...] a nova nutricionista já elaborou um novo cardápio pra os próximos meses, e que 

também nos auxiliou para elaboração das quantidades previstas dos alimentos que 

estarão sendo adquiridos pela agricultura familiar até o mês de setembro. (ata do 

CAE 7) 

 

[...] foi feito anteriormente um levantamento com os produtores de todos os produtos 

que seriam adquiridos na Chamada Pública e quais eles poderiam fornecer, 

favorecendo assim a elaboração dos cardápios. (ata do CAE 7) 

 

A Secretária [...] disse que os cardápios já foram elaborados pela nutricionista [...] e 

que a mesma já fez duas visitas no início deste mês, sendo uma visita na Creche 

Municipal [...] e a outra na Escola Municipal [...], e que inclusive, na Creche, foi 

discutido com a coordenadora, [...] a elaboração de um cardápio próprio para o 

berçário. (ata do CAE 7) 

 

Sobre os trechos destacados acima, é relevante salientar que, apesar da 

Responsável Técnica ter apresentado o cardápio ao CAE 3, não constou deliberação em ata 

que o aprovasse, tampouco foram registradas sugestões ao seu conteúdo. Tal omissão pode 

configurar mera irregularidade de registro, ou a ausência de apreciação do cardápio pelos 

conselheiros. Todavia, pelo grande número de intervenções do conselho, acredita-se tratar de 

mera irregularidade. 

São destacadas algumas intervenções da nutricionista do CAE 5 e a fala da 

conselheira do CAE 7 sobre o incentivo à sugestão da alteração dos cardápios elaborados, 

como se observa abaixo: 

 

Reparte alguns elaborados por ela, para que possamos dar sugestões para mudanças 

porque já escrito o trabalho fica mais rápido e fácil. Os cardápios do turno da manhã 

ficou diferente do da tarde, pelo motivo já citado, que o da tarde estava pesado para 
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o horário e pelo tamanho e idade das crianças. Os das creches ficaram igual, com a 

diferença em: [...] [nome de duas creches], não tem jantar por ser poucas crianças, 

aproveitando a comida que sobra do almoço, para um mexidão. A creche [...] 

continua com o jantar por ter mais crianças. (ata do CAE 5) 

 

Foi falado sobre a sobremesa que tinha no ano anterior e que agora não está tendo, 

devido a polpa de frutas que eram feitas, e que agora não foi feita. Segundo o 

Cecane, por ter tirado a gelatina do cardápio por acharem que ela só tem cor e não o 

que precisa para uma boa nutrição. (ata do CAE 5) 

 

[São submetidos ao CAE para aprovação do cardápio?] São. [...] o cardápio é 

sempre entregue pra gente olhar. [...] A gente, de uma única vez que a gente pediu 

pra ela incluir uma fruta que era da época e que não estava, pra até pra facilitar a 

questão da agricultura familiar, mas no mais ela é muito... [Ela sempre faz certinho, 

né?] An hã. (Conselheira do CAE 7) 

 

A maioria dos conselheiros menciona que o cardápio é executado de forma correta 

em 7 (sete) dos 9 (nove) CAEs pesquisados, conforme já citado no item 5.3, o que pode ser 

representado pela fala da conselheira do CAE 5, que disse ao entrevistador: “Pra fazer a 

merenda é tranquilo, tem tudo, né? Vem direitinho”.  

Contudo foi possível constatar algumas situações em que houve dificuldades 

transitórias para a execução do cardápio dos CAEs 2 e 3 e duradouras no CAE 4:  

 

[[...] O cardápio planejado tem sido executado, da forma que ele estava sendo 

planejado?] Ele tem época que ele é executado. Agora no fim de ano, por exemplo, 

fica muito a desejar. (Conselheira do CAE 2) 

 

A nutricionista pede a palavra e explica que abriu mão do cardápio durante o 

período da greve por vários problemas, e garante que não irá prejudicar em nada, 

pois mesmo assim esta acompanhando tudo (ata do CAE 3) 

 

[... os cardápios das escolas e das demais instituições e locais de ensino municipais 

são elaborados por nutricionista?] Não [...] [Você sabe há quanto tempo mais ou 

menos que não tem nutricionista?]) Que não tem? Eu imagino que uns dois anos, 

porque este ano a gente não teve e ano passado a gente não teve. Aproximadamente 

dois anos. [silêncio] (CAE 4) 

 

Nós temos que ir de acordo com o que tem durante a semana. Hoje o lanche é de 

acordo com o que tem. [...] quando alguém pode, às vezes, tem as tias da cantina, se 

elas tiverem com muita falta de verdura, às vezes uma vai na roça, na casa da mãe, 

acha alguma coisa lá, traz, complementa, sabe, o lanche da escola, então é isso. 

(CAE 4)  

 

Percebeu-se pela leitura das atas e das entrevistas que os problemas de execução 

do cardápio dos CAEs 2 e 3 foram temporários e solucionados rapidamente, todavia, como se 

constata da leitura dos recortes acima, a alimentação escolar no CAE 4 foi prejudicada pela 

falta de um nutricionista dedicado à execução do PNAE e pela ausência de alimentos 
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diversificados e variados, conforme já mencionado no item 5.3, sendo necessárias 

providências para a modificação da atuação do CAE e do Poder Executivo naquele 

Município. 

Algumas Entidades Executoras ficaram temporariamente com o número de 

Responsáveis Técnicos aquém do determinado pela Resolução nº. 465/2010 do Conselho 

Federal de Nutricionistas, todavia, outros estão com quadro deficitário de forma permanente. 

O tema foi tratado no item 5.3, no entanto, destacam-se aqui as manifestações dos 

conselheiros em relação a esse importante tema ou os registros das atas sobre a falta ou o 

preenchimento do quadro de nutricionistas, as quais demonstram o conhecimento sobre o 

tema e a efetiva fiscalização realizada, apesar da Entidade Executora, em alguns casos, não ter 

sanado o problema: 

 

O presidente pergunta a todos se alguém tem notícia sobre a contratação de novo 

nutricionista, ninguém sabia informar, então o presidente ficou de conversar com M. 

[Secretária Municipal de Educação] sobre tal assunto. (Ata do CAE 3) 

 

O presidente explica que a Resolução 465 de 23 de agosto de 2010, disse que até 

500 alunos uma nutricionista com 30 horas semanais, acima de 500 dois 

nutricionistas, e nossa escola conta hoje com 526 alunos e ainda tem muita gente se 

matriculando, então teríamos que ter dois nutricionista [sic], mas que para não ficar 

muito caro para a prefeitura, o prefeito poderia dobrar a carga horária de [...] 

[nutricionista], pois com 16 horas semanais ela não está dando conta de 

desempenhar suas funções, ficou combinado que R. irá incluir esse assunto no ofício 

também. (ata do CAE 3) 

 

Foi apresentada a Sra. [...] nova nutricionista que tomou posse e vai auxiliar nas 

atividades das escolas junto ao Sr. [...] [também nutricionista] [...] (ata do CAE 1) 

 

[...] a Secretária falou sobre a nutricionista que só será admitida no concurso público 

que haverá ainda neste primeiro (1º) semestre no município [...] Falou sobre a falta 

da nutricionista cujo trabalho traz uma segurança muito grande, principalmente em 

relação às crianças menores da creche e pré-escola que estão nessa fase de aprender 

a se alimentar corretamente. (Ata do CAE 4)  

 

O Município no qual está situado o CAE 3, no primeiro trecho destacado, estava 

sem nutricionista em seus quadros, porém, naquela oportunidade, a Entidade Executora 

promoveu a contratação daquele profissional. Todavia, após o preenchimento da lacuna, o 

Conselho constatou que deveria haver a contratação de mais um nutricionista ou o aumento da 

carga horária da profissional contratada, tendo agido de forma correta e com competência 

sobre o assunto para identificar as falhas do Poder Público.  

No terceiro texto destacado tem-se a chegada do segundo Responsável Técnico do 

Município ao qual o CAE 1 está circunscrito. E no quarto, tem-se a constatação da ausência 
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do Responsável Técnico no Município ao qual o CAE 4 está vinculado. Todavia, como já foi 

exposto no item 5.3, a contratação daquele profissional não havia sido efetivada até o dia da 

visita do pesquisador.  

Os conselheiros, em todos os relatos, afirmam que os nutricionistas trabalham de 

forma efetiva, entretanto, percebe-se a discordância de alguns em relação à pequena jornada 

de trabalho imposta pelo regime de contratação adotado pela Entidade Executiva, que não 

pode ser reputada a eventual desídia dos profissionais:  

 

Ela trabalha todos os dias da semana. Com merenda escolar que é a pergunta? Tem 

um dia que ela trabalha na saúde. Isso aí eu sei, os outros dias é atendendo a escola. 

[...] [Sabe quantas horas por semana ela trabalha?] Não. Mas eu acho que é oito, 

porque é sempre de manhã e à tarde. É, quando ela não vai na escola de manhã ela 

vai à tarde. E trabalha o dia inteiro, porque tem escolas da zona rural, né, que são 

atendidas também, são assistidas por ela, aí... sei que é o dia todo. [quarenta horas.] 

Isso. (Conselheira do CAE 8) 

 

[O nutricionista, ele exerce essa responsabilidade técnica de forma efetiva?]) Ele 

exerce. [...] [O nutricionista, ele trabalha todos os dias da semana na merenda 

escolar?] Sim. [...]. (Conselheira do CAE 9) 

 

Eu não sei se é quatro ou oito, é um negócio assim. É que é quatro no CMEI e 

quatro lá na escola, né? [...] É, é porque ele fica no CMEI e na escola, que são duas 

instituições. A escola e o CMEI. [Então deve ser 40 horas, né?] Un hun (Conselheira 

do CAE 9) 

 

Eu exerço a atividade técnica 16 horas mensais. Dois dias no mês. Eu venho dois 

dias no mês e cumpro 8 horas.[...] Já sentei com o gestor pra alterar a carga horária, 

pra mandar um projeto de Lei pra Câmara pra alterar, mas não houve interesse. [...] 

É pouco. Que o concurso foi dessa maneira. [...] (Conselheira do CAE 5) 

 

A mesma [nutricionista] ressalta que precisa muito do nosso apoio, porque ela é 

contratada para trabalhar dois dias na semana e o trabalho é muito (ata do CAE 5) 

 

Alguns relatos demonstram a percepção da modificação dos hábitos alimentares e 

da boa aceitação das preparações por parte dos conselheiros:  

 

A nutricionista [...] como a Secretaria [...] falaram sobre o bom resultado que estão 

obtendo nas escolas, especialmente CMEIR e Z. M., por se tratarem de escolas com 

alunos mais novos, em relação a questão dos alunos não levarem lanche de casa, já 

que a merenda é de boa qualidade e suficiente para todos. (CAE 4) 

 

A nutricionista falou sobre o seu trabalho nas escolas, especialmente na Educação 

Infantil (creche e Pré-escola) que é a base da educação alimentar. (CAE 4) 

 

Porque a escola serve mais a merenda mais... arroz... né. Mais tipo almoço e janta. 

(Então, mas o que serve tipo almoço é parecido com aquilo que o pessoal daqui 

come?) É. (Então de um a cinco você acha que é quanto?) Quatro. (Quatro? É... você 

percebe isso aqui participando da refeição, não é?) É. (CAE 5) 
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As atas do CAE 4 acima mencionadas se referem ao período em que havia um 

Responsável Técnico, que, de acordo com os registros, realizava um trabalho eficiente tanto 

de gestão quanto de educação alimentar, o que reforça a importância desse profissional e da 

boa execução do programa, cerca de 2 (dois) anos antes da visita do pesquisador. A 

importância da modificação de hábitos alimentares já foi tratada no item 5.3 deste trabalho. 

Os conselheiros entrevistados têm percepção positiva de que os alimentos 

fornecidos se adéquam à cultura e aos hábitos alimentares da região e que os valores 

nutricionais definidos na legislação e nas Resoluções do FNDE estão sendo alcançados:  

 

Principalmente pela questão do atendimento a, as... a produção da época. O respeito 

à cultura, por exemplo, um caldo de mandioca. Cê vai sempre ver uma sopa, uma 

sopa de legumes, que é da nossa cultura lá mesmo, entendeu. A quitanda [...] O leite 

com fruta [...]. O, o... as frutas da nossa cultura estão ou através de polpa ou através 

de vitamina ou através de salada tá sempre sendo ofertada, [...] as comidas típicas da 

nossa região [...] (Conselheira do CAE 7) 

 

[...] É, tem aquela abertura, né. Igual ele [Secretário Municipal de Educação] falou, 

as crianças mesmo, do turno da manhã, na nossa escola mesmo: mais a merenda é 

comida de sal. Porque as crianças estão sem almoço, ainda e tudo, então a aceitação 

é melhor. Já no turno da tarde, como eles entram meio dia e quinze e vão almoçados, 

o nosso horário de lanche é duas, quinze pras duas, então, nem todos os dias é a 

mesma merenda que é servida de manhã, mais um lanche, que é uma coisa mais 

leve, porque à tarde as crianças são menores, a aceitação com comida de sal não é 

tão boa quanto de manhã, né. [...] (CAE 8) 

 

É, pra gente sim. Por exemplo, quando eu considero o lanche da manhã, às vezes é o 

que as crianças comem em casa, um leite com toddy, um leite com mucilon e um 

biscoitinho, geralmente um biscoito de água e sal. [...] O almoço, geralmente, é o 

que a criança come em casa, arroz, feijão, macarrão (Conselheira do CAE 4) 

 

É. Os meninos já acostumaram com o estilo da merenda da escola, quando eles... 

Eles estudam aqui até o quinto ano. Eles vão pro sexto ano na escola... [...] Que é 

estadual, o jeito da merenda é diferente. Eles, eles acham ruim. [...] É, porque aqui a 

merenda é rica, tem fruta, tem suco [...]. Duas vezes por semana. Fruta tem quase 

todo dia. [...] O Município gasta na faixa de um real por dia, o custo daqui. [...] Lá 

no estado é trinta centavos. [...] Aqui, repassa trinta, o governo federal, mas a 

prefeitura tem que entrar com a contrapartida, né. [...] E o Estado obriga a prefeitura 

a entrar com a contrapartida, mas ele honra? Ele distribui pras escolas estaduais os 

trinta centavos. É muito pouco, né, não dá pra comprar um pão. [...] não dá pra 

comprar nada. (Conselheira do CAE 5) 

 

De acordo com o item 5.3, foi constatado que a alimentação oferecida pela 

maioria dos Municípios estava adequada à cultura, aos hábitos alimentares e aos costumes dos 

alunos, por isso, remetem-se os leitores para aquela parte do trabalho a fim de rever as 

discussões sobre o tema.   
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Apenas uma das atas menciona a incorreção do Plano Pedagógico. No CAE 2 a 

nutricionista informou que “o Plano Pedagógico da Escola não apresenta o tema Segurança 

Alimentar e Nutricional, especialmente quanto a Alimentação Saudável e Adequada”, o que 

deveria ser corrigido. Trata-se de vício que vai de encontro às diretrizes do PNAE, uma vez 

que o art. 2º, II, da Lei nº. 11.947/09 prevê que a educação alimentar e nutricional deve fazer 

parte do processo de ensino e aprendizagem, abordando, obrigatoriamente, temas como 

alimentação e nutrição e práticas saudáveis de vida, dentro da perspectiva da Segurança 

Alimentar e Nutricional (BRASIL, 2009). Entretanto, nota-se a afetividade dos demais CAEs 

e do Responsável Técnico em relação à matéria e a atenção do CAE 2 ao problema. 

Os conselheiros também adotaram algumas práticas para a regularização da 

criação do Regimento Interno, do registro de documentos e de atividades fundamentais como 

o planejamento da pauta, a substituição de membros e as visitas às escolas para a melhoria da 

sua atuação: 

Como ficou estabelecido na reunião anterior terminamos a elaboração do regimento. 

A conselheira D. se prontificou para fazer a revisão final do texto do regimento que 

será apreciado na próxima reunião. (ata do CAE 1) 

 

Continuamos a reunião, falando sobre a próxima, onde pretendemos elaborar o 

regimento interno e o cardápio, que deve estar pronto até o dia quinze de fevereiro 

do próximo ano. (ata do CAE 5) 

 

[contou com a participação dos Conselheiros?] Contou. Foi até... a gente fez 

algumas pesquisas, entendeu, e a gente foi... eu peguei, assim, pelos tópicos, né, das 

partes que tinha que ter no regimento, do que que a gente tinha que tratar e aí eu fiz 

algumas pesquisas, de outros regimentos que já estavam prontos na internet, e a 

gente foi aprimorando, atendendo aqueles tópicos lá, que eram necessários, e a gente 

foi aprimorando, de acordo com a nossa realidade, mas foi feito coletivamente 

também, em reunião. (Conselheira do CAE 7) 

 

Os conselheiros presentes solicitaram à Sra. I., secretária, a confecção de crachás 

para identificação dos membros para melhor desenvolver os trabalhos de 

fiscalização nas escolas, o que ela se prontificou a organizar. (ata do CAE 1) 

 

Sobre agendamento das visitas nos distritos e povoados para o ano corrente, o 

mesmo informou que pode ser feito um ofício para o setor de transporte para o 

devido agendamento (ata do CAE 1) 

 

Os membros do CAE irão fazer visitas aos depósitos no ano de 2016. (CAE 1) 

 

[...] as visitas as escolas acontecerão mensalmente e o conselheiro responsável pela 

visita deve conversar com a servente e na reunião seguinte relatar como foi a visita. 

(ata do CAE 3) 

 

Quanto às visitas nas escolas, estas serão realizadas mensalmente, em dias e horários 

diferentes para acompanhamento dos trabalhos, iniciando no próximo mês de abril. 

(ata do CAE 7) 

 

Solicitar do FNDE se o suplente pode se tornar titular e a o modelo da carta – 

renúncia e também se tem que nomear outro suplente caso o suplente se torna titular 
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e ainda saber se no regimento interno pode constar se o membro faltar mais de 

quatro reuniões pode ser substituído sem haver a renúncia. Consultar também se é 

2/3 do segmento ou 2/3 das pessoas, ou seja, são 5 titulares ou 5 representações de 

cada segmento [...].(ata do CAE 1) 

 

[...] o Sr. W. disse que os assuntos a serem discutidos na reunião deverão ser 

enviados com antecedência para planejar a pauta (ata do CAE 3) 

 

Foi repartido a cada membro presente uma folha com o Planejamento de Atividades 

Nutricionais das Creches e Escolas, dois mil e quatorze, para o primeiro semestre e 

também o formulário de avaliação para o Conselho de Alimentação, explicando 

detalhadamente o que temos que fazer, sugerindo que estas visitas sejam feitas em 

duplas [...].(ata do CAE 5) 

 

A presidente do CAE informou aos membros que realizou o cadastramento do atual 

conselho no SIGECON e que irá marcar a data da próxima reunião para análise das 

prestações de contas do Programa Nacional de Alimentação Escolar dos anos de 

2011 e 2012. (ata do CAE 5) 

 

As ações acima são importantes para organizar os Conselhos no aspecto 

burocrático, pois regulariza toda sua documentação, no aspecto estratégico, pois organizam e 

programam as atividades de forma coordenada e coletiva, culminando na melhora do 

desempenho das atribuições, no incremento da visibilidade dos conselheiros e do Conselho e 

em uma resposta mais rápida aos problemas levantados, conforme já analisado no item 6.3.4.  

Outro ponto importante é o compartilhamento de informações e impressões dos 

conselheiros em virtude de atividades realizadas, como as visitas. Os conselheiros do CAE 7 

compartilham as experiências decorrentes das atividades exercidas, como demonstram os 

seguintes registros:  

 

[...] foi feita a socialização das visitas realizadas nas unidades escolares. Cada 

Conselheiro falou sobre as observações feitas durante as visitas. Mas de forma geral 

apresentaram-se satisfeitos com alimentação ofertada. Foi colocada sobre a 

necessidade de palestras com alunos sobre a alimentação saudável no momento a 

secretária Municipal de Educação se dispôs a solicitar da nutricionista que 

organizasse esses encontros com os alunos e também com os funcionários. (ata do 

CAE 7) 

 

[...] foi feita a socialização das visitas realizadas nas unidades escolares. Cada 

conselheiro falou sobre as observações feitas durante as visitas. Mas de forma geral 

apresentaram-se satisfeitos com a alimentação ofertada. Algumas pontuações sobre 

fontes de melhora foram expostos, tais como: a necessidade do uniforme para as 

merendeiras, da aquisição de vasilhas grandes de plástico com tampa para 

congelamento dos alimentos na Escola Municipal [...] e sobre a necessidade da 

finalização da obra da nova Creche, devido a problemas com a rede hidráulica e de 

esgoto, na atual. A Secretária solicitou que as Gestoras das unidades 

providenciassem as listas do referido material, para viabilizar a compra. (ata do CAE 

7) 
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Esse compartilhamento permite que o empoderamento dos conselheiros que 

passam a enxergar a visão dos outros conselheiros sobre o mundo, absorvem conhecimentos 

advindos de outros segmentos, percebem fatos que não seriam notados por eles e acrescentam 

outros conhecimentos aos demais conselheiros ao longo da discussão, conforme mencionado 

no item 6.2.2.  

Os conselheiros atuaram positivamente para garantir a melhoria da infraestrutura 

do Programa de Alimentação Escolar dos seus Municípios. Em uma dessas atuações, foi 

notada a falta de uma ou mais balanças para a pesagem dos alimentos e para a análise do resto 

ingestão nas escolas, conforme se observa abaixo: 

 

Não há balança na escola, setor de compras e creche para pesar os produtos. (ata do 

CAE 2) 

 

A Conselheira [...] informou que a balança já se encontra no setor de compras. 

Solicitamos uma outra balança para a escola para conferir as mercadorias. (ata do 

CAE 2)  

 

[...] A gente bateu muito na questão de uma balança, que nunca mais a gente 

conseguia uma balança, que é o correto [...] (Conselheira do CAE 2) 

 

[É, que vocês podem precisar de uma balança, uma, uma...] Eu como nutricionista, 

sim. [risos] Como conselheira também. Por causa que, pra acompanhar... é...  o que 

precisa. Pra acompanhar rigorosamente, pra calcular o resto ingestão. (Conselheira 

do CAE 5)  

 

Nota-se que tanto as atas quanto as Conselheiras ouvidas noticiam a necessidade 

de uma balança para a correta organização e gestão do processo de aquisição e distribuição 

dos alimentos destinados ao Programa de Alimentação Escolar do Município. No caso do 

CAE 2, o Conselho conseguiu promover a aquisição de uma das três solicitadas, já no CAE 5, 

foi requerida uma balança extra, mas esta não havia sido comprada até o dia da entrevista e da 

obtenção dos dados. 

Também foram detectados no depósito central de alimentos do Município no qual 

o CAE 3 está inserido, problemas relativos não só a sua estrutura, como também a 

equipamentos, além da necessidade de um freezer para uma das escolas do Município, a fim 

de garantir o melhor acondicionamento de alguns alimentos perecíveis utilizados na 

alimentação escolar, como se observa dos trechos das atas abaixo transcritos:  
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Falou sobre a qualidade do depósito central que precisa ser melhorado. (ata do CAE 

3) 

 

A nutricionista [...] falou da necessidade de fazer algumas reformas no depósito 

central, tais como: aquisição de uma câmara fria, colocação de tela fina na grade já 

existente no cômodo, colocação de azulejo na prateleira, trocar a janela por uma 

grade com tela fina para ventilar melhor, aquisição de mais 06 caixas para 

armazenar produtos, tudo isso ficou de ser incluso no ofício que será enviado ao 

prefeito [...] (ata do CAE 3) 

 

L. [servidora] explica que já levou tudo que foi solicitado para escola de [...], mas 

que a reforma ainda não tinha iniciado, o presidente explica que conversou por 

telefone com o prefeito e ele, “o prefeito” prometeu que assim que terminar a obra 

da igreja de [...], os funcionários da prefeitura irão iniciar a nossa. (ata do CAE 3) 

 

Os conselheiros decidiram por solicitar a compra de um freezer horizontal. (ata do 

CAE 3) 

 

A leitura das atas permitiu aferir que o Poder Executivo Municipal havia 

informado aos conselheiros, por meio da Secretária Municipal de Educação, que a reforma do 

depósito central seria realizada, todavia, não há informações, nas atas ou nas entrevistas sobre 

a realização das obras.  

Santos e Colaboradores (2007, p. 2691) relatam que a gestão descentralizada do 

PNAE acarreta investimentos na estrutura local para prover instalações, equipamentos e 

pessoal para o preparo e distribuição das refeições, por isso, problemas relativos à 

insuficiência da infraestrutura dos CAEs são decorrentes e estão ligados a relatos de ausência 

de recursos para sua implementação e são sentidos mais efetivamente na zona rural dos 

Municípios, como era o caso da transcrição acima. 

Foram levantadas efetivas ações dos conselheiros durante a apreciação das contas, 

as quais visaram aferir as contas prestadas com o rigor e a cautela que deles se espera. Em 

alguns casos foram registrados estudos e atos preparatórios para o exercício daquela 

atribuição, além do reconhecimento de equívocos da Entidade Executora ao efetuar despesas 

com os valores recebidos pelo PNAE, culminando em advertências para os gestores ou em 

aprovações com ressalvas, estas percepções estão registradas abaixo.  

As atas registram a preparação dos conselheiros com a leitura de cartilhas, 

discussões sobre o formulário que deveria ser preenchido após a apreciação das contas, 

tentativa de realizar fiscalizações e apreciações periódicas das contas para não ter quer 

realizar o ato uma única vez durante o ano, além de explicações fornecidas pela Entidade 

Executora sobre a utilização do Sistema de Gestão de Conselhos e forma com a qual foram 

organizados os documentos a serem analisados: 
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O presidente falou sobre a Cartilha do FNDE que orienta sobre a prestação de contas 

da merenda escolar e dá outras providências. (ata do CAE 3) 

 

O presidente falou ainda sobre o formulário disponibilizado pelo FNDE para a 

prestação de contas que não oferece muitas opções de aprovação parcial; acha que é 

muito vago, insatisfatório. Já questionou, mas não encontrou resposta para suas 

dúvidas (ata do CAE 3) 

 

[...] reuniram-se [...] membros do Conselho Municipal de Alimentação Escolar [...], 

juntamente com a Secretária Municipal de Educação [...] e a equipe técnica da SME, 

para análise da prestação de contas do Programa de Alimentação Escolar do ano de 

2013. A Secretária Municipal de Educação deu início a reunião agradecendo a todos 

pela presença e explicando sobre o novo sistema de Prestação de Contas – o SIGPC 

– apresentou a organização os documentos por mês de forma a facilitar a análise e a 

relação entre valores recebidos, rendimentos, pagamentos efetuados, 

produtos/alimentos adquiridos e suas respectivas notas de empenho e notas fiscais. 

(CAE 7) 

 

A preparação de alguns conselhos também consiste na formulação de estratégias 

para tornar a atribuição mais efetiva, por meio da realização de análises parciais das contas, 

além de realizarem os agendamentos de reuniões dentro dos prazos legais para evitarem 

infortúnios ou problemas de última hora:  

 

O presidente propõe iniciar análise da prestação de contas da merenda relativo ao 

primeiro semestre para evitar tumulto no final do ano e todos concordaram, então 

pediu N. [Secretária Municipal de Educação] que providenciasse a mesma e 

enviasse a pasta do referido semestre ao Conselho. (CAE 3) 

 

O presidente sugeriu que o mesmo seja analisado periodicamente, uma vez que, 

quando analisado de última hora, torna-se difícil atentar para as minúcias, [...](CAE 

3) 

 

Temos 45 (quarenta e cinco) dias para analisar e enviar a Prestação de Contas do 

exercício 2015, prazo que se encerra em trinta e um de março de 2016, ou seja, 45 

dias após o envio pela contabilidade, de acordo com o art. 44 da Resolução nº. 26 de 

17/06/2013 o prazo pode ser ampliado, o que a comissão achou não haver 

necessidade, uma vez que a reunião era para analisar as contas para o envio na data 

prevista de 15 de março de 2016. (CAE 1) 

 

As atas também demonstram que os conselheiros fizeram avaliações cautelosas e 

em conformidade com a Lei, com as diretrizes do PNAE e com os documentos contábeis 

apresentados a eles nas oportunidades apontadas, ao contrário do que ocorreu na subcategoria 

anterior:  

 

A distribuição da merenda escolar durante o ano letivo foi considerada boa, não 

havendo interrupção no recebimento da alimentação e a quantidade adquirida está 

adequada ao número de alunos atendidos (Ata do CAE 2) 
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Os produtos adquiridos estão de acordo com os cardápios planejados pela 

nutricionista e o preparo da merenda escolar foi efetivado dentro da forma adequada, 

inclusive na questão da higiene e aceitabilidade dos alunos quanto aos cardápios 

oferecidos (Ata do CAE 2) 

 

O presidente prossegue explicando que conferiu todas as notas e que encontrou 

algumas irregularidades leves, tais como cheque sem fundo que causou despesa de 

R$21,50 (vinte e um reais e cinqüenta centavos), também foi observado a compra de 

produtos como refrigerantes e gás de cozinha que não poderiam ser comprados com 

tal verba, algumas notas sem comprovante de pagamento e diversas notas que os 

valores dos produtos não conferem com os valores das notas, e em alguns casos não 

conferem também com os valores pagos. A secretária de educação explicou que já 

avisou a tesouraria das irregularidades e eles prometeram não deixar mais isto 

acontecer, também prometeu que iria colocar na pasta todos comprovantes de 

pagamentos que estavam faltando [...] (Ata do CAE 3) 

 

foi observado que houve contra partida da prefeitura e também que atingiu os 30 

(trinta) por cento da agricultura familiar, por tudo isso os conselheiros presentes 

resolveram por unanimidades aprovar parcialmente com ressalvas, e assim foi feito. 

(Ata do CAE 3) 

 

Após a análise criteriosa dos documentos apresentados, esclarecimento das dúvidas 

apresentadas e verificação da fidedignidade do processo, os membros juntamente 

com a vice-presidente deram parecer favorável a Prestação de Contas do Programa 

de Alimentação Escolar do ano de 2013. Faltando para o encerramento do processo 

de prestação de contas apenas a inserção dos dados no Sistema de Gestão de 

Conselhos (Sigecom [sic]) do FNDE. (Ata do CAE 7) 

 

Foram analisadas as notas fiscais de compras para procedermos a apuração e 

procedimentos necessários para o envio da prestação de constas do ano 2014. [...] 

Solicitamos alguns esclarecimentos do setor competente para finalizarmos e 

marcamos para a próxima reunião a realização do relatório para envio da prestação e 

[sic] contas. (Ata do CAE 1) 

 

Foi realizada a reunião do Conselho de Alimentação Escolar – CAE, com o intuito 

de analisar as notas fiscais para a prestação de conta 2016. Fizemos a análise das 

notas dos recursos do PNAE, conferirmos os valores e os itens de todas as notas. Por 

meio de uma planilha criada por H. [nutricionista]. O mesmo nos explicou que ano 

passado houve um atraso no repasse dos recursos do PNAE, por isso existem umas 

notas com resto a pagar. (Ata do CAE 1) 

 

[...] para análise da prestação de contas do Programa Nacional de Alimentação 

Escolar referente ao ano 2015, foram apresentados ao Conselho os empenhos, as 

notas fiscais e os extratos da conta corrente e aplicação para análise a presidente 

acessou o Sistema de Gestão de Conselhos (SIGECON) e após a análise emitiu o 

parecer conclusivo aprovando as contas, e encaminharam ao FNDE. (Ata do CAE 5) 

 

Inicialmente foram apresentadas as contas referentes ao ano de 2015. Após a 

apresentação foram sanadas todas as dúvidas dos conselheiros referentes aos 

recursos recebidos sendo disponibilizados os extratos, minuta da diária e minuta da 

despesa, bem como os relatórios do que foi adquirido durante o exercício em 

questão. [...] Depois da análise, os conselheiros aprovaram a prestação de contas do 

PNAE dando parecer favorável. (Ata do CAE 7)   

 

Assevere-se que na entrevista realizada, a conselheira do CAE 5 informou que a 

nutricionista é integrante do Conselho e a análise das contas prestadas pela Entidade 

Executora é realizada na presença do contador do Município, convocado para esclarecer as 
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dúvidas dos conselheiros, providência que auxilia e traz mais segurança ao Conselho para o 

desempenho da tarefa.  

Kleba, Comerlatto e Colliselli (2007, p. 340) constatam a dificuldade dos 

conselheiros desempenharem bem as suas atividades, pois, ainda que se reúnam mensalmente, 

por, aproximadamente, duas horas, teriam que desempenhar cerca de 33 atribuições. 

Aduziram que os conselhos se fixam nos assuntos tratados nas pautas dos dias das reuniões e 

acabam deixando de praticar outras atividades igualmente necessárias. 

Isso explica porque a grande maioria dos Conselhos se fixa em realizar aquelas 

atribuições mais visíveis para os conselheiros, como a análise da prestação de contas, 

deixando de realizar outras, igualmente importantes.  

De acordo com Gabriel e colaboradores (2013, 973), a análise das contas da 

Entidade Executora é a função mais exercida pelos conselhos, correspondendo a 95,4% dos 

CAEs estudados. Esses dados se afastam um pouco dos aferidos nesta pesquisa, pois 7 (sete) 

dos 9 (nove) conselhos realizaram a apreciação da prestação de contas de forma regular no 

período pesquisado e se aproximam dos de Bandeira e colaboradores (2013, p. 345) que 

aferiram que 57% dos CAEs executavam esta atribuição, consoante mencionado no item 5.1.   

Os exemplos citados acima demonstram o cuidado de alguns CAEs em analisar as 

notas de empenho, os registros de receitas e despesas e fazer uma análise minuciosa das 

contas, chegando a constatar compras irregulares, como no caso dos refrigerantes e do gás de 

cozinha.  

Não obstante isso, os conselheiros ainda se ativeram para a questão da 

regularidade do fornecimento de alimentos, da variedade dos cardápios e de sua execução, das 

compras efetuadas perante os agricultores familiares e outros pontos importantes do PNAE, 

atentando-se para todos os aspectos relevantes da prestação de contas.  

Assim, se a análise quantitativa realizada no item 5.1 demonstrou a deficiência da 

maioria dos CAEs pesquisados, por outro lado, a parte qualitativa da pesquisa revela o 

cuidado e a responsabilidade dos conselheiros dos CAEs 1, 3, 5 e 7 no período de 2013 a 

2016 no tocante a esse tema. Essa é a importância da junção dos métodos, que se 

complementam, pois a pesquisa qualitativa proposta vê o fenômeno com maior 

aprofundamento e detalhamento, daí o desvelar dos fatos, que muitas vezes, ficam alheios ao 

primeiro método.  
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6.5 Alimentos e Produtos da Agricultura Familiar 

 

Essa categoria se refere às percepções dos conselheiros sobre a agricultura 

familiar, dela não emergiram subcategorias.  

Aqui serão desveladas as percepções dos membros dos conselhos sobre a 

qualidade dos produtos, suas virtudes, as condições de higiene e sanitárias, os principais 

problemas e as principais críticas atinentes aos produtos e à agricultura familiar.  

Conforme mencionado no item 5.3, a agricultura familiar vem sendo incentivada 

pelo PNAE para o fornecimento de alimentos naturais, preferencialmente orgânicos ou 

agroecológicos para fomentar uma produção mais sustentável, a criação de redes de apoio 

local, o fomento da economia, do mercado e da produção regionais, assim como hábitos 

alimentares saudáveis.  

É, pois, uma grande aliada para o oferecimento de produtos seguros do ponto de 

vista alimentar e nutricional, para o empoderamento dos agricultores e dos alunos e para 

garantir maior autonomia a esses indivíduos.  

Os produtos da agricultura familiar têm sua qualidade reconhecida pelos 

conselheiros, segundo percebem, tratam-se de alimentos naturais, livres de agrotóxicos, que 

contêm menos produtos químicos, são sustentáveis e criam fontes de renda para os 

agricultores:  

 

Só de tá livre de agrotóxico já é muita coisa. [...] Alimentação natural, saudável 

também, sem enlatado e sem embutido, é outra coisa.  

 

Uai, e... Agrotoxico, ué. [...] incentiva, né [...] a ter um recurso a mais [...] 

(Conselheira do CAE 3) 

 

Eu acho vantajoso porque são produtos orgânicos, né. Sem agrotóxico, então eu 

acho bom por isso. (Conselheira do CAE 4) 

 

[...] É mais saudável. [...] (Conselheira do CAE 4) 

 

Primeiro que os alimentos são muito saudáveis, né. [...] E também por não estar 

comendo aqueles alimentos industrializados, né. Com produtos químicos. 

(Conselheira do CAE 9)  

 

Ah, acaba comendo uma coisa mais saudável, né, com menos agrotóxico. E além de 

estar ajudando o produtor. Fonte de renda dele vai aumentar. Com relação a, a meu 

ver, o que é mais importante pra gente é isso, né. Qualidade do alimento. 

(Conselheira do CAE 8) 
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Uai, é um produto de qualidade, né?! Com menos química, menos agrotóxico, a 

gente tem mais, a gente percebe que é um alimento mais saudável né, que esses que 

vem industrializados, que vem de Ceasa, de comércio. [...] (Conselheira do CAE 6) 

 

Questão do desenvolvimento sustentável. A questão da valorização da cultura. A 

questão da promoção da alimentação saudável. Isso aí. (Conselheira do CAE 7) 

 

Conforme mencionado ao tratar da agricultura familiar e do desenvolvimento 

sustentável, o PNAE incentiva a produção orgânica e agroecológica, entretanto, não há uma 

exigência de que os alimentos produzidos por tais agricultores sejam orgânicos ou 

agroecológicos, não havendo impedimentos para a venda de produtos cultivados da forma 

convencional.  

Não há, nas atas ou na documentação analisada, registro de exigências por parte 

das Entidades Executoras ou dos CAEs pesquisados de que os alimentos produzidos e 

entregues para a alimentação escolar fossem orgânicos ou agroecológicos. Deste modo, as 

falas indicativas de que os alimentos da agricultura familiar são orgânicos partem do senso 

comum, não passando de uma suposição dos conselheiros de que os alimentos tenham estas 

qualidades.  

No entanto, conforme mencionado no item 5.3, estudos como os de Saraiva e 

Colaboradores (2013), Becker e Sacco dos Anjos (2010) e Schmitz e colaboradores (2008), 

Correia, Villa Real e Schneider (2011) constataram que a produção dos agricultores familiares 

possuem menos agrotóxicos, fornecem alimentos mais frescos, maduros, nutritivos e 

saudáveis em virtude da diminuição da distância entre produção e entrega e são alimentar e 

nutricionalmente mais seguros que os produzidos pela agricultura convencional. 

Ademais, por se tratarem de alimentos in natura e minimamente processados, é 

natural que os conselheiros entendam que eles são mais naturais e mais saudáveis que os 

industrializados. Os conselheiros também mencionam o incentivo ao desenvolvimento 

sustentável como mais uma das qualidades da agricultura familiar.  

Segundo os conselheiros entrevistados a introdução da agricultura familiar no 

PNAE traz consigo algumas virtudes, dentre elas o incentivo à produção, a melhoria da renda 

e a criação de hábitos alimentares mais saudáveis: 

 

[...] E também pra dar preferência, né, pro agricultor familiar. Incentivar na 

produção. (Conselheira do CAE 6) 
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[...] E dar a elas, como é que eu posso falar, até pra ter um motivo a mais pra tá 

trabalhando. Pra poder tar suprindo as suas necessidades. [Elas que você fala é 

quem?] As agricultoras. (Conselheira do CAE 9)  

 

[...] É bom pra ele, né. Eu acho que incentiva ele a querer produzir mais e com 

qualidade. [...] (CAE 4) 

 

[a secretária de educação fez] alguns esclarecimentos sobre a chamada pública, [...]. 

É forma de incentivar o agricultor e além disso acaba proporcionando aos alunos da 

rede municipal uma alimentação saudável e alta qualidade. [...] (ata do CAE 7) 

 

Eu acho que mais do que isso, é inserir nas crianças o hábito de comer as coisas que 

normalmente elas não comem em casa. (Conselheira do CAE 2) 

 

Conforme mencionado no item 5.3, a introdução da compra de alimentos 

produzidos pelos agricultores familiares cria um mercado local mais forte, incentiva a 

produção local e regional, viabiliza o autoconsumo de alimentos e incrementa a economia, 

exatamente como mencionado pelos conselheiros.  

Uma das conselheiras entrevistadas conseguiu perceber uma mudança de hábitos 

alimentares dos alunos, tendo em vista que eles passam a se alimentar com produtos naturais e 

diminuem o consumo de alimentos industrializados, que é uma das propostas do PNAE. A 

mudança de hábitos alimentares, o ganho de segurança alimentar e nutricional foi também 

constatado por Saraiva e Colaboradores (2013), Villa Real e Schneider (2011), Becker e 

Sacco dos Anjos (2010), Ferigollo et al. (2017), Triches e Kilian (2016).   

Entretanto, foi desvelado que os conselheiros também possuem críticas sobre a 

produção da agricultura familiar. Dentre elas a qualidade de alguns produtos entregues por 

alguns produtores:  

 

Às vezes a qualidade. [...] A qualidade, às vezes, fica um pouco a desejar. Não são 

todos não, mas alguns.... (Conselheira do CAE 3) 

 

Uai, no meu caso aí, seria... que às vezes, não sei se é por, por má informação ou 

alguma coisa assim, às vezes vem algum produto que a gente acaba tendo que voltar, 

né. Porque não tá de boa qualidade ou tá estragado e a gente não pode receber, mas 

assim, só... É raro, mas já aconteceu. [...] (Conselheira do CAE 6)  

 

Nota-se das entrevistas que os problemas de qualidade narrados podem ser 

relacionados às condições higienicossanitárias dos agricultores, individualmente, que às vezes 

não detém as técnicas adequadas para fornecer seus produtos. Outras vezes das condições do 

Município que não possui local adequado para o abate de animais. Essas dificuldades são 

narradas abaixo:  
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É... eu achei aquilo lá que eu ouvi mesmo, dos frangos, lá, do local adequado da 

qualidade que tem que ter de selo, né. Que as vezes, a gente também tem essa 

vantagem de tá comendo um alimento com menos agrotóxico, mas será que a 

qualidade dele realmente tá propícia ao consumo, né, porque a gente não tá ali, não 

acompanha isso, então. Tem essa preocupação. É, pode ser vantajoso, mas também, 

tem que ter um controle, né, uma fiscalização, direitinho. (Conselheira do CAE 8)  

 

Eu acho... Às vezes, a condição higiênico-sanitária. É isso que eu ia falar, como 

transporta, né? Com o transporte... e mesmo, no ínício, uma farinha de mandioca, ele 

me entregou num saco desses reaproveitados de ração, amarrado o bico com um 

pano. Então, assim, eu acho que a Lei foi muito boa, tem muita vantagem, mas eles 

não estavam preparados na questão de embalagem, na questão de transporte. É. 

[silêncio] (Conselheiras do CAE 5) 

 

A queixa sobre a qualidade dos alimentos e das condições de higiene dos produtos 

podem ser reputadas à ausência de conhecimento dos agricultores que, às vezes, entregam 

produtos estragados, com pequenos ou grandes defeitos, em embalagens impróprias, situações 

que poderiam ser evitadas com o treinamento que englobasse técnicas de plantio, cultivo, 

colheita e transporte, além de conhecimentos burocráticos para a obtenção de licenças e outras 

autorizações do Poder Público para comercializarem sua produção, conforme mencionado no 

item 5.3.  

Entretanto, apesar de informarem que o programa de alimentação escolar do 

Município passa por essas dificuldades atinentes à qualidade e higiene dos produtos, as 

conselheiras narram que os produtores recebem auxílio e orientação dos órgãos que os 

auxiliam: 

 

[Às vezes o CAE poderia dar uma mãozinha, explicar também, dar uma palestra] É. 

[...] Mas o, mas o técnico, o técnico não. O chefe da vigilância, [...] ele de vez em 

quando ele faz, né [...]?! Faz. Ele reúne os produtores e faz uma reunião e mostra 

como deve ser a embalagem, tem que ser assim... Ele orienta. A gente tem um 

veterinario. É. Que é da vigilância sanitária, que ele... é muito empenhado nessa 

parte. É... ele capacita sim. O contrário do outro município em que eu trabalho que 

nem tem veterinário. É, e aqui tem, o chefe da vigilância sanitária. Aqui tem, ele é 

um veterinário bom.(Conselheiras do CAE 5)  

 

Esse contraste da má qualidade de alguns produtos fornecidos, apesar da 

existência de corpo técnico qualificado na Emater e na Vigilância Sanitária poderá ser 

avaliado em outras pesquisas. Não houve subsídios para a avaliação da situação narrada pelas 

conselheiras.  
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Outra queixa encontrada de forma comum entre os conselheiros é da pequena 

oferta de alguns produtos, em especial, de frutas, além da pouca variedade de alimentos 

produzidos:  

 

Às vezes acontece do produtor não ter a quantidade que precisa pra escola. Aí tem 

que fazer jogo de cintura com um, com o outro, tá trocando. Então eles não 

produzem em grande escala. Então, às vezes, pra atender a demanda da escola tem 

alguma dificuldade, mas a gente trabalha com o que eles têm. ( Conselheira do CAE 

2)  

 

O pecado é a fruta, mas o pecado não é no sentido da escola. É que não tem, aqui 

não existe nem ni mercearia uma fruta de qualidade pra comprar (Conselheira do 

CAE 2) 

 

Ela dá preferência [prefeitura], às vezes o produtor é que não tem o produto, mas se 

ele tiver... Por causa que tem uma porcentagem da, dessa compra do produtor. O 

Município tinha que adquirir mais, bem mais, do dobro, do que essa porcentagem. 

(Conselheira do CAE 2) 

 

É. Qualidade e um pouco de variedade no caso das frutas. A quantidade também, né. 

As frutas, as frutas nunca que você acha a quantidade [...]. (Conselheira do CAE 3) 

 

Na verdade, o Município não dá conta de produzir, mas o que eles têm, a prefeitura 

compra. [...] Porque eles não dá conta de produzir o que a gente precisa. Vem de ca 

fora. (Conselheira do CAE 3)  

 

A gente sempre dá preferência, né. Mas quando não tem a gente tem que ver com 

outro, né. (Conselheira do CAE 3) 

 

Pouca oferta. Não é nem oferta, é pouca variedade, né? Eu acho que é falta de 

acompanhamento técnico aí, por outros órgãos, entendeu? [...] (Conselheira do CAE 

7)  

 

Nota-se que os Municípios em questão deveriam realizar investimentos para 

incentivar a produção de frutas no interior das suas circunscrições, de preferência, em 

parcerias com órgãos de fomento como a Emater e a Empresa de Pesquisa Agropecuária de 

Minas Gerais (EPAMIG), sem descartar parcerias com universidades, como a Universidade 

Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM), as quais possuem competentes 

profissionais em seus quadros e poderiam auxiliar no treinamento dos agricultores e na 

produção de frutas, verduras e legumes, de acordo com as potencialidades de cada região.  

Sobre a importância dessas parcerias, remetem-se os leitores para o item 5.3 desta 

dissertação.   

A conselheira do CAE 7 menciona que, em virtude da pequena produção dos 

agricultores e empreendedores rurais, seu Município licita produtos que poderiam ser 

fornecidos pela agricultura familiar:  
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Porque tem a questão da licitação que foge do controle, né. Por exemplo, uma 

empresa de fora, igual a [...], de Sete Lagoas, que vem e ganha. [Ganha, geralmente, 

pra fornecer quais produtos, assim, que ela fornece?] A merenda mesmo, né. 

Merenda e, esse ano, ela ganhou até a hortifrúti. [...] Entendeu? [...] A hortifrúti 

complementar, ovos, batata, complementar, né, cebola de cabeça, é, complementar, 

né. Porque igual eu falei com cê. Tem a agricultura familiar, mas a agricultura não 

atende 100% das necessidades da alimentação escolar. Os produtores não se 

organizam ao ponto... ja melhorou muito de 2009 pra cá, melhorou, mas não tá ainda 

aquela organização 100%. Entendeu? [...] (Conselheira do CAE 7) 

 

Essa afirmação ajuda a confirmar que há mercado para a compra não apenas de 

frutas, mas também de outros produtos, por isso, a produção dos agricultores familiares deve 

ser incentivada nos Municípios.  

A conselheira do CAE 8 menciona a dificuldade de obter os pães e bolos, 

popularmente conhecidos como quitandas, no Município ao qual o Conselho está vinculado:  

 

Essas questões de quitandas é padaria aqui. Agricultor, agricultor num... é só mesmo 

as verduras, né, um frango essas coisas. Padaria não. Porque aí falou mais a questão 

mais só da padaria, né. [Alimentos que são mais processados, assim...] Não. [...] 

(Conselheira do CAE 8) 

 

Entretanto, trata-se de fato isolado na pesquisa, pois os outros conselheiros 

informaram que seus Municípios adquirem esses produtos com constância de empreendedores 

e produtores rurais.  

A questão da pouca oferta de produtos e da pequena variedade da produção é um 

dos entraves mencionados para dificultar o cumprimento ou a superação da meta legal de 

efetuar a compra de, no mínimo, 30% dos valores recebidos do FNDE produzidos pelos 

agricultores e empreendedores familiares. Também são citados problemas políticos e 

dificuldades atinentes à pequena demanda daqueles produtos em algumas escolas:  

 

Às vezes porque o produtor não tem, né. Ou então, porque às vezes porque tem 

muitos feriados. Isso tudo influencia, né, no gasto da escola, igual ao mês agora no 

final do ano diminui muito, porque, por causa de chuva, então muitos vêm, alunos 

vêm da zona rural. Então diminui o consumo e...né... costuma diminuir um pouco... 

a compra[...] E, chega essa época de chuva, né, [...]. Entre novembro e dezembro. A 

frequência diminui muito. Então, naturalmente, atinge, né, a merenda. E também em 

termos de quantidade. O produtor, ele não tem o produto pra oferecer. Tem lá na 

chamada publica, mas ele não tem pra entregar. Tem as eventualidades, né, às vezes 

sol demais, às vezes chuva demais. Isso influencia, às vezes. (Conselheira do CAE 

3)  
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Ah, pelo que eu ouço do pessoal, é mais a quantidade, né. Eles terem a quantidade 

pra tá atendendo a demanda necessária. Às vezes precisa lá de dez quilos de cenoura 

na semana. Ah, mas não tem, eu tenho só cinco, e aí, né? (Conselheira do CAE 8)  

 

[...] Questões políticas mesmo. Questões políticas atrapalham muito. [...] Né, porque 

antes eles faziam tudo, né? [...] Mandava tudo, o chefe de, quando ele foi diretor, ele 

foi é diretor, ele fazia tudo. Às vezes agora volta, né? É. [...] [Precisa de muito e eles 

têm só pouco?] Não, geralmente é o contrário. Tem muito. Porque a compra é 

pouca, né. Eles compram só 30%, então. [...] [Nos outros Municípios, o pessoal tem 

muita dificuldade pra adquirir frutas, aí eles precisam comprar frutas em outros 

municípios] Aqui não. A gente tem um fornecedor de goiaba bom. Goiaba. É. Tem 

fruta do conde, pinha. (Conselheira do CAE 5)  

 

É a oferta dos produtores. Não são todos os produtos, por exemplo, farinha, o tempo 

inteiro tem, fubá, o tempo inteiro tem. Um feijão, raramente a gente tem que tá 

comprando, mas, em compensação, tem coisas que poderiam ser compradas lá e tem 

que comprar lá na [...] [empresa que ganhou a licitação], entendeu? Como ovos, 

batata, cebola, às vezes, até a cenoura, abacaxi, entendeu? Laranja, às vezes vem de 

fora. (Conselheira do CAE7)  

 

É possível constatar, assim, que a quantidade produzida e a variedade dos 

produtos a serem oferecidos deve ser estudada na região, por meio de uma análise do mercado 

e de parcerias com órgãos públicos e universidades, como mencionado acima. 

Os problemas políticos mencionados pela Conselheira do CAE 5 se referiram a 

desentendimento entre os representantes da Emater e do Poder Executivo do Município, já 

mencionado e discutido no item 6.3.4.  

Interessante foi o relato da conselheira do CAE 9, que disse desconhecer 

dificuldades para obter os produtos da agricultura familiar dentro do patamar mínimo legal de 

30% dos recursos do PNAE. Como não há registro do não atendimento da meta, a afirmação 

traz indícios de que aquele Município vem estimulando corretamente a produção dos 

agricultores familiares.  

As entrevistas revelaram que em alguns Municípios não é difícil atingir a meta, 

tendo em vista que o montante correspondente aos 30% dos recursos fornecidos pelo PNAE é 

pequeno. Foi o caso da conselheira do CAE 5 ao explicar que, em razão das divergências 

entre a Emater e o Poder Executivo Municipal, as compras dos produtos fornecidos pelos 

produtores familiares havia sido prejudicada no primeiro semestre do ano de 2016, o que 

obrigou a Entidade Executora a comprar frutas, hortaliças e legumes do Ceasa. Todavia, como 

o montante era pequeno, ela acreditava que o Município poderia cumprir a meta no segundo 

semestre daquele ano, como se afere do fragmento selecionado:   
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Como a quantidade, os 30% é muito pouco, por causa que o recurso aqui ele é 

pequeno, né, cerca de R$20.000,00 por mês, então é só R$6.000,00 por ano. Então 

eu creio que deve atingir os 30%. [...] (Conselheira do CAE 5)  

 

A conselheira do CAE 7 faz críticas à política adotada pela Lei nº. 11.947/09, de 

exigir a aquisição dos produtos produzidos pelos agricultores familiares em um patamar 

mínimo de 30% do valor dos recursos fornecidos pelo PNAE, porque ela foi implementada 

antes que os Municípios pudessem se preparar para cumpri-la:   

 

Eu acho que não é só vim a Lei, a onze mil... que veio em 2009... onze mil 

(Trezentos e alguma coisa...) É, a Lei veio e determinou os 30% da alimentação... da 

agricultura familiar. Ótimo, poderia ter determinado até 50%. Só que, no entanto, os 

Municípios não estavam preparados, nem tinham uma assistência técnica que desse 

a eles suporte pra fazer o necessário, né. Olha aqui, oh, 11.947. [...]  É, alguns 

produtos deram certo, outros produtos faltam, porque eles não têm... até a Emater, 

ela dá um assessoramento, mas eu acho que tinha que ser uma, uma... por exemplo, 

a gente não tem escritório municipal. É um escritório pra três Municípios, então 

compromete. (Conselheira do CAE 7)  

 

De fato, estudos como os de Bandeira e colaboradores (2013, p. 347) aferiram que 

no início da implementação daquela política pública, os Municípios tiveram dificuldades para 

cumprir a meta legal e 56,8% dos pareceres analisados não mencionavam a aquisição de 

alimentos provenientes da agricultura familiar. Todavia, os Municípios se adaptaram 

rapidamente e hoje a maioria consegue cumpri-la, como demonstram os resultados do CAE 7 

em relação ao tema e as discussões realizadas no item 5.3.  

Por conseguinte, apesar da forma como foi implementada, a adaptação dos 

Municípios vem sendo muito boa, havendo estudos locais, regionais e nacionais que 

demonstram que um grande percentual de municípios têm atingido a meta, como é o caso dos 

Municípios estudados, pois 7 (sete) dos 9 (nove) conseguiram atingir o patamar mínimo legal. 

Os conselheiros ainda mencionam dificuldades para a compra da produção dos 

agricultores familiares quilombolas em virtude do transporte dos produtos:   

 

É o transporte, né. [...] É o carro específico pra tar trazendo. [...] Com o transporte 

específico fica melhor, né. [No geral, eles não costumam ter carro, caminhonete, 

essas coisas pra trazer a...] Não. Assim, alguns têm, né. E outros não. (Conselheira 

do CAE 9) 
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Como visto no item 5.3, as comunidades quilombolas, em geral, são marcadas por 

um cenário de pobreza e de insegurança alimentar e nutricional, por isso, justifica-se a 

dificuldade para realização do transporte dos produtos produzidos naqueles locais.  

Todavia, como dito ali, é necessário investir na capacitação, em pesquisa de 

mercado, na estruturação e no fomento da atividade agrícola naquelas comunidades, 

preferencialmente por meio de políticas públicas locais.  

Desse modo, percebeu-se que apesar da reconhecida qualidade da produção dos 

agricultores familiares, há a necessidade de realizar estudos de mercado para o melhor 

direcionamento dos produtos e da quantidade a ser produzida, com a finalidade de explorar o 

potencial que esses agricultores possuem nos mercados locais, não somente no meio 

institucional, sanando-se, assim, os principais entraves à produção aqui descritos, que são a 

pouca variedade e a pequena produção. 

Não obstante isso é necessário investir em cursos para preparar melhor esses 

produtores a atender os critérios exigidos pelos mercados locais e regionais, incentivando a 

melhora na plantação, no cultivo e na entrega da produção, com ênfase no tocante à higiene e 

ao transporte dos alimentos.  
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Os dados obtidos e analisados permitiram concluir que os Conselhos de 

Alimentação Escolar dos 9 (nove) Municípios pesquisados foram corretamente constituídos 

do ponto de vista formal e legal.  

Os Regimentos Internos de 7 (sete) Conselhos estão constituídos, devendo ser 

promovida a regularização nos outros 2 (dois), de acordo com a Resolução nº. 26/2013.  

A análise das atas e das entrevistas dos conselheiros demonstrou que, no momento 

em que são escolhidos, os conselheiros detém pouco conhecimento sobre as atribuições que 

exercerão e a importância delas. Por isso, a realização de um processo de escolha mais lento, 

que abranja a totalidade das escolas municipais e permita o debate entre os integrantes do 

próprio segmento antes das eleições ou inclua palestras sobre as atividades do CAE poderá 

sanar esse problema e permitir a escolha de pessoas que tenham consciência do perfil de 

atuação e das dificuldades que serão enfrentadas ao longo do mandato.  

Também foi constatada a falta de transparência da escolha dos conselheiros de 

alimentação escolar, pois apesar de todas as atas indicarem que os conselheiros dos segmentos 

dos Trabalhadores da Educação e Discentes, dos Pais de Alunos e das Entidades Civis 

Organizadas haviam sido eleitos por voto em assembléia, muitos deles haviam sido indicados 

pela Administração Pública, fato que prejudica a representatividade dos membros do CAE e o 

exercício da democracia participativa. 

Além disso, o CAE não vem de uma conferência municipal como os outros 

conselhos, o que revela um vício de origem, pois os demais conselhos possuem essa 

característica, que, como visto no decorrer do trabalho, garante a representatividade dos seus 

representantes e mais transparência na escolha dos candidatos.  

Apesar disso, a participação dos conselheiros às reuniões é constante, tanto dos 

titulares quanto dos suplentes. Entretanto, é necessária a realização de um maior número de 

reuniões na maioria dos CAEs pesquisados, cabendo ressaltar que alguns deles somente se 

reuniram para aprovar as contas do Município nos últimos três anos, fato que não é 

compatível com a função estabelecida para os Conselhos dentro do PNAE. 

Além da pequena participação, foram constatados problemas decorrentes da pouca 

autonomia dos conselheiros diante de servidores, responsáveis técnicos e gestores do PNAE, 
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que segundo as percepções dos conselheiros e os estudos realizados sobre a participação 

social, seriam decorrentes da falta de conhecimento sobre as atribuições e funções a serem 

exercidas. Por isso, deve ser incentivada a capacitação dos membros do CAE para empoderá-

los e garantir maior efetividade do controle social exercido, implementando, assim, as 

condições de acesso à informação, de obtenção da infraestrutura necessária para sua atuação, 

o aumento da participação e a interação dos membros com a comunidade, contribuindo para a 

democracia e o debate necessários à construção de soluções baseadas em uma visão plural das 

questões tratadas pelo CAE, em proveito de todos os segmentos envolvidos e de toda a 

população.  

Aferiu-se que as estruturas dos CAEs são razoáveis e garantem os meios 

necessários para os conselheiros executarem suas atribuições, todavia, a alocação de 

servidores para auxiliá-los poderia lhes garantir maior disponibilidade de tempo para o 

cumprimento das suas atribuições. 

A forma de aprovação das contas municipais e de elaboração dos seus pareceres 

deve ser revista na maioria dos conselhos, diante da necessidade de exigir relatórios mais 

completos sobre a gestão dos valores provenientes do PNAE e daqueles oriundos da 

contraprestação da Municipalidade, a fim de promoverem uma análise mais apurada e detida 

dos documentos contábeis e fiscais e das atividades fundamentais a serem analisadas como a 

não interrupção dos serviços, a aceitabilidade dos alimentos e o cumprimento dos cardápios.  

Além disso, as Entidades Executoras devem incentivar o desenvolvimento 

sustentável local de forma mais consciente, séria e explícita, pois as posturas incentivadoras 

aferidas se limitaram àquelas constantes das Leis e Regulamentos do PNAE, não havendo 

informações sobre a adoção de posturas originais para auxiliarem as medidas já existentes.  

Constatou-se que as Entidades Executoras têm fornecido alimentos diversificados, 

com alimentos in natura, como frutas, legumes, verduras, carne, leite e derivados, o que tem 

contribuído para o respeito à cultura alimentar dos alunos. Além disso, os Municípios 

pesquisados têm incentivado a produção local e a agricultura familiar, obtendo alimentos de 

produtores rurais e comerciantes da região, o que foi observado em 7 (sete) municipalidades 

pesquisadas. Constatou-se, ainda, que 8 (oito) Municípios têm conseguido atingir a meta de 

obtenção de 30% dos recursos financeiros repassados pelo FNDE, no âmbito do PNAE, 

prevista no art. 14 da Lei nº. 11.947/09, o que demonstra um fortalecimento desse tipo de 

agricultura na circunscrição das municipalidades pesquisadas. 
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Por outro lado, observou-se que seria possível comprar mais produtos daqueles 

agricultores, caso eles tivessem uma produção maior e mais diversificada, de acordo com as 

percepções dos conselheiros, sinalizando a necessidade de capacitação e de investimentos por 

parte dos agricultores e do Poder Público.  

Também foi observada uma pequena participação dos agricultores e 

empreendedores familiares oriundos de comunidades quilombolas, pois, dos 4 dos Municípios 

que afirmaram ter tais comunidades em suas circunscrição, 2 não realizavam compras 

regulares daqueles produtores. Portanto, é necessário fomentar a produção e a compra de 

alimentos daqueles agricultores, dando-lhes especial atenção, uma vez que os estudos 

realizados anteriormente demonstram que, em regra, as condições de saúde e segurança 

alimentar e nutricional dos moradores daquelas comunidades são precárias. 

Constatou-se, ainda, que, em 8 (oito) Municípios, os cardápios eram elaborados 

por nutricionistas e, em 4 (quatro) deles, as refeições programadas eram iguais para todas as 

escolas, todavia, é recomendável a diferenciação do per capita em diferentes faixas etárias 

para atingir o cumprimento das recomendações nutricionais do PNAE. Aferiu-se que apenas 6 

(seis) conselheiros afirmaram que os cardápios eram submetidos ao CAE antes de serem 

executados, por isso, cabe aos outros 3 (três) CAEs tomar providências para regularizar a 

aprovação dos cardápios em seus Municípios. Além disso, as preparações constantes dos 

cardápios eram seguidas com frequência em 7 (sete) Municípios, o que tem incentivado a 

conservação dos hábitos alimentares da região e da cultura alimentar local. 

Observou-se que 6 (seis) dos Municípios pesquisados deveriam ter equipes 

técnicas de nutricionistas, pois possuíam mais de 500 alunos matriculados no ano de 2016, 

conforme determina o art. 10 da Resolução nº. 465/2010 do Conselho Federal de 

Nutricionistas, todavia, apenas um deles constituiu a equipe. Observou-se, ainda, que a carga 

horária cumprida pelos nutricionistas de dois Municípios era insuficiente em relação ao 

previsto pela citada Resolução. Também foram constatadas deficiências como inexecução de 

testes de aceitabilidade, deficiências na preparação dos cardápios, ausência de palestras sobre 

Educação Alimentar e Nutricional que podem estar ligadas à insuficiência de profissionais 

vinculados ao programa ou à carga horária deficitária dos nutricionistas, por isso é necessária 

a adequação dos vícios apontados.  

Verificou-se a necessidade de fomentar o incremento de medidas para viabilizar a 

alimentação dos alunos com necessidades alimentares especiais, haja vista que, dos 5 (cinco) 

Municípios que informaram ter alunos que se enquadram nessa categoria, 2 (dois) não 
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forneciam alimentação que garantisse as necessidades nutricionais e alimentares daqueles 

discentes a contento.  

Os conselheiros também não percebem as dificuldades vividas por muitos dos 

alunos com necessidades alimentares especiais devido a problemas de saúde, notando-se o 

desconhecimento sobre a situação daqueles alunos em suas falas, por isso, devem ser 

incentivadas medidas para o fornecimento daquele tipo de alimentação e promovidas ações 

educativas para a inclusão daqueles alunos, garantindo, assim, o direito deles à educação e à 

alimentação adequada.   

A participação dos CAEs em todo o processo de aquisição, distribuição e 

preparação dos alimentos deve ser fomentada pelos Municípios pesquisados, pois apenas 3 

(três) dos conselheiros entrevistados afirmaram participar das definições das etapas de 

aquisição dos alimentos, número pequeno em relação à quantidade de Entidades Executivas 

pesquisadas (33,3%), o que não atende às determinações do art. 19, II, da Lei nº. 11.947/09, 

nem às recomendações doutrinárias sobre o tema. Ademais, foi percebido que muitos dos 

conselheiros desconheciam essas atribuições e o processo de aquisição de alimentos.  

Quase todos os Municípios pesquisados informaram realizar o controle de 

qualidade dos alimentos e ter local adequado para armazená-los. Todavia, essas informações 

destoam de estudos realizados previamente, sugerindo-se a realização de um estudo sobre esse 

tema, com a visitação dos pesquisadores aos locais em que os alimentos são armazenados. O 

mesmo deve ser dito para a avaliação nutricional dos cardápios, que não foi realizada pelo 

pesquisador, o que poderá ser promovido por outros trabalhos na região para complementação 

dos dados obtidos. 

Também devem ser realizadas atividades educativas de conselheiros de 

alimentação escolar, merendeiras e demais interessados para a avaliação da qualidade dos 

alimentos entregues para a execução do programa de alimentação escolar dos Municípios, a 

fim de que tenham mais segurança para avaliá-los, principalmente no tocante à certificação e 

aspectos dos produtos recebidos in natura.  

Por fim, a análise das atas e das falas dos Conselheiros permitiu aferir que muitas 

das atribuições deles não são realizadas por falta de conhecimento sobre elas e por ignorarem 

sua importância. Por outro lado, foi possível perceber que a realização das atribuições 

contribuiu para o envolvimento de muitos conselheiros em todo o processo de aquisição, 

preparação e distribuição de alimentos, o que lhes deu empoderamento e proximidade com o 
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Poder Público, os servidores das Escolas e com os alunos, garantindo-lhes maior 

representatividade.  

Dessa forma, foi possível constatar que a capacitação, o estímulo ao desempenho 

das funções e a participação popular são fatores que influenciam a atuação efetiva e eficiente 

dos conselheiros de alimentação escolar, os quais devem ser garantidos e estimulados pelo 

Poder Público, pelos próprios conselheiros e pela sociedade. 
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO SEMIESTRUTURADO 

 

I - Critérios Formais CÓDIGO 
1 – Qual foi o instrumento legal de criação do CAE no Município? 

(1) Decreto Municipal  (2) Lei municipal  (3) Portaria    (4) Outro __________ 
Instrum 
________ 

2 – Qual foi o ano de criação do CAE municipal? _______________ Ano  
 

3 – Quando ocorreu a última eleição dos Conselheiros do CAE? __/__/____ DataElei 
__/__/____ 

4 – Como é feita a escolha dos Conselheiros?  
( ) 1 - Indicação   ( ) 2 Assembleia   ( ) 3 Apresentação Voluntária   ( ) 4 ( ) outros 
 

EscolhCons 

5 – Como é feita a escolha do representante indicado pelo Poder Executivo 

(Prefeitura)?  
 

( ) 1 - Indicação   ( ) 2 Assembleia   ( ) 3 Apresentação Voluntária   ( ) 4 ( ) outros 
 

EscolhRepE

xec 

6 – Como é feita a escolha dos representantes das entidades de trabalhadores da 

educação e de discentes?  
( ) 1 - Indicação   ( ) 2 Assembleia   ( ) 3 Apresentação Voluntária   ( ) 4 ( ) outros 
 

EscolhRepT

ED 

7 - Como é feita a escolha dos representantes de pais de alunos?  
( ) 1 - Indicação   ( ) 2 Assembleia   ( ) 3 Apresentação Voluntária   ( ) 4 ( ) outros 
 

EscolhRep

Alun 

8 - Como é feita a escolha dos representantes indicados por entidades civis 

organizadas?  
( ) 1 - Indicação   ( ) 2 Assembleia   ( ) 3 Apresentação Voluntária   ( ) 4 ( ) outros 
 

EscolhRepE

nCiv 

 

9 – Os Conselheiros do CAE Municipal tem suplentes de suas respectivas categorias? 

1 ( ) Sim   ( ) 2 Não   

Suplente 

 

10 - Os Conselheiros suplentes atuam quando os Conselheiros Titulares não 

comparecem? 

( ) 1 Sim   ( ) 2 Não 

Comparec 

 

11 – A Presidência e a Vice-Presidência são exercidas por quais Conselheiros?  

 

PresVice 

Pres 

 

12 - Eles representam qual segmento da sociedade? 

1 ( ) Exec 2 ( ) TED 3 ( ) AluN 4 ( ) Em Civi 

PresVicSegt

o 

 

13 – As reuniões ocorrem com que frequência? 

1 ( ) Quinzenal 2 ( ) Mensal 3 ( ) bi/trimestral 4 (quadri/semestral) 5 ( ) outro 

FreqReun 

 

14 - As reuniões são registradas em ata? (obter cópias) 

1 ( ) sim   2 ( ) não 

RegAta 

 

15 - O relatório anual de gestão do PNAE é enviado pelo Município no prazo correto?  EnvRelGest
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ão 

 

16 - – Como é elaborado o parecer conclusivo sobre o relatório anual de gestão do 

PNAE? Como ele é votado pelos Conselheiros? 

1 ( ) Assembleia 2( ) Reunião 3 ( ) Elaborado por 1 Conselheiro 4 ( ) outros 

 

ElabRelGes

tão 

 

17 - Há assessoria especializada para auxiliar os Conselheiros? 

 

Assessoria 

 

18 - Há Regimento Interno?  
RegInterno 

 

19 - Quando foi elaborado?  
DataElabora

do 

 

20 - Contou com a participação efetiva dos conselheiros da época?  
ParticConse

lhe 

 

21 - Há necessidade de modifica-lo?  
AltRegInt 

 

22 - Já houve modificação?  

1 Sim       2 Não 

AlterouRegI

nt 

 

23 - Por que não houve?  

 

MotivNaoA

ltRegInt 

 

24 - Os conselheiros tem assessoria para realizar as modificações necessárias ao 

Regimento Interno?  

 

AssessAltR

egInt 

 

25 - O CAE expede atos normativos (Resoluções, Recomendações, Portarias, etc.)?  

 

ExpAtosNo

rm 

 

26 - quais?  

 

tiposAtosN

orm 

 

27 - Com que frequência?  

 

FreqExpAto

Norm 

 

28 – Os conselheiros são oriundos apenas na sede do Município?  origemCons

el 

 

29 - O CAE tem elaborado um plano de trabalho anual? PlanTrabAn

ual 
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30 - Esse plano de trabalho anual tem sido cumprido? CumpPlanA

nuTrab 

 

31 - Quais são as principais atividades planejadas no plano anual de trabalho? AtivPlanAn

ual 

 

 

 

II – Critérios Estruturais  

O Município ou o Estado forneceu instalações físicas que possibilitem o pleno 

funcionamento do CAE? 
1 – SIM     2 – NÃO 

InstF

uncio

n 

 

1 - O Município ou o Estado forneceu instalações físicas e recursos humanos que 

possibilitem o pleno funcionamento do CAE, facilitando o acesso da população? 

1 – SIM     2 – NÃO 

Aces

Inst 

 

2 - Em que consistem as instalações físicas do CAE? 

(    ) 0 - nenhuma 

(   ) 1 – sala específica 

(   ) 2 - mesas de reuniões 

(    ) 3 – arquivos de aço 

(    ) 4 - outros _____________________________________________________ 

 

InstO

bjet 

 

2 - Em que consistem equipamentos dos CAE?  

 

Equi

pInst 

 

3 - Quantas salas? 
1 ( ) uma 2( ) duas  3( )três 4( ) mais de três) 

Quan

tSala

s 

 

4 - Quantas mesas? 
1 ( ) uma 2( ) duas  3( )três 4( ) mais de três) 

Quan

tMes

as 

 

5 - Quantos computadores? 
1 ( ) uma 2( ) duas  3( )três 4( ) mais de três) 

Quan

tCom

put 
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6 – Há cadeiras suficientes para todos? 
1 ( ) Sim 2 ( ) Não 

Cade

iras 

 

7 – O espaço é adequado para as reuniões? 
1 ( ) sim 2 ( ) não 

Espa

çAde

q 

 

8 – Há internet no local de funcionamento do CAE?  
1 ( ) sim 2 ( ) não 

Net 

 

9 - – Os programas de computador fornecidos pelo Governo Federal estão disponíveis para a 

utilização dos Conselheiros? 
1 ( ) sim  2 ( ) não 

Soft

ware

s 

 

10 – Os conselheiros sabem operá-los? 
1 (  ) sim  2 ( ) não 

SabO

perar

Soft 

 

11 - O Conselho de Alimentação Escolar possui secretária? 
1 ( ) sim  2 ( ) não 

Secre

tária 

 

12 - Há veículos ou auxílios para as reuniões e visitas in loco (ou seja, aos lugares em que 

serão feitas vistorias ou onde haverá os compromissos)?  
1 ( ) sim  2 ( ) não 

Veic

Desl

oc 

 

13 - Como é fornecido o transporte?  Forn

Tran

sp 

 

14 - Há máquina fotográfica disponível?  
1 ( ) sim  2 ( ) não 

Maq

Foto

graf 

 

15 – Há termômetro para verificar geladeira?  
1 ( ) sim  2 ( ) não 

Term

omet 

 

16 – Há outros instrumentos necessários ao trabalho de fiscalização?  
1 ( ) sim  2 ( ) não 

Outr

osIns

tr 

 

17 – Há data show? 
1 ( ) sim  2 ( ) não 

Data

show 

 

 

III – Critérios Executivos  
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1 - O CAE do Município vem incentivando a participação da comunidade no controle 

social, no acompanhamento das ações realizadas pelo Poder Público (Prefeitura, Estados, 

União) para garantir a oferta da alimentação escolar saudável e adequada?  
1 ( ) sim  2 ( ) não 

CaeCon

trolSoc 

 

2 - Em caso positivo, como isso vem sendo feito? 
 

ComoC

ontrSoc 

 

3 – Na sua opinião, considerando numa escala de 1 (nunca) até 5 (sempre), o(a) Senhor(a) 

acha que o Município tem conseguido promover o apoio ao desenvolvimento sustentável? 
1 - ( ) Nunca; 2 - ( ) Raramente; 3 - ( ) Às vezes; 4 - ( ) Com Frequência;  
5 - ( ) Sempre  

MunDes

Sust 
 

4 - O senhor(a) acha que o município tem cumprido com a aquisição de gêneros 

alimentícios diversificados? 
1 - ( ) Nunca; 2 - ( ) Raramente; 3 - ( ) Às vezes; 4 - ( ) Com Frequência;  
5 - ( ) Sempre  

AlimDi

vers 
 

5 – O(a) senhor(a) acha que o Município tem dado preferência para aquisição de alimento 

produzidos em âmbito local? 
1 - ( ) Nunca; 2 - ( ) Raramente; 3 - ( ) Às vezes; 4 - ( ) Com Frequência;  

5 - ( ) Sempre 

AlimLo

cal 

6 - O senhor(a) acha que o Município tem dado preferência para aquisição de alimento 

produzidos preferencialmente pela agricultura familiar? 
1 - ( ) Nunca; 2 - ( ) Raramente; 3 - ( ) Às vezes; 4 - ( ) Com Frequência;  
5 - ( ) Sempre 

AlimAg

rFam 

7 - O senhor(a) acha que o Município tem dado preferência para aquisição de alimento 

produzidos pelos empreendedores familiares rurais? 
1 - ( ) Nunca; 2 - ( ) Raramente; 3 - ( ) Às vezes; 4 - ( ) Com Frequência;  
5 - ( ) Sempre 

AlimEm

preFam 

 

8 - O senhor(a) acha que o Município tem dado preferência para aquisição de alimentos 

produzidos, priorizando as comunidades tradicionais indígenas e quilombolas?  
1 - ( ) Nunca; 2 - ( ) Raramente; 3 - ( ) Às vezes; 4 - ( ) Com Frequência;  
5 - ( ) Sempre 

AlimQu

ilIndio 

 

9 - Quais são as maiores dificuldades para tal apoio dentro do território municipal? 

 

DifAlim

QuilInd 

 

10 - O Município presta as contas nos prazos estipulados nas Leis, Decretos e Portarias 

existentes?  
1 ( ) sim 2 ( ) não 

PrestCo

ntMun 

 

11 - Há algum curso ou outro meio de capacitação ou, ainda, apoio de advogado ou 

contador para auxiliar os membros do CAE municipal a exercer suas funções da forma 

correta? 
1 ( ) sim  2 ( ) não 

AuxJur

Contab 
 

12 - Em caso positivo, quais são os auxílios prestados pelo Poder Público ou por outros 

meios? 
 

AuxPres

tMun 

 

13 – Quais os programas de computador ou os meios que o CAE possui para fiscalizar e 

acompanhar a execução dos programas de alimentação escolar do PNAE? 
MeiosFi

sPNAE 

 

14 - Houve treinamento para acessá-los?  
1 ( ) sim  2 ( ) não 

Treinam

ento 
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15 - Em que consistiu tal treinamento? 
 

Tipotrei

nament 

 

16 - O CAE celebrou convênios ou acordos, em regime de cooperação, para auxiliar e 

otimizar o controle do PNAE(art. 9º da Lei nº. 11.947/09)? 
1 ( ) sim 2 ( ) não 

Conveni

oCAE 

 

17 - Os cardápios das escolas e demais instituições e locais de ensino municipais são 

elaborados por nutricionista?  
1 ( ) sim 2 ( ) não 

Cardap

Nutrici 

 

18 - São submetidos ao CAE para aprovação do cardápio? 
1 ( ) sim 2 ( ) não 

Cardap

AproCa

e 

 

19 - Existe um responsável técnico pela Alimentação Escolar do Município? 
1 ( ) sim 2 ( ) não 

RespTe

cAlim 

 

20 - Existe uma equipe técnica dedicada ao PNAE?  
1 ( ) sim 2 ( ) não 

EquipTe

cPNAE 
 

21 - O nutricionista exerce essa responsabilidade técnica efetivamente? 
1 ( ) sim 2 ( ) não 

NutricT

rabEfet 
 

22 - Os cardápios são os mesmos para todas as Escolas do Município? 
1 ( ) sim 2 ( ) não 

CarpIgu

aisEsc 
 

23 – Na sua opinião, o cardápio planejado tem sido executado? 
1 - ( ) Nunca; 2 - ( ) Raramente; 3 - ( ) Às vezes; 4 - ( ) Com Frequência; 
5 - ( ) Sempre 

CardEx

ecutado 
 

24 - O senhor(a) conhece os valores nutricionais mínimos a serem oferecidos a cada nível 

de ensino? 
1 ( ) sim  2 ( ) não 

ValNutr

iNivEns 

 

25 - Na execução do cardápio, o programa municipal da Merenda Escolar tem respeitado 

os valores nutricionais mínimos a serem oferecidos por dia? 
1 - ( ) Nunca; 2 - ( ) Raramente; 3 - ( ) Às vezes; 4 - ( ) Com Frequência; 
5 - ( ) Sempre 

ProgMu

nValNut 
 

26 - Como o(a) senhor(a) percebe que isso vem sendo feito? (Dê um exemplo) 
1 ( ) avaliação Nutricional do Cardápio 2 ( ) outro. Especificar 
 

PercVal

Nut 
 

27 - Na execução do cardápio, o programa municipal da Merenda Escolar tem respeitado 

os hábitos alimentares da região? 
1 - ( ) Nunca; 2 - ( ) Raramente; 3 - ( ) Às vezes; 4 - ( ) Com Frequência; 
5 - ( ) Sempre 

ProgMu

nHabAl 
 

28 - Como o(a) senhor(a) percebe que isso vem sendo feito? (Dê um exemplo) PercHab

AlmMu 

 

29 - Na execução do cardápio, o programa municipal da Merenda Escolar tem respeitado a 

cultura da região?  
ProgMu

nCult 
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1 - ( ) Nunca; 2 - ( ) Raramente; 3 - ( ) Às vezes; 4 - ( ) Com Frequência; 
5 - ( ) Sempre 

 

 

30 - Como o(a) senhor(a) percebe que isso vem sendo feito? (Dê um exemplo) 

 

PercMu

nCult 

 

31 – Na execução do cardápio, o programa municipal da Merenda Escolar tem respeitado 

a tradição alimentar da localidade (art. 12 da Lei nº. 11.947/09)?  
1 - ( ) Nunca; 2 - ( ) Raramente; 3 - ( ) Às vezes; 4 - ( ) Com Frequência; 
5 - ( ) Sempre 

ProgMu

nTradAl 
 

32 - Como o(a) senhor(a) percebe que isso vem sendo feito? (Dê um exemplo) 
 

PercTra

dAlim 
 

33 - Tem sido preparado cardápio especial para os alunos com necessidades especiais 

devido problemas de saúde? 
1 - ( ) Nunca; 2 - ( ) Raramente; 3 - ( ) Às vezes; 4 - ( ) Com Frequência; 
5 - ( ) Sempre 

CardEsp

NecEsp 
 

34 – O Município tem respeitado o percentual 30% para a aquisição de alimentos 

provenientes da agricultura familiar?  
1 - ( ) Nunca; 2 - ( ) Raramente; 3 - ( ) Às vezes; 4 - ( ) Com Frequência; 
5 - ( ) Sempre 

PercAq

AgrFam 
 

35 - Quais são as vantagens avaliadas pelos membros do CAE quando isso ocorre?  VanAgr

Fam 
 

36 - Quais são as desvantagens?  
 

DesvAg

rFam 
 

37 - Quais as dificuldades para adquirir tais produtos dentro do patamar mínimo 

estipulado no art. 14?  
 

DifAgrF

am 

38 - A aquisição dos gêneros alimentícios por agricultores familiares, empreendedores 

rurais ou por organizações de empreendedores rurais é feita através de dispensa de 

licitação?  
1 - ( ) Nunca; 2 - ( ) Raramente; 3 - ( ) Às vezes; 4 - ( ) Com Frequência; 
5 - ( ) Sempre 

AgFmD

spLic 
 

39 - Como é analisado se os alimentos atendem às exigências do controle de qualidade?  
 

PercCon

tQualid 
 

40 – O município realiza o teste de aceitabilidade dos alimentos oferecidos? 
1 ( ) sim  2 ( ) não 

TesteAc

eitabil 
41 – Como é feito o teste de aceitabilidade? 
 

TipoTes

tAceitab 
 

42 - O CAE conhece o processo de aquisição de alimentos para as Escolas Municipais?  
1 ( ) sim  2 ( ) não  

ConhPr

ocAqAl 
 

43 - Como ele é feito?  
1 ( ) escala hedônica 2 ( ) resto/ingestão 3 ( ) outro/Especificar 

ProcAq

Alim 

 

44 - Há participação do CAE na definição das etapas da aquisição dos alimentos 

(elaboração do edital, habilitação dos candidatos, fiscalização do pregão, 

acompanhamento da elaboração dos contratos, avaliação da qualidade dos produtos de 

amostra, avaliação da qualidade dos produtos entregues)?  
1 - ( ) Nunca; 2 - ( ) Raramente; 3 - ( ) Às vezes; 4 - ( ) Com Frequência; 

CAEetp

Lict 
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5 - ( ) Sempre 
45 – O Município possui local adequado para armazenar o alimento 
1 ( ) sim  2 ( ) não 

ArmAd

equado 

 

46 – Em caso negativo, o CAE tomou alguma providência para adequa-lo? 
1 ( ) sim  2 ( ) não 

ProvAr

mAdeq 

 

47 – Qual foi a providencia tomada? ProvTo

mada 
 

48 – As escolas possuem local adequado para armazenamento dos alimentos? 
1 - ( ) Nunca; 2 - ( ) Raramente; 3 - ( ) Às vezes; 4 - ( ) Com Frequência; 
5 - ( ) Sempre 

ArmAlE

scolas 

 

49 – Em caso negativo, o CAE tomou alguma providência para adequa-los? 
1 ( ) sim  2 ( )não 

ProvCA

EEscola 
 

50 – Qual foi a providência tomada? 
 

ProvCA

Escola 
 

51 – Os produtos comprados pelo Município possuem algum tipo de certificação? 

(Empresa Certificadora, Organizações de Controle Social ou Sistema Participativo de 

Garantias) 
1 ( ) sim  2 ( ) não 

ProdCer

tificado 
 

52 - Qual é o tipo de certificação? 
 

TipoCer

tificação 
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APÊNDICE B - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO DA 1ª 

ETAPA  

 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri 

Comitê de Ética em Pesquisa 
  

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 
 

Você está sendo convidado(a) a participar de uma pesquisa intitulada: “DESVELANDO OS 

CONSELHOS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA COMARCA DE DIAMANTINA”, em 

virtude de fazer parte do Conselho de Alimentação Escolar do Município e poder prestar relevantes 

informações sobre o funcionamento dele, a qual será coordenada pelo(a) Mestrando Caio Guedes de 

Oliveira e contará ainda com a participação do Professor Dr. Romero Alves Teixeira e da Professora 

Dra. Nadja Maria Gomes Murta que orientarão o mestrando e ajudarão no direcionamento desta 

pesquisa. 
  
A sua participação não é obrigatória sendo que, a qualquer momento da pesquisa, você poderá 

desistir e retirar seu consentimento. Sua recusa não trará nenhum prejuízo para sua relação com os 

pesquisadores envolvidos ou com a Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri - 

UFVJM. 
 

Os objetivos desta pesquisa são: a) verificar se os 09 (nove) Conselhos de Alimentação 

Escolar da Comarca de Diamantina estão formalmente constituídos e conhecer as significações 

atribuídas por gestores, técnicos e conselheiros ao controle social exercido pelo Conselho de 

Alimentação Escolar do município; b) verificar se os Conselhos de Alimentação Escolar da Comarca 

de Diamantina atendem aos critérios mínimos estabelecidos na legislação em vigência; c) verificar se 

há coerência entre as atribuições legais dos CAEs e o que ocorre na prática; d) verificar se os 

Conselhos de Alimentação Escolar da Comarca de Diamantina possuem parcerias externas para 

executar as suas atribuições. 
 

Caso você decida aceitar o convite, será submetido(a) ao(s) seguinte(s) procedimentos: a) a 

sua participação ocorrerá na primeira parte da pesquisa em virtude de ser o Presidente do Conselho de 

Alimentação Escolar ou um dos seus Conselheiros; b) será agendada data da sua escolha para o 

preenchimento de um  questionário semiestruturado contendo perguntas sobre todo o funcionamento 

do Conselho de Alimentação Escolar do Município, que ocorrerá, preferencialmente, na companhia do 

coordenador da pesquisa, o qual poderá responder às dúvidas que você tiver e pedir esclarecimentos 

sobre algumas respostas dadas por você. O tempo médio previsto para a entrevista é de, 

aproximadamente, uma hora.  
 

Os riscos relacionados com sua participação são o surgimento do desconforto do entrevistado 

em responder alguma pergunta, todavia, o entrevistado poderá se recusar a responder as perguntas que 

lhe constrangerem e as pessoas e os Municípios de atuação do Conselho de Alimentação Escolar serão 

codificados. Desse modo, será garantido o sigilo sobre a identidade do entrevistado e do Conselho de 

Alimentação Escolar ao qual pertence, o que minimizará os riscos atinentes ao constrangimento e à 

identificação dos participantes. Além disso, as entrevistas serão realizadas no local de escolha dos 

entrevistados para lhes garantir a privacidade e a confidencialidade. 
 

A sua participação não lhe trará nenhum benefício direto. Entretanto o estudo permitirá o 

conhecimento do funcionamento dos CAEs da Comarca, podendo trazer benefícios futuros para a 

atuação daqueles Conselhos, bem como para os alunos da rede municipal de ensino, para a 

comunidade em geral e para instituições públicas ligadas ao PNAE, uma vez que haverá a devolução 

dos resultados na forma de relatório de pesquisa para os Conselhos estudados e para as Secretarias 
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Municipais de Educação. Além disso, os pesquisadores informarão o participante sobre os resultados 

da pesquisa encaminhando os resultados na forma escolhida por este. 
 

Os resultados desta pesquisa poderão ser apresentados em seminários, congressos e similares, 

entretanto, os dados/informações pessoais obtidos por meio da sua participação serão confidenciais e 

sigilosos, não possibilitando sua identificação. Não há remuneração com sua participação, bem como a 

de todas as partes envolvidas. Não está prevista indenização por sua participação, mas em qualquer 

momento se você sofrer algum dano comprovadamente decorrente desta pesquisa, terá direito a 

indenização. 
 

Observação: Não haverá quaisquer gastos financeiros para o participante (por exemplo: 

locomoção até o local de pesquisa). Porém, se o participante realizar eventual gasto não previsto, este 

poderá ser ressarcido a ele pelo pesquisador responsável, desde que realizado com a prévia autorização 

de um dos pesquisadores. 
 

Você receberá uma cópia deste termo onde constam o telefone e o endereço do pesquisador 

principal, podendo tirar suas dúvidas sobre o projeto e sobre sua participação agora ou em qualquer 

momento. 
 

O projeto tem seus aspectos éticos fiscalizados pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFVJM, 

cujo endereço se encontra abaixo. Desse modo, qualquer dúvida ou reclamação sobre a conduta dos 

pesquisadores poderá ser levada ao conhecimento daquele comitê.  
 

Coordenador (a) do Projeto: Caio Guedes de Oliveira  
Endereço: Rua Olavo dos Reis, nº. 67, Distrito do Guinda, no Município de Diamantina, MG 
Telefone: (038) 98807-4707 
Email: caioguedesacademico@outlook.com 

 

Declaro que entendi os objetivos, a forma de minha participação, riscos e benefícios relacionados a 

ela e aceito o convite para participar. Autorizo a publicação dos resultados da pesquisa, a qual garante 

o anonimato e o sigilo referente à minha participação. 

Nome do sujeito da pesquisa: ____________________________ 
Assinatura do sujeito da pesquisa: _______________________ 

______________________________________________________________________ 
Informações – Comitê de Ética em Pesquisa da UFVJM 

Rodovia MGT 367 - Km 583 - nº 5000 - Alto da Jacuba – 
Diamantina/MG CEP39100000 

Tel.: (38)3532-1240 – 
 Coordenador: Prof. Disney Oliver Sivieri Junior 

Secretária: Ana Flávia de Abreu 
Email: cep.secretaria@ufvjm.edu.br e/ou cep@ufvjm.edu.br. 

mailto:cep.secretaria@ufvjm.edu.br
mailto:cep@ufvjm.edu.br
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APÊNDICE C - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO DA 2ª 

ETAPA 

 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri 

Comitê de Ética em Pesquisa 
  

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 
 

Você está sendo convidado(a) a participar de uma pesquisa intitulada: “DESVELANDO OS 

CONSELHOS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA COMARCA DE DIAMANTINA”, em 

virtude de fazer parte do Conselho de Alimentação Escolar do Município, ser Nutricionista do PNAE 

ou ser o Secretário Municipal de Educação e poder prestar relevantes informações sobre o 

funcionamento e a estrutura do Conselho de Alimentação Escolar do Município, bem como do papel 

que você atribui à sua participação e ao controle social exercido por ele. A pesquisa será desenvolvida 

pelo(a) Mestrando Caio Guedes de Oliveira sob a orientação do Professsor Dr. Romero Alves Teixeira 

e da Professora Dra. Nadja Maria Gomes Murta, todos ligados ao Mestrado Profissional 

Interdisciplinar Saúde, Sociedade e Ambiente (SaSA) da Universidade Federal dos Vales do 

Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM).  
 

A sua participação não é obrigatória sendo que, a qualquer momento da pesquisa, você poderá 

desistir e retirar seu consentimento. Sua recusa não trará nenhum prejuízo para sua relação com os 

pesquisadores envolvidos ou com a Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri - 

UFVJM. 
 

Os objetivos desta pesquisa são: a) verificar se os 09 (nove) Conselhos de Alimentação 

Escolar da Comarca de Diamantina estão formalmente constituídos e conhecer as significações 

atribuídas por gestores, técnicos e conselheiros ao controle social exercido pelo Conselho de 

Alimentação Escolar do município; b) verificar se os Conselhos de Alimentação Escolar da Comarca 

de Diamantina atendem aos critérios mínimos estabelecidos na legislação em vigência; c) verificar se 

há coerência entre as atribuições legais dos CAEs e o que ocorre na prática; d) verificar se os 

Conselhos de Alimentação Escolar da Comarca de Diamantina possuem parcerias externas para 

executar as suas atribuições. 
 

Caso você decida aceitar o convite, será submetido(a) ao(s) seguinte(s) procedimentos: a) 

primeiramente, você será entrevistado pelo mestrando na data e local escolhido por você, para 

resguardar a sua privacidade, a confidencialidade e o sigilo dos dados fornecidos ; b) o tempo previsto 

para essa entrevista é de aproximadamente uma hora; c) a entrevista será individual e sua voz será 

gravada por meio de um gravador digital; d) após entrevistá-lo(a), o pesquisador transcreverá a 

gravação em texto no formado word e lhe encaminhará a transcrição, pessoalmente ou pela via que o 

entrevistado escolher para que você possa ler e verificar se as informações foram escritas corretamente 

e, caso queira, poderá determinar a retirada de parte da entrevista ou de trechos dela que achar 

incorretos ou que não expressam sua opinião, bem como acrescentar novas informações; e) o 

pesquisador também poderá solicitar esclarecimentos sobre partes da entrevista que ele não tenha 

entendido, que ficaram inaudíveis, que tenham gerado dúvidas ou que criem a necessidade de 

esclarecimentos ou, ainda, pedir que você dê mais informações sobre algum aspecto que ele achar 

importante para o desenvolvimento do estudo. 
 

Os riscos relacionados a sua participação são o surgimento do desconforto em responder 

alguma pergunta, todavia, você poderá se recusar a responder as perguntas que lhe constrangerem. 

Além disso, a sua identidade, bem como a do Conselho de Alimentação Escolar e a do Município ao 

qual você está vinculado serão codificados, o que garantirá o sigilo sobre a identidade de todos, 

minimizando-se, assim, os riscos atinentes ao constrangimento e à identificação dos participantes. 
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Além disso, as entrevistas serão realizadas em local de sua escolha para lhe garantir a privacidade e a 

confidencialidade. 
 

A sua participação não lhe trará nenhum benefício direto. Entretanto o estudo permitirá o 

conhecimento do funcionamento dos CAEs da Comarca, podendo trazer benefícios futuros para a 

atuação daqueles Conselhos, bem como para os alunos da rede municipal de ensino, para a 

comunidade em geral e para instituições públicas ligadas ao PNAE, uma vez que haverá a devolução 

dos resultados na forma de relatório para os conselhos estudados e para as Secretarias Municipais de 

Educação. Além disso, os pesquisadores informarão o participante sobre os resultados da pesquisa 

encaminhando os resultados na forma escolhida por este. 
 

Os resultados desta pesquisa poderão ser apresentados em seminários, congressos e similares, 

entretanto, os dados/informações pessoais obtidos por meio da sua participação serão confidenciais e 

sigilosos, não possibilitando sua identificação. Não há remuneração com sua participação, bem como a 

de todas as partes envolvidas. Não está prevista indenização por sua participação, mas em qualquer 

momento se você sofrer algum dano comprovadamente decorrente desta pesquisa, terá direito a 

indenização. 
 

Observação: Não haverá quaisquer gastos financeiros para o participante (por exemplo: 

locomoção até o local de pesquisa). Porém, se o participante realizar eventual gasto não previsto 

decorrente de sua participação, este poderá ser ressarcido pelo pesquisador principal, desde que 

realizado com a prévia autorização de um dos pesquisadores. 
 

Você receberá uma cópia deste termo onde constam o telefone e o endereço do pesquisador 

principal, podendo tirar suas dúvidas sobre o projeto e sobre sua participação agora ou em qualquer 

momento. 
 

O projeto tem seus aspectos éticos fiscalizados pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFVJM, 

cujo endereço se encontra abaixo. Desse modo, qualquer dúvida ou reclamação sobre a conduta dos 

pesquisadores poderá ser levada ao conhecimento daquele comitê.  
 

Pesquisador Principal: Caio Guedes de Oliveira  
Endereço: Rua Olavo dos Reis, nº. 67, Distrito do Guinda, no Município de Diamantina, MG. 
Telefone:  (038) 98807-4707 
Email: caioguedesacademico@outlook.com 

 

Declaro que entendi os objetivos, a forma de minha participação, riscos e benefícios referentes a ela e 

aceito o convite para participar. Autorizo a publicação dos resultados da pesquisa, a qual garante o 

anonimato e o sigilo referente à minha participação. 

Nome do sujeito da pesquisa: ____________________________ 
Assinatura do sujeito da pesquisa: _______________________ 

______________________________________________________________________ 
Informações – Comitê de Ética em Pesquisa da UFVJM 

Rodovia MGT 367 - Km 583 - nº 5000 - Alto da Jacuba – 
Diamantina/MG CEP39100000 

Tel.: (38)3532-1240 – 
 Coordenador: Prof. Disney Oliver Sivieri Junior 

Secretária: Ana Flávia de Abreu 
Email: cep.secretaria@ufvjm.edu.br e/ou cep@ufvjm.edu.br. 

 

 

 

 

 

 

mailto:cep.secretaria@ufvjm.edu.br
mailto:cep@ufvjm.edu.br
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APÊNDICE D - CARTA DE INSTITUIÇÃO CO-PARTICIPANTE 

Timbre da Instituição 

 

Autorização para uso da Instituição Co-participante 

(Carta de Instituição Co-Participante) 
 

 

Eu, ____________________________, Presidente do Conselho de Alimentação Escolar do 

Município de ___________________, MG, declaro ter lido e concordado com o parecer ético 

emitido pelo CEP da instituição proponente sobre a pesquisa intitulada “Desvelando os 

Conselhos de Alimentação Escolar da Comarca de Diamantina” desenvolvida pelo mestrando 

Caio Guedes de Oliveira sob a orientação do Professor Doutor Romero Alves Teixeira e da 

Professora Doutora Nadja Maria Gomes Murta, os quais estão vinculados ao Mestrado 

Profissional Interdisciplinar Saúde, Sociedade e Ambiente da Universidade Federal dos Vales 

do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM), bem como conhecer e cumprir as Resoluções Éticas 

Brasileiras, em especial a Resolução CNS 466/12. Esta instituição está ciente de suas 

responsabilidades como instituição coparticipante do presente projeto de pesquisa e de seu 

compromisso no resguardo da segurança e bem-estar dos sujeitos de pesquisa nela recrutados, 

dispondo de infra-estrutura necessária para a garantia da segurança e bem-estar, autorizando o 

uso das salas e do mobiliário nela existente e o acesso aos documentos públicos deste 

Conselho de Alimentação Escolar.  

 

 

Local e data, 

 

  

 

__________________________________________________ 

Presidente do Conselho de Alimentação Escolar 

do Município de __________________, MG 
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APÊNDICE E – QUADRO DE CATEGORIAS, SUBCATEGORIAS E TRECHOS 

DESTACADOS 

 

Categorias e 

subcategorias 

Trechos selecionados 

1 Seleção dos 

Conselheiros do CAE 

 

1.1 Discurso Sobre o 

Papel do CAE 

 

 [...] Participação no CAE como controle social na aplicação dos recursos repassados 

e na alimentação oferecida aos educandos [...] 

 A participação no conselho é relevante trabalho social gratuito [...] 

 Nos comunicou que temos muito serviço. Em primeiro lugar, fala das funções, [...] 

locais que temos que visitar. Fala no cronograma de reuniões, com função de 

acompanhar todo esse processo, que ainda não foi feito o regimento interno [...] 

 Fala, em seguida, sobre as atribuições dos membros da cada categoria, realçando 

mais sobre a presidente que lidera as reuniões, começando pelo principal, de 

telefonar ou mandar por escrito o convite para as reuniões. (Ata do CAE 5) 

 [...] órgão colegiado de caráter fiscalizador, permanente, deliberativo e de 

assessoramento. Sendo assim precisa ser atuante e desenvolver algumas atividades 

como: realizar reuniões mensalmente, participar das licitações e chamadas públicas, 

realizar visitas às escolas, verificar se o cardápio está sendo cumprido e acompanhar 

se os cardápios estão sendo aceitos pelos alunos, analisar a prestação de contas e 

outros documentos financeiros. (Ata de chamada pública registrada no CAE 7) 

  

1.2 A Escolha dos 

Representantes dos 

Diferentes Segmentos 

 

É... indicação. Indicação, mesmo. (Conselheira do CAE 5) 

 Apenas alguns órgãos, igual a prefeitura indica, através de ofício, né. 

 A Câmara Municipal indica, através de ofício. 

 [...] a gente vê que a preocupação do prefeito, da Secretária Municipal é indicar 

pessoas que estão diretamente envolvidas, por exemplo, eu sou representante do 

Executivo, porque eu já trabalho com a merenda escolar há mais tempo e também 

faço a prestação de contas no SIgPC, entendeu, então fica fácil também pra entrar 

no 

 [...] a gente vê que a preocupação do prefeito, da Secretária Municipal é indicar 

pessoas que estão diretamente envolvidas, por exemplo, eu sou representante do 

Executivo, porque eu já trabalho com a merenda escolar há mais tempo e também 

faço a prestação de contas no SIgPC, entendeu, então fica fácil também pra entrar 

no 

 Faz uma reunião, né? É. Aproveita a reunião de conselho de classe. [...] Às vezes se 

apresenta voluntariamente, às vezes, é... pergunta pra pessoa se ela... quem quer. [...] 

Acaba que sempre são as mesmas pessoas. (Conselheira do CAE 5)  

 Na verdade, foi indicação, não teve uma eleição não. Foi indicação, precisava de 

alguns membros, aí pegou dessas formas. [...]Na minha indicação, igual, tipo assim, 

eu não tinha nada com a secretaria, aí a escola pediu que eu fosse e que a minha 

colega fosse, porque precisava de duas representantes lá. A gente foi sem saber pra 

que que era. Aí quando a gente chegou, ela foi e falou assim, ah, vocês vão fazer 

parte do conselho da alimentação. Aí, bom, nós precisamos de um presidente, você 

vai ser representante de pais, você da sociedade civil, essas coisas, sabe? 

(Conselheira do CAE 4) 

 Tem uma reunião de pais e pediram alguém pra representar. [...] Na verdade, é tipo 

assim, aqui, como é uma cidade pequena, as pessoas já identificam uma certa 

postura da gente diante de algumas coisas. Então, automaticamente, a própria turma, 
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na reunião, eles ah, “coloca fulano, fulano é bom, fulano resolve, fulano corre atrás 

das coisas”, então, na verdade, é voluntário, mas é tipo uma aclamação das pessoas 

[risos] pedindo pra gente representar. [...] Eu me voluntariei de acordo com a 

indicação das pessoas, entendeu?! (Conselheira do CAE 2) 

 Também é em reunião. É em reunião. Reunião de pais. [...] Chama pra entrega de 

resultado do filho [...] Aí eles vêm. Aí a gente aproveita e... [E aí como é que eles 

fazem? é apresentação voluntária ou indicação?] Voluntária. [Conselheira do CAE 

5] 

 Por votação, na reunião com todos os pais e aí a gente faz a votação. (Conselheira 

do CAE 9) 

 Teve também indicação, na verdade, pegou até funcionário da escola. [...] Pegou 

pais da escola. [Conselheira do CAE 4] 

 [...] manda um ofício pro representante dessas entidades pra eles indicarem. 

(Conselheira do CAE 2) 

 A gente manda um ofício solicitando a indicação, aí eles indicam uma pessoa. E 

mandam... [...] (Conselheira do CAE 5) 

 Por assembleia também. (Conselheira do CAE 7) 

  

2 Ausência de 

Autonomia e 

Empoderamento do 

CAEs  

 

  

2.1 Falta de Autonomia 

Frente aos Servidores 

Administrativos 

 

 A coordenadora fez a leitura do Regimento Interno do Conselho, onde foi ajustado 

que as reuniões serão feitas bimestralmente e não mensal. (Ata do CAE 2) 

 Eu acho que quando ela leu o regimento pra gente poder votar estava essa questão 

de ser mensal ou bimestral. (Entrevista com a Conselheira do CAE 2 

 A coordenadora apresentou aos conselheiros dois ofícios feitos e protocolados por 

ela e pela Secretaria Municipal de Educação [...]. 

 A coordenadora justificou o motivo de ter mudado o horário da reunião para a tarde. 

 A coordenadora dos Conselhos Municipais [...] iniciou a reunião justificando o 

porque de não ter realizado a reunião do Conselho nos dois últimos meses. 

 Balanço sobre a merenda escolar que foi positivo, principalmente quanto à 

aceitabilidade dos alunos e acompanhamento da nutricionista [...]  

2.2 Falta de Autonomia 

e Independência Frente 

aos Gestores e ao 

Responsável Técnico 

 

 O presidente fala de sua insatisfação quanto ao andamento das metas estipuladas 

pelo Conselho, pois nada que manda para o executivo é atendido, [...] 

 [...] falou também sobre a ausência da Secretária Municipal de Educação nas 

reuniões do Conselho, devido a importância das decisões a serem tomadas por seus 

membros. 

 A conselheira [...] fala da dificuldade de visitar, pois da maneira que o executivo 

quer que cada um faça para usar o veículo destinado a merenda é inviável. 
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 É, mas depois que trocou o prefeito a gente conseguiu. Conseguiu muita coisa, 

graças a Deus! É... antes, antes a gente não conseguia nada, nada, nada. 

(Conselheira do CAE 3) 

 [ [...] o nutricionista, ele submete os cardápios pra vocês aprovarem?] Às vezes, sim. 

Mas a maioria das vezes não, por causa do recurso, né. Mas sempre, quando a gente 

inicia o ano, mesmo, ela leva os cardápios, aí ela vai também na escola, testa, fica 

vendo se ele tá sendo bem aceito, se não... [Mas ela não passa eles assim, oh, gente, 

fiz a reunião aqui, dois, três dias antes das aulas começarem.] Pro CAE não. [...] 

Não. Não. É com a gente mesmo. Mais é... sempre assim... com o diretor da escola, 

com as cantineiras, entendeu? Vocês ficam de olho, vê se vai ser bem aceito, é mais 

uma coisa mais, entre quem tá ali. (Conselheira do CAE 8) 

 (os cardápios, a nutricionista faz e submete ao CAE pra aprovação? Ou ela só faz?) 

Ela faz e apresenta, né. Pra ver se gente tá de acordo ou não. Mas sempre a gente ta 

de acordo, porque ela tem o conhecimento e a gente não sabe falar: não, isso não. 

Então ela simplesmente apresenta e a gente aprova. (Ahn hã. Tem isso mesmo, mas, 

por exemplo, vamos supor. Se ela coloca lá bife de fígado, ah, não bife de fígado 

não.) Ah, não, coisas mais aceitáveis a gente sugere. (Mas, então ela apresenta pra 

vocês e depois vocês falam. Então, sim, é submetido. (CAE 6) ISSO FICA AQUI 

OU VAI PARA A AUTOMIA EM RELAÇAO A GESTORES E RT? 

 Eu até falei que o próximo conselho agora, porque troca prefeito ele troca o 

conselho também, né, com certeza. E também já tá indo passar a validade, também, 

né? Ano que vem já termina a validade do nosso. [...] Mas, com certeza, esse 

conselho deve ser trocado no início do ano. [...] É... sempre quando dá no quarto 

ano, se for troca de prefeito ele é... [...] Eles trocam. [...] É... alimentação, FUNDEB 

e Conselho Municipal, sempre tem essa interferência política. (Conselheira do CAE 

7) 

 [Você sabe se o CAE expede atos normativos como Resoluções, Recomendações? 

Portarias?] Não. Tudo feito através da Secretaria Municipal e da Prefeitura. [...] Por 

exemplo, a chamada pública, mesmo, né. A gente participa de todo processo, mas é 

tudo demandado da Secretaria e da Prefeitura, a gente não emite nenhum não. Não. 

[É que, por exemplo, Recomendação poderia ser feita.] Poderia, mas não tem não. 

Não tem porque fica tudo distribuído naqueles setores que já são pra isso mesmo, 

entendeu? (Conselheira do CAE 7) 

 [...] Depois que você ligou pra Dr. [...] e que esse rapaz reconheceu, ele foi na minha 

escola e disse, você poderia responder. Mas eu vou fazer isso, se ela [Secretária 

Municipal de Educação] me autorizar, porque se ela não me autoriza, depois fala 

que eu que tô passando por cima da autoridade dela. É... se você for lá conversar 

com ela e escutar, eu não me oponho, foi o que ele fez. [...]. (Conselheira do CAE 4)  

3 Dificuldades 

Enfrentadas pelos 

CAEs 

 

3.1 Acesso às 

Informações 

Até aquela data não havia recebido nenhum comprovante de recebimento de 

recursos para a merenda escolar no ano de 2014 [...] (Ata do CAE 2) 

 [...] os e-mails enviados para o FNDE e para o Secane [sic] não tem resposta, 

ninguém da a mínima para o conselho, mas na hora de fiscalizar eles cobram e 

muito, mas não oferecem nenhum suporte ao CAE [...] (Ata do CAE 3) 

 [...] Por exemplo, eu acho que nós do conselho, especialmente do conselho daqui, a 

gente tinha que ter acesso às verbas que vêm. [...] Eu nunca vi um valor, não sei 

quanto que vem. Aí ele [servidor do Município] falou comigo assim: mas essa 

questão de lidar com valores, é complicado reconhecer valores. Aí eu pensei, eu vou 

fazer o quê? Até que ponto... Então, assim... Por isso que eu não queria responder de 

uma coisa que eu não sei. Porque se fosse ativo, nós da educação, do conselho, não 

teríamos que ter acesso? [...] (Conselheira do CAE 4) 

 Não seria o Secretário que teria que vir, olha gente, vai fazer isso, isso, isso, a gente 

tem isso em caixa, compramos isso, isso, isso e somou tal valor. Nunca fez isso. Pra 

esperar pra gente ir atrás, não dá. (Conselheira do CAE 4) 

 Não seria o Secretário que teria que vir, olha gente, vai fazer isso, isso, isso, a gente 

tem isso em caixa, compramos isso, isso, isso e somou tal valor. Nunca fez isso. Pra 
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esperar pra gente ir atrás, não dá. (Conselheira do CAE 4) 

 Eu acredito que tinha que ter transparência. A gente tinha que tá a par de tudo que 

gasta na escola, quando envolve recurso. [...] Eu acredito que tinha que ter esse 

repasse junto às escolas, e não tem. Tipo assim, a gente não tinha que ter acesso às 

notas? E não tem! [...] Se tem um valor que é disponível ou que não é disponível eu 

não sei, porque nunca falou com a gente quanto que tinha. Só fala da dificuldade. 

Mas nunca informou o valor, será que ele tá sendo gasto adequadamente? [...] Será 

que tem aluno na escola, mesmo que seja suficiente pra manter esse aluno na 

escola? (Conselheira do CAE 4) 

 Essa questão administrativa, eles não põem muito a gente a par. [...] É porque, às 

vezes, eu vejo, até falando informalmente, eu vejo que, algumas questões que, 

diretamente estão relacionadas a finanças, à prefeitura, às vezes eles, é... precisam 

de uma decisão de imediato, daquilo ali. Aí vai e convoca uma ou duas ou três 

pessoas... Aí, no caso de merenda não, porque tem que ser constado em ata e tal, 

mas que eu participasse, não. Não é do meu conhecimento não. (Conselheira do 

CAE 8) 

 [Então você acha que é a presidente que, provavelmente, vai lá e faz essa, essa 

aprovação?] É, só se é diretamente com ela. Eu não vou saber te afirmar. [...] Teria 

que ser com o conselho, não? [...] (Conselheira do CAE 8) 

 

3.2 Infraestrutura 

Uai, tinha uma sala, mas como mudou pra ca, aí... lá, lá a gente tinha uma sala. 

Agora vai ter que ver se arruma outro lugar, né, pra fazer as reuniões. (Conselheira 

do CAE 9) 

 [Tem computador?] Tem (Quantos?) Uai, computador tinha, né. Mas eu não sei se 

ele ainda vai ficar disponível, né, pra gente. [Mas ele ficava na sala, né?] Un hun. 

(Era um computador?) [Gesto afirmativo]. (Conselheira do CAE 9)  

 O presidente disse ainda que, para que o Conselho funcione realmente é necessário 

que se tenha uma estrutura mínima; sala para livre acesso dos conselheiros, arquivo, 

entre outros recursos possíveis. (Ata do CAE 3) 

 O presidente pediu a M. para colocar na sala que foi destinada ao CAE mesa para 

reunião, cadeiras e armário de arquivo; (Ata do CAE 3) 

 questiona mais uma vez sobre a sala do CAE, pois chegou e encontrava então sala 

que seria do CAE cheia de cadeiras e outros pertences, após algumas discursões 

[sic] ficou combinado que abriria mão da sala, mas que o armário com chave seria 

necessário, foi apresentado qual armário seria do CAE e as chaves foram entregues 

a ele, uma cópia da chave foi entregue a nutricionista pelo presidente, para que se 

algum conselheiro precisasse, tivesse acesso [...](Ata do CAE 3) 

 Foi sugerido também na próxima reunião analisarmos e avaliarmos sobre o 

cronograma de visitas as escolas da sede e distritos que não estamos realizando 

devido ao leilão de automóveis e que já foi licitado os novos automóveis da 

Secretaria de Educação. (Ata do CAE 1) 

 O presidente explica que recebeu reclamações que o carro continua sendo usado 

pela prefeitura, então ele, “o presidente” procurou o chefe de transporte e ficou 

combinado que o carro ficará somente na educação; (Ata do CAE 3) 

 O assunto que mais tem gerado polêmica é o carro da educação, e que agora foi 

procurado por alguns conselheiros pra saber porque o carro foi trocado, uma vez que 

a Pick Up é que foi comprada com verba da educação, após várias discursões [sic], 

o presidente coloca em votação pra saber quem concorda e quem discorda com a 

troca do carro, e todos votaram não concordar com a referida troca, o presidente 

então pede a Secretaria [...] para enviar ofício para o prefeito com urgência pedindo 

a volta da Pick Up Strada, e que este ofício fosse enviado cópia a ele, digo, ao 

presidente; 

3.3. Participação dos 

Conselheiros 

[...] a reunião do mês de março [2014] não aconteceu por falta de quorum. O horário 

deve ser revisto e o assunto voltará para a pauta da próxima reunião; [...] cada vez 

que o titular não puder comparecer à reunião, deverá avisar ao seu respectivo 

suplente. (Ata do CAE 3)  

 Sobre o dia e horário das reuniões, o presidente [...] voltou a comentar que está 

muito difícil trabalhar sem a presença da maioria dos conselheiros, inclusive dos 

representantes da Prefeitura Municipal. O mesmo vai marcar uma reunião 

extraordinária para tratar unicamente deste assunto. Não vê a necessidade das 

reuniões acontecerem mensalmente; quem sabe elas poderão vir a ser bimestral ou 

trimestral? Enviará mensagem de convocação a todos os conselheiros. (Ata do CAE 

3) 
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 O presidente pede a todos para resolvermos de uma vez por todas os problemas com 

dias e horários das reuniões, dentre algumas sugestões, ficou acertado de comum 

acordo com todos, que as reuniões a partir de agora acontecerão trimestralmente, 

continuando na segunda quinta do mês, no mesmo horário e local, com exceção da 

próxima, que devido a semana das crianças acontecerá em setembro[...] (Ata do 

CAE 3) 

 Também ficou combinado que o presidente ia conversar com M. [Secretária 

Municipal de Educação] sobre a questão de colocar uma substituta nas salas de aula 

para as professoras conselheiras participarem das reuniões e do recebimento de 

merenda nos dias marcados. (Ata do CAE 3) 

 [...] O presidente falou sobre o grande número de conselheiros que não participam 

das reuniões e não se tem informações sobre a apresentação de documentos de 

renúncia e/ou postura de substituição destes no referido Conselho, assim sendo, o 

desenvolvimento das atividades do Conselho fica comprometido. (Ata do CAE 3) 

 [...] pediu maior comprometimento dos membros para com o horário das reuniões. 

(Ata do CAE 3) 

 É. Há muita dificuldade em fazer reunião. Porque... porque o segmento dos 

professores, a maioria deles têm dois cargos. [...] De manhã e de tarde. Geralmente a 

gente faz a reunião na hora do almoço. Aí é aquela pressão danada: “ai eu tenho que 

ir embora. Ah, não sei o que”. [...] E às vezes mora fora também, depende de 

transporte escolar. [...] Aqui é tudo difícil. [...] Pra juntar todo mundo é difícil, é 

difícil. (Conselheira do CAE 5) 

 [...] É, acontece mesmo. Tem entidade que é mais bem representada, né. Aí participa 

todo mundo, de forma mais assídua. Agora, tem entidade que é uma peleja pra... [...] 

achar, pra... [...]Não... e é indicado, tudo, mas é difícil deles irem nas reuniões. De 

participar, por exemplo, das visitas às Escolas... [...] (Conselheira do CAE 7) 

 Têm. [Têm. Os conselheiros suplentes, eles atuam quando os conselheiros titulares 

não comparecem?] Ai, teve uma reunião. [Uma reunião?] Teve uma reunião, que foi 

a reunião de indicação. Entendeu? Então, assim... Aí teve essa reunião e aí C. 

explicou pra gente que aquilo era o Conselho de Alimentação, só que depois... teve 

mais nada não. (Conselheira do CAE 4) 

 De mês em mês. Sempre que necessário ou ocorre alguma coisa ela é... a gente 

aciona, né, todo mundo participa da reunião. (Conselheira do CAE 9) 

 “[...] já até fui outras vezes conselheira da merenda, mas é igual eu falei, não é um 

conselho muito atuante, entendeu [...]”.(conselheira do CAE 8) 

 No meu caso, eu vou na reunião e minha suplente sempre vai. [...] nossa reunião 

normalmente são dez pessoas, já teve de onze, doze. Mas no mínimo dez. 

(Conselheira do CAE 2) 

 Na maioria das vezes, não sei porque que acontece isso, é até uma curiosidade, a 

maioria lá, que é mais atuante, são os suplentes. [...] (Conselheira do CAE 7) 

 Por exemplo, tem um senhor, lá, que é Seu M., que ele é até o suplente da L., ele é 

de uma associação e ela é de outra, ela ficou como titular e ele ficou como suplente. 

Ele vai mais nas reuniões do que ela. Ele participa mais assiduamente do que ela. 

[...] (Conselheira do CAE 7) 

 [Tem arquivo, o CAE tem arquivo?] Eu pra te falar a verdade, é mais fácil você me 

responder [Tem[ [risos, risos] Você foi lá que eu sei, com M. [coordenadora do 

CAE]. Porque ela sempre leva pra reunião. Eu nunca fui lá. (Conselheira do CAE 2) 

 [A vice-presidência, ela é exercida por qual segmento? [...]] Não sei. M. 

[coordenadora do CAE] nunca falou comigo. No caso d‟eu faltar, né!? (Conselheira 

do CAE 2) 

 [As reuniões, elas ocorrem com qual freqüência?] Elas são de dois em dois meses. 

[...] Desculpa, é porque eu faço confusão, eu acho que ela é trimestral. É porque eu 

tenho o FUNDEB também, eu faço parte do conselho [...] Do FUNDEB e outras 

[risos]. Eu acho que elas são trimestrais. (Conselheira do CAE 2) 

 Teve um curso há um tempo atrás, eu até ja esqueci o nome do rapaz que veio de 

fora pra dar. [É... qual foi o curso, cê lembra qual que foi esse?] Não me lembro 

não. (Ele era do Cecane?) Isso Cecane. [a gente se reuniu, viu vídeo, foi muito legal 

[...] Un hun, 2015. (Conselheira do CAE 9) 

 (Quais programas de computador ou os meios que o CAE possui para fiscalizar e 

acompanhar a execução dos programas de alimentação escolar, você sabe?) Não, M. 

[coordenadora] é que, normalmente, acessa, né. (Conselheira do CAE 2) 
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 A questão dos membros do CAE que representam o executivo e que ambos foram 

demitidos, pois já pediram a nomeação de novos membros e nada foi feito, N. 

[Secretária de Educação] disse que as providências já haviam sido tomadas. (Ata do 

CAE 3) 

 A conselheira [...] apresentou ao presidente e demais conselheiros a sua carta de 

renúncia que foi lida e aceita, sendo protocolada no conselho. Prosseguindo, o 

presidente [...] também apresentou a sua carta de renúncia que foi protocolada na 

mesma reunião junto aos conselheiros e junto ao Poder Executivo. (Ata do CAE 3) 

 Vai ser alterado a composição do CAE uma vez que tem membros que não estão 

participando e já tem mais de quatro reuniões faltosas, e por determinação legal 

podem ser substituídos, estes membros faltosos estão dificultando as ações do CAE, 

uma vez que temos que dar andamento aos trabalhos. (Ata do CAE 1) 

 Foi discutido também sobre as substituições de alguns membros do conselho. 

Membros que renunciaram, [...]. Membros que foram afastados porque não foram 

encontrados [...] e [...]. por motivo de falecimento. [...] Assim que todos os membros 

forem substituídos, o conselho se reunirá para eleger o novo vice-presidente. (Ata 

do CAE 1) 

 [...] posse dos membros eleitos em substituição aos membros que renunciaram. (Ata 

do CAE 5) 

3.4 Competências e 

Habilidades dos 

Conselheiros para 

exercerem o Controle 

Social  

Os conselheiros disseram que se caso tal situação não for resolvida eles não 

assinarão mais nenhum documento referente ao conselho, além de pedirem 

desligamento do mesmo. (Ata do CAE 2) 

 [...] Se as decisões aqui tomadas pelo conselho não forem colocadas em prática, o 

mesmo irá renunciar e todos concordaram com ele. [...] (Ata do CAE 3) 

 Durante a reunião do CAE, todos os conselheiros devem manter a ética; Assuntos 

sigilosos, tratados aqui, não devem ser comentados em locais impróprios ou levados 

a quem quer que seja sem o consentimento dos conselheiros. Ele se referia à 

denúncia da servidora da [Escola Municipal] citada em reunião anterior; disse que 

antes mesmo de terminar a reunião, a mesma já sabia do que se tinha tratado. (Ata 

doCAE 3) 

 O presidente fala da necessidade de todos terem que voltarem a visitarem as escolas, 

creche e cantinas, pois tem denúncias de merendas frias e muitos outros problemas. 

(ata do CAE 3) 

 Mas tinha uma parte que vinha da agricultura familiar, tinha uma porcentagem que 

comprava na mão da agricultura familiar. [...] No ano passado tinha e esse ano não 

tem. E aí, o que que eu respondo? [...] Às vezes? [...] Porque esse ano não veio nada. 

[...] Esse ano foi péssimo. (CAE 4) 

 [Sobre compras com empreendedores familiares rurais] Hoje o que tem vindo é do 

supermercado. [...] (CAE 4) 

 É isso que nós falamos da agricultura familiar, não foi bem... é... É, esse ano ela não 

foi bem feita não. É, esse ano ela não foi bem feita não. Até o ano passado foi, mas 

esse ano ficou a desejar um pouco. Ficou a desejar. Eles não usaram totalmente não. 

[...] (CAE 5) 

 Esse ano houve uma falha, entendeu. Não houve uma... um entendimento, né. Não 

teve entendimento entre a Emater e a prefeitura pra fazer a compra, né, porque tem 

que ter a entidade articuladora. Não houve, houve um certo atrito mesmo do 

extensionista da Emater com o pessoal da licitação. Então houve um atraso. Eu não 

sei falar se comprou 30% ou não, porque o ano ainda não terminou e ainda não tem 

a prestação de contas. Mas a gente sabe que foi comprado agora no final do ano, de 

outubro pra cá né C.? Comprou feijão, né? Feijão, teve milho... [...] (CAE 5) 

 Eu sei de um caso de uma aluna que ela tem uma restrição muito rigorosa alimentar 

e pra ela é feito, é oferecido um [um cardápio diferente]. Eu acho que nem é 

oferecido. Eu acho que eles monitoram porque eu acho a mãe é que traz essa comida 

pra juntar com os colegas e ela não ingerir é feito o monitoramento dela, nesse 

sentido. Não sei te explicar exatamente como funciona. Eu sei que é feito esse 

monitoramento dela, porque ela tem problema sério, se ela ingerir alguns tipos de 

alimentos, mas, se ela alimenta através da escola ou se a mãe fornece eu não vou 
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saber te esclarecer com toda certeza não. Mas eu sei que tem uma assistência pra 

essa menina especificamente, por causa dessa restrição alimentar dela. Eu sei que 

tem sido citado, inclusive em uma das reuniões nossas, foi relatado o problema dela. 

(Conselheira do CAE 2, grifo nosso) 

 Não. [Não, por quê? Não tem?] É. Tem só uma menina, né? Tem. [Mas não tem 

sido servido...] [...] Ela tem uma intolerância a leite, muito... enfim, ela chega a 

passar mal, por exemplo... Com o cheiro. O coleguinha não pode tomar iogurte. Ela 

não pode ter contado de pele. [...] O coleguinha toma iogurte, se ela encostar... [Ela 

passa mal?] E ela não pode merendar na escola. Por quê? Porque a gente fornece 

café da manhã com leite. E os vasilhames não podem ter traços de leite, que ela 

passa mal. Então, assim, é muito difícil pra mim, como RT, ficar fazendo um 

cardápio só pra ela. Eu teria que ter uma cozinha, também, só pra ela. [...] Então ela 

não merenda nada. Tá no primeiro... Tá no maternal. Três aninhos. Três aninhos, 

começando agora. [...] A mãe dela relatou que até o quadro não pode ser de giz. 

[Não? Tem salas aqui que o quadro não é de giz?] São todos de giz. E aí? Não sei. 

Igual, por exemplo, atualmente, Ano que vem ela vai pro primeiro período. 

Atualmente, como é maternal, a mãe traz, ela é à tarde. No horário da merenda, a 

mãe leva ela embora. Só que é muito complexo, igual, por exemplo, eu vou proibir 

o coleguinha de trazer iogurte? [...] Eu vou, eu vou montar uma cozinha, só pra ela? 

Com os vasilhames pra fazer um arroz temperado, por exemplo, só pra ela? É, 

porque na panela que fez arroz temperado já fez arroz doce, fez o mingau. Fica 

difícil. Já teve contato com leite [...] É difícil, né. [...] (Conselheira do CAE 5, grifo 

nosso). 

 Tem. Assim, não está exposto lá, mas quando tem algum aluno a gente providencia 

e coloca. [Vocês têm aluno?] Não, não tem. Tinha uma na creche, mas acho que ele 

num, num tá lá mais não. Se tem a família num. É. E se tiver algum caso é porque 

não foi repassado lá mesmo. É, não foi repassado ainda. Sempre quando tem a gente 

corre e faz o cardápio especial pra ele e põe lá. [...] Ter deve ter, só que ninguém 

apresentou nada [...]. (Conselheira do CAE 3, grifo nosso) 

 Olha, é muito pouco o que a gente tem lá. Por exemplo, a gente tinha uma 

menininha diabética, mas, infelizmente, ela faleceu, ela tinha várias vezes 

complicação, que a merendinha dela era feita separada na creche. [...] Por exemplo, 

a gente tem o E., lá, da educação infantil, que ele necessita, né, dos alimentos mais... 

Tem a M. E. também que é uma cadeirante com deficiência múltipla, também é 

separada a... é batidinho, entendeu, mas envolvendo todos os nutrientes necessários 

ali. [...] Se não faz é porque a mãe ou a família não chega e não fala: “oh, meu filho 

tem isso ele precisa...” porque se chegar e falar ou a escola receber um laudo... 

(Conselheira do CAE 7) 

 A gente faz, se necessário, mas não é o nosso caso, não tem. [...] É. a gente teve um 

ano só, mas agora já não temos mais. [...] Transferiu. [silêncio] (CAE 6) 

 [Tem sido preparado cardápio especial para os alunos com necessidades especiais 

devido a problemas de saúde?] Não. [...] O cardápio é único. [Não precisa ou não 

porque não tem ninguém com problema de saúde?] Ah, com relação à alimentação, 

acho que não, que quando tem, os pais procuram a gente, né. [Então você acha que 

não tem aluno com necessidades especiais.] Não. Em relação à alimentação, não. 

(Conselheira do CAE 8) 

 Tem. Eles ficam lá, pregados, na parede, pras cantineiras verem. Pra esses cuidados. 

(CAE 9) 

 [É... tem sido preparado cardápio especial para os alunos com necessidades 

especiais devidos a problemas de saúde?] Sim, mas quando a gente tem e que a mãe 

fala que tal criança tem alguma restrição, aí a gente respeita aquela restrição. [...] Se 

a gente tiver criança é respeitada. Aí pode colocar que é sempre. (Conselheira do 

CAE 4) 

 [Há participação do CAE nas etapas de aquisição de alimentos? Por exemplo, o 

CAE participa da elaboração do edital? Participa da habilitação dos candidatos?] 

Essa questão aí é mais interna mesmo, sabe? De quem tá à frente, as vezes, da 

secretaria de educação, sabe? Mais direto. [...] (Conselheira do CAE 8) 

 [[...] o CAE ele participa na definição das etapas da aquisição dos alimentos? [...]] 

Zero, a gente não faz nada disso. (Conselheira do CAE 2) 

 Vou até te falar, não sei se é porque as coisas também tavam caminhando, 

funcionando bem. [...] É, tem encontros de Conselho de Alimentação Escolar, mas 

não é uma coisa muito frequente, não é uma coisa atuante. (CAE 8) 
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 Acho que quando o pessoal, se fosse o caso, reclamasse: “ah, tá ruim a merenda”. 

Alguma coisa assim e fosse na gestão, aí eu acho que até poderia se reunir com mais 

frequência, mas se não... [...](CAE 8) 

 Não seria o Secretário que teria que vir, olha gente, vai fazer isso, isso, isso, a gente 

tem isso em caixa, compramos isso, isso, isso e somou tal valor. Nunca fez isso. Pra 

esperar pra gente ir atrás, não dá.(Conselheira do CAE 4) 

 [[...] o Município realiza o teste de aceitabilidade dos alimentos oferecidos?] Se isso 

acontece é feito pela nutricionista também. [...](Conselheira do CAE 2) 

 [Armazenamento na Secretaria de Educação] Não tenho certeza. [Lá tem geladeira?] 

Tem geladeira, tem freezer, tem. Mas eu nem sei se é tão adequado assim não. [As 

escolas, elas possuem local adequado para o armazenamento dos alimentos?] Sim. 

[...] Se eu considerar aqui hoje, a escola aqui... [É, e às vezes, as outras escolas 

municipais. Aqui são quantas escolas municipais?] São nove. (Nove?) Não sei 

porque tem bem tempo que eu não tenho acesso se todas da zona rural tão 

funcionando. São de sete a nove. E, às vezes, algumas desativam. Ué, Caio, eu 

acredito que sim. [...] Hoje se eu considerar a estrutura aqui a estrutura é cinco 

[ótima]. [E das outras, se você for colocar no bolo?] Eu não tenho acesso às outras 

escolas pra te falar, sabe? A nossa aqui, a estrutura dela é dez! (CAE 4) 

 [Armazenamento na Secretaria de Educação] Não tenho certeza. [Lá tem geladeira?] 

Tem geladeira, tem freezer, tem. Mas eu nem sei se é tão adequado assim não. [As 

escolas, elas possuem local adequado para o armazenamento dos alimentos?] Sim. 

[...] Se eu considerar aqui hoje, a escola aqui... [É, e às vezes, as outras escolas 

municipais. Aqui são quantas escolas municipais?] São nove. (Nove?) Não sei 

porque tem bem tempo que eu não tenho acesso se todas da zona rural tão 

funcionando. São de sete a nove. E, às vezes, algumas desativam. Ué, Caio, eu 

acredito que sim. [...] Hoje se eu considerar a estrutura aqui a estrutura é cinco 

[ótima]. [E das outras, se você for colocar no bolo?] Eu não tenho acesso às outras 

escolas pra te falar, sabe? A nossa aqui, a estrutura dela é dez! (CAE 4) 

 Você fala para os alunos? [É, para os alunos?] Sim. [é... como que é feito? É escala 

hedônica, é resto ingesta ou outro modo?] Uai, a gente faz essa aceitabilidade é pela 

questão que a gente coloca aquele tipo de produto, de alimento que a gente sabe que 

eles vão aceitar, num é... num... pra te ser sincera eu não conheço isso que cê falou, 

esse tipo de teste aí não. [Escala hedônica faz uma carinha assim, coloca a comida e 

faz assim... tal coisa e aí tem uma carinha triste, alegre, mais ou menos, triste] Não. 

[E a resto ingesta é o seguinte: vê se fica sobrando no prato e aí ele, faz o...] É esse 

que a gente utiliza, não sabia que tinha esse nome. [...] (Conselheira do CAE 6) 

 [...] eu faço parte de n instituições e por mais que eu tenha boa vontade eu não 

presto um serviço de qualidade para nenhum deles, porque eu não consigo me 

aprofundar no que eles propuseram [...] 95% dos conselheiros do Município não têm 

a menor noção das obrigações deles. Dentro do FUNDEB [FUNDO NACIONAL 

DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA] a gente tem uma 

consciência melhor dessa função, por isso eu to te falando que muita gente não 

conhece. (Conselheira do CAE 2) 

 O presidente explica que já pensou em desistir, pois com as trocas constantes dos 

funcionários, fica difícil dar continuidade ao trabalho iniciado, diz que só não 

desistiu porque recebeu o apoio e o incentivo de várias pessoas neste período que 

esta como presidente [...] (Ata do CAE 3) 

 Não, não tem um plano anual não. É sempre assim, nas primeiras reuniões, a gente 

sempre fala assim: ah, esse ano vão tentar fazer isso, vão trabalhar nesse objetivo 

esse ano? [...] Entendeu, é muito, assim, acordado na reunião, mas não tem um 

plano organizado pra isso não. (Conselheira do CAE 7) 

 Não, geralmente, as conversas que eu já participei de CAE mesmo, foram conversas 

informais. Assim, mais é pra ver, mesmo, o nível da merenda, as que eu participei, 

né. Que eu me lembre. É... se tava bom, se não tava, o que que os pais, 

principalmente, porque a gente ouve muito os pais. O que eles achavam, o que os 

meninos falavam em casa a respeito da merenda. (Conselheira do CAE 8) 

 [...] sanar irregularidade descrita no Comunicado nº. 

121208/CGPAE/DIRAE/FNDE de 23/08/2016 que diz: Vice- Presidente eleito entre 

os representantes do Executivo ou suplentes: COMO RESOLVER: Efetuar a nova 

eleição de um novo Vice-Presidente [...]. Diante desse contexto foi eleita [...] 

representante titular do segmento da sociedade civil em substituição a um membro 

que renunciou. (CAE 5) 
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 Sobre a pesquisa de aceitabilidade, G.[representante do Cecane] disse que o que os 

conselheiros fizeram foi uma pesquisa de satisfação e que mesmo assim deve ser 

feito um relatório. (CAE 3) 

 Eu acho que antes de, antes de se convocar um conselheiro tinha que treinar esse 

conselheiro, das obrigações dele, o que é realmente o papel dele, a função, todas as 

atribuições que ele tem dentro de um conselho. (Conselheira do CAE 2) 

 [Tem algum curso ou outro meio de capacitação ou de apoio de advogado, contador, 

pra auxiliar os membros do CAE Municipal a exercer as funções?] Capacitação 

Zero. (Conselheira do CAE 2) 

 Mas não teve capacitação, até pra eu saber, como que eu ia atuar, entendeu? 

Concorda comigo? [...] Pra eu te nomear para uma determinada função, eu tenho 

que te dar condições pra isso. [...] A gente não teve isso, simplesmente falou, você 

vai fazer parte. [...] Não sou só eu, todas entraram sem saber o que que ta 

acontecendo. (Conselheira do CAE 4) 

 Não. Teve uns anos que o CAE teve, né? [...] O Cecane fez uma capacitação aqui 

em 2010. [...] Não. Eles, na verdade, esse ano, 2013, 2014 e 2015 foram 

pouquíssimas capacitações do Cecane. (Conselheira do CAE 5) 

 [...] o prefeito ele falava que não tinha importância, né. [...] Ele não gostava [...] não 

era necessário liberar ninguém, entendeu? Agora teve dificuldade, tanto que ele 

tinha que fazer um curso, pediu, ficaram enrolando, enrolando, enrolando, acabou 

que passou a data, aí eu pensei, passou a data, nem vou cobrar mais, deixa pra lá, 

senão eu ia ter que ir por minha conta, entendeu? (Conselheira do CAE 3) 

 [O Cecane...] Sempre manda convite, mas a gente nunca tem. Antes não tinha, mas 

aí, esse ano que tinha, conseguiram dá autorização do prefeito, aí ficou dependendo 

da Emater, de gente da agricultura ir, daí acabou que, e acabou que todo mundo foi 

saindo e acabou que ninguém foi (Conselheira do CAE 3) 

 [Possui auxilio externo?] Não, a gente trabalha por curiosidade mesmo. Tem 

curiosidade, lê, procura, pesquisa. (Conselheira do CAE 7) 

 [Quais os programas de computador ou os meios que o CAE possui para fiscalizar e 

acompanhar a execução dos programas da alimentação escolar do PNAE?] Não sei. 

[Cê já mexeu num que chama Sigecon?) Sim. (Houve treinamento pra acessar o 

Sigecon?) Sim. [Quem deu esse treinamento, como foi esse treinamento?] Eu não 

me lembro [Não foi aquele moço do Cecane que te deu não?] Não... É, eu acho que 

foi. Foi, parece que foi. Foi, realmente. Foi o do Cecane. (CAE 9) 

 [...] Os conselheiros sabem operar os programas de computadores?) Sim. [Você 

sabe, você mesmo que faz as, a... na hora de prestar contas você mesmo que mexe lá 

no...] Sei mexer não. [Não?] [ ] ajuda a gente a fazer, mas a gente tem a senha. [É... 

quem que opera esses programas de computador, assim, normalmente, é você?] É, 

eu e mais uma, né. (Conselheira do CAE 9) 

 [[...] Os programas de computador fornecidos pelo Governo Federal estão 

disponíveis para a utilização dos Conselheiros? No caso, o conselheiro precisa fazer 

uso de um programa que chama Sigecon, ele tá disponível pra vocês?] Tá (Já usou?) 

Não. [Já mexeu?] Não. [Você sabe operar?] Não. Eu nunca usei não. (Conselheira 

do CAE 4) 

 [O Sigecon está disponível?] Sim. [Os conselheiros, eles sabem operar esses 

programas?) [risos] sabem. (Conselheira do CAE 5) 

 [É... os programas de computador que são fornecidos pelo Governo Federal, eles 

estão disponíveis para a utilização dos conselheiros?) Não. [Não?] Geralmente, né, 

igual eu to te falando, o Secretário, essas pessoas que lidam mais diretamente, 

podem até ter acesso a esses programas, a gente não. [E os conselheiros sabem 

operar os programas?] Não. (CAE 8) 

 [[...] Sabe quais são os programas de computador ou os meios que o CAE possui pra 

fiscalizar e acompanhar a execução dos programas de alimentação?] Não. (Você 

sabe se ja houve treinamento pra acessar qualquer programa desses?) [interjeição 

negativa] [Não sabe ou não teve?] Não sei. Do tempo que eu tô na escola  nunca 

teve não. Já tem quase dez anos, que eu trabalho lá, né. (Conselheira do CAE 8) 

 [...] O presidente que geralmente, porque a gente faz a ata, né. [An hã] Aprova. Aí o 

presidente só insere. [...] Os outros nunca tiveram curiosidade... Eu quero ver, eu 

quero participar da inserção... preencher, não (Conselheira do CAE 6) 

 [...] Estão, se eles não utilizam mais, é por falta de conhecimento operacional 

mesmo, por isso que às vezes fica meio concentrado em mim mesmo. Eu já fiquei 

quase que uma, eleita democraticamente lá como a técnica no grupo, né? Mas é por 
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falta de conhecimento, mas que eles têm acesso a hora que eles quiserem. [...] Não 

sabem, todos não. [...] Que opera mais? É só eu e uma outra conselheira lá. [...] 

(Conselheira do CAE 7) 

 Tem, ah, mas eu não lembro... [...] É esse aí, o tal do Sigecon. [...] [houve 

treinamento para acessá-los?] Não. Não. (Conselheira do CAE 3) 

 [Houve treinamento pra acessar o Sigecon?] [...] Não, nós estudamos tudo na... no 

FNDE tinha aqueles formulários, né. Nós entramos no site e imprimimos e 

acompanhamos pelo formulário. A primeira vez, mesmo, foi uma dificuldade. Até a 

gente conseguir abrir o site [risos]. Nós descobrimos sozinhos mesmo, com o 

suporte do material. [...] (Conselheira do CAE 6) 

6.4 Fragilidades e Ações 

de Efetivo Controle 

Social  

 

6.4.1 Fragilidade Uai, a gente divulga, né. Quando tem a reunião a gente divulga o cardápio escolar, 

fala da qualidade da merenda, incentiva os pais, alunos, professores pra trabalhar a 

alimentação saudável [...] A gente fala também da agricultura familiar, né. Pra 

incentivar os fornecedores a tar entregando os produtos da agricultura familiar nas 

reuniões, pra quem tiver o interesse. (Conselheira do CAE 6) 

 Porque na nossa escola mesmo, tem muito a questão de pai dar muito salgadinho, 

essas besteiras que criança gosta de levar pra escola. E a gente, em reuniões com os 

pais, sempre falava: “gente a merenda da escola é muito boa, melhorou muito hoje 

em dia então não tem precisão não, criança não quer comer o que tá sendo oferecido 

pela escola, manda alguma coisa nutritiva e tal”. Então, assim, sempre mais nesses 

momentos mesmo. Mas, assim, de conversas informais. Nada, assim, de usar outros 

recursos pra ta falando com eles não. (Conselheira do CAE 8) 

 [...] Uai, a gente expõe o trabalho, né, pra eles ficarem por dentro. [...] Através de 

reuniões, né. A gente aproveita as reuniões. [Nas reuniões do CAE ou vocês fazem 

outras reuniões?] Em outras reuniões, mesmo. Em outras reuniões a gente expõe. 

(Conselheira do CAE 9) 

 O presidente pede a N. [Secretária Municipal de Educação] que logo que passasse a 

capacitação com as cantineiras, fosse marcado uma reunião de pais e mães de alunos 

para falarmos sobre os lanches trazidos de casa, problemas nutricionais, tais como 

alunos fora do peso, e pedir ajuda aos pais na fiscalização das merendas, escalando 

alguns para virem merendar na escola (Ata do CAE 3) 

 É, a gente fez uma reunião, né, pedindo os pais, até principalmente em questão de 

não trazer lanche, né, essas coisa para escola, a gente pediu os pais pra ir 

acompanhando a merenda escolar, né, essas coisas para escola, a gente pediu os pais 

pra ir acompanhando a merenda escolar, né. Até mesmo pra incentivar, né. A 

conhecerem a merenda... [...] nessa reunião a gente já apresentou aquela pirâmide 

sabe, por causa de salgadinho, refrigerante, foi isso que foi a divulgação. 

(Conselheira do CAE 3) 

 O presidente então comenta sobre a reunião com os pais, que achou muito positiva, 

mas lamentou a ausência dos conselheiros, e os mesmos alegaram não terem sidos 

convidados para tal reunião, o presidente explica que colocou em votação sobre a 

questão do lanche trazido de casa e que todos os pais presentes concordaram em 

cortar este lanche; (ata do CAE 3) 

 Olha, é igual eu to te falando. A gente faz as reuniões, sempre no início de ano a 

gente tenta ir na zona rural, falar sobre alimentação escolar, falar sobre a 

importância dos produtores estarem se organizando, né? Quando tem reunião do 

Sindicato a gente vai, quando tem alguma reunião promovida pela Emater que dá 

abertura pra gente ir e que a gente tem disponibilidade também, a gente vai. No 

mais, têm as palestras que são desenvolvidas pela nutricionista, né, sobre 

alimentação saudável. E com as cantineiras também, né. Nosso... tem ações para as 

cantineiras. (Conselheira do CAE 7) 

 [O relatório anual de gestão do PNAE é enviado pelo Município no prazo correto?] 

Não sei. (Conselheira do CAE 4) 

 A gente tem acesso ao relatório, mas um relatório narrado, vamos dizer assim. Ela 

relata as coisas e, baseado no relato dela, é que a gente tem acesso. Não por escrito, 

mas ela relata verbalmente, né!? (Conselheira do CAE 2) 

 Normalmente, as reuniões acontecem com a nutricionista que dá o atendimento na 
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escola, então a gente se baseia, esse relatório é baseado naquilo que ela informa pra 

gente. (Conselheira do CAE 2) 

 A coordenadora ligou para o senhor R. [servidor da contabilidade] que em viva voz 

relatou que as referidas prestações de contas ainda não foram enviadas, mas que 

pretende fazê-las o mais rápido possível. (Ata do CAE 2) 

 Os conselheiros decidiram fazer um ofício em nome do Conselho para o senhor 

prefeito, expondo a preocupação dos membros quanto a uma possível suspensão dos 

recursos. (Ata do CAE 2) 

 Parecer conclusivo não enviado ao FNDE devido ao não envio da prestação de 

contas pelo gestor no SIGPC (Ata do CAE 2) 

 Os conselheiros se mostraram muito preocupados, pois já é do conhecimento deles 

que o recurso se encontra suspenso. (Ata do CAE 2) 

 Tomaram ciência de que a prestação de contas referente ao exercício 2014 foi feita e 

encaminhada ao FNDE, possibilitando assim o envio do parecer conclusivo que se 

encontrava pendente (Ata do CAE 2) 

 Informou ainda que o recurso que estava suspenso já voltou ao normal [...] (Ata do 

CAE 2) 

 Houve um ano que chegou atrasada. Chegou a ter de parar de receber recursos. [...] 

Eu acho que foi prestação de contas do ano passado que teve que ser feita. [...] Foi 

com atraso, a gente foi justamente quando a gente emitiu um ofício, pra, 

providenciar alguma coisa nesse sentido. [...] Esse ano, até agora, que eu saiba, sim. 

Depois desse episódio a gente não teve problema. foi normal no ano passado. 

(Conselheira do CAE 2) 

 Análise da prestação de contas do Programa Nacional de Alimentação Escolar 

referente aos anos de 2011 e 2012, uma vez que a partir de 2011 a prestação de 

contas foi realizada pela entidade executora através do Sistema de Gestão de 

Prestação de Contas (SIGPC) e que o Conselho de Alimentação Escolar por meio 

também da metodologia informatizada, o (Sistema de Gestão de Conselhos 

(SIGECON)) deverá analisar as prestações de contas (2011 e 2012) e emitir parecer 

conclusivo aprovando ou não as contas e encaminhá-las ao FNDE até o dia 14 de 

junho de 2013. (Ata do CAE 5) 

 A presidente J. fez a abertura do Sistema SIGCON [sic] e foi fazendo a inserção dos 

dados solicitados para a abertura do sistema para realizarmos o envio. No decorrer 

das ações foi apresentado uma mensagem que o sistema não estava disponível para 

o envio. A presidente tentou diversas vezes e não obteve êxito, os demais 

conselheiros presentes solicitou a presença do Sr. H. para nos informar o que 

poderia estar havendo e o porque não testava disponível e que impedia o envio na 

data prevista. H. explicou que houve atraso em todos os processos existentes, como 

por exemplo nos envios de verbas. (Ata do CAE 1) 

 A coordenadora apresentou aos Conselheiros presentes o questionário do Parecer 

Conclusivo da Prestação de Contas da Merenda Escolar, ficando este dependendo de 

informações da nutricionista para ser respondido totalmente. (Ata do CAE 2) 

 A coordenadora ficou responsável por procurar a nutricionista [...] para esclarecer as 

dúvidas do referido questionário. (Ata do CAE 2) 

 O questionário do Parecer Conclusivo foi novamente revisto após as informações da 

nutricionista [...].(Ata do CAE 2) 

 Estava presente a nutricionista da administração municipal [...] que muito contribuiu 

para responder o questionário, contendo 22 (vinte e duas) questões sobre a merenda 

escolar, referente ao exercício 2014 (Conselheira do CAE 2) 

 A coordenadora informou aos conselheiros que a prestação de contas se encontra 

toda regular, faltando apenas o numero da DAP de dois produtores rurais(Ata do 

CAE 2) 

 A coordenadora do conselho [...] informou que o parecer foi encaminhado com 

ressalva devido a uma compra de refrigerante inadequada  (Ata do CAE 2) 

 [...] Esse relatório a gente elabora igual eu te falei, junto com a nutricionista. [...] E a 

gente, junto com a nutricionista, e até de atas anteriores, o pessoal relembra algumas 

questões que a gente ponderou, e, e, às vezes levanta uma questão questionável 

desse relatório, né, que a gente faz. Às vezes levanta um assunto que a gente 

debateu sobre o assunto e alguma pergunta que ocorre durante a elaboração, a 

resposta desse... (Ata do CAE 2) 

 [onde você responde os relatórios? Responde aonde?] A gente responde ele 
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impresso e depois ela transmite essas informações pro computador e imprime de 

volta com o que a gente escreveu e o que ela [coordenadora dos conselhos] 

respondeu, porque ela consegue imprimir a página. (Ata do CAE 2) 

 Na sequência, o presidente fala sobre a prestação de contas do ano passado que está 

para dar parecer, ficando combinado que o presidente vai ligar nos órgãos 

competentes para saber se é o conselho atual ou o anterior que vai dar parecer de tal 

prestação de contas [...] (Conselheira do CAE 3) 

 F. [nutricionista] falou sobre a prestação de contas que deve ser aprovada pelo 

conselho. Explicou sobre como funciona a nova ferramenta do FNDE para fazê-la. 

A aprovação pode ser total, parcial ou reprovada. W. [conselheiro] disse que acha 

difícil aprovar compras feitas em ano anterior, uma vez que os conselheiros eram 

outros. Quem deveria apreciar essa prestação de contas seria o conselho anterior e a 

próxima sim, seria responsabilidade deste. F. [nutricionista] disse se sentir com 

dúvidas sobre a questão e prometeu procurar M. [Secretária Municipal de 

Educação], responsável pelo Departamento de Educação, para esclarecer e voltaria a 

informá-los se a atribuição seria deste ou do Conselho anterior. (Conselheira do 

CAE 3) 

 Na sequência, o presidente fala sobre a prestação de conta do ano passado que está 

para dar parecer, ficando combinado que o presidente vai ligar nos órgãos 

competentes para saber se é o conselho atual ou o anterior que vai dar parecer de tal 

prestação de contas [...] (Conselheira do CAE 3) 

 [como é feita a aprovação das contas?] É igual eu te falei, né. Eu entrei no ano 

passado, final do ano, né, agosto e fiquei esse ano, então, né, não é do meu 

conhecimento não. [Você tá aqui desde o ano passado, agosto do ano passado] Isso 

[2015. Em tese, em dezembro, janeiro ou fevereiro do ano 2016, o conselho deveria 

ter aprovado ou reprovado as contas do ano de 2015] Pois, é. [Por meio de um 

parecer conclusivo. Esse parecer conclusivo, aí é que é a questão. Ele, teoricamente, 

ele deve ser elaborado pelos conselheiros, né? Agora a forma que esses conselheiros 

vão fazer para a votação e tal, isso aí vai depender dos conselheiros] É. [E aí, por 

isso que a pergunta é assim, se é um que faz e tal, se é votado. E aí você, então, não 

sabe.Você não participou.] Não. (Conselheira do CAE 8) 

 Nós preenchemos aquela parte do SIgPC, né. A gente marca [...] A gente marca uma 

reunião pra preencher junto com o Conselho. Quando eu estou fazendo a prestação 

de contas da alimentação, assim que eu terminei de inserir as notas, a gente marca 

uma reunião com o Conselho pra responder, junto, aquele relatório de gestão do 

SIgPC. [...] Então tem uma reunião todo ano que é pra isso. [...] Que a gente marca 

pra responder lá. E tem a parte do Sigecon, que a gente faz o parecer da gente, né. 

[...]. (Conselheira do CAE 7) 

 Os recursos apresentados foram devidamente contabilizados com receita 

orçamentária(Ata do CAE 2) 

 As etapas legais, a aquisição dos produtos foram devidamente cumpridas. (Ata do 

CAE 2) 

 Os recursos financeiros foram mantidos na conta bancária específica do programa, 

de conformidade com os extratos bancários apresentados e evidenciam toda a 

movimentação (Ata do CAE 2) 

 Os recursos financeiros foram mantidos na conta bancária específica do programa 

de conformidade com os extratos bancários apresentados (Ata do CAE 2) 

 Estando todos de acordo, pois eles sabem que os recursos são gastos únicos e 

exclusivamente com merenda escolar. Tendo em vista o que vem sendo 

desenvolvido e entregue nas escolas, sendo produtos de qualidade, visando uma 

alimentação saudável. A referida prestação de contas foi aprovada por unanimidade 

de votos. [prestação de contas do ano de 2013]. (Ata do CAE 6) 

 Em seguida, apresentada a prestação de contas do ano de 2015 e estando todos de 

acordo, pois eles sabem que os recursos são gastos únicos e exclusivamente com 

merenda escolar, tendo em vista o que vem sido desenvolvido e entregue nas 

escolas, sendo produtos de qualidade, visando uma alimentação saudável. Diante do 

exposto, a referida prestação de contas foi aprovada por unanimidade de votos. (Ata 

do CAE 6) 

 Olha, eu nunca participei. Eu nunca partipei não, de fechamento de contas, assim, de 

merenda escolar, não. [...] Pois é, mas que eu lembre, não. (Você não lembra.) (CAE 

8) 

 “É... a gente faz uma reunião, juntamente, né, aí  faz a... preenche”(conselheira do 
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CAE 9) 

 Nunca teve isso não. Eu não lembro disso não. Pelo menos que eu me lembre. 

[Então você não lembra de ter...] de ter tido isso não. (CAE 4) 

 [Como é que faz pra aprovar...] Olha é, um tempo atrás aí, a gente assinou uma ata, 

sabe? (CAE 4) 

 Ela sabe que não é atuante [Secretária de Educação]. Eu me lembro de uma vez, 

sem ser essa aí, que ela pediu que a gente assinasse. Aí, um dia desses, eu só bati o 

olho mais ou menos assim e assinei, sabe [risos]. (CAE 4) 

 Ela sabe que não é atuante [Secretária de Educação]. Eu me lembro de uma vez, 

sem ser essa aí, que ela pediu que a gente assinasse. Aí, um dia desses, eu só bati o 

olho mais ou menos assim e assinei, sabe [risos]. (CAE 4) 

 [...] a verba da merenda escolar é complementada pela Prefeitura Municipal e que 

neste ano, em especial, a complementação por parte da Prefeitura Municipal está 

sendo bem maior devido ao número de alunos da Rede Municipal ter aumentado de 

forma significativa, que a Escola Municipal [...] dobrou o seu número de alunos em 

relação ao ano anterior (Ata do CAE 4) 

 A seguir foi passada a todos os conselheiros a pasta onde constam todos os informes 

de verba da merenda escolar envidadas para a Secretaria Municipal de Educação 

pelo FNDE todos os meses. (Ata do CAE 4) 

 Cada conselheiro se mostrou bastante satisfeito em relação à merenda escolar e 

também com relação à prestação de contas apresentada. (Ata do CAE 4) 

4.2 Ações Efetivas Enquanto apresentando o slide “o que é controle social” G. [agente do Cecane] 

explicou o passo a passo do PNAE, bem como a criação do Conselho e as normas 

de funcionamento do mesmo, ressaltando a importância da participação dos 

integrantes de assentamentos de Reforma Agrária. (ata do CAE 3) 

 Foi apresentado sobre os documentos do agricultor familiar e um breve relato sobre 

cada um, inclusive o CAE virtual: contém todas as informações sobre o CAE. 

Apresentadas também as pastas de legislações e normas. (ata do CAE 3) 

 G. [agente do Cecane] deu algumas sugestões de metas a serem planejadas para a 

próxima reunião (ata do CAE 3) 

 Falou sobre as visitas as escolas, tendo o cuidado de tomar cuidado com 

apresentação e outros itens apresentados em cheque [sic] list, para ser apresentado 

também em reuniões e para futuras providências. (CAE 3) 

 Os membros ficam alertados para o registro de todas as atividades do CAE (ata do 

CAE 3) 

 Apresentou no Portal do FNDE, a formação do CAE municipal e explicou a 

importância de todos os seus membros. Fez uma demonstração de como acessar o 

sistema para obtenção de informações formulários e outros. Sobre o site do MDA 

(Ministério do Desenvolvimento Agrário) e instruiu como consultar todos os 

sistemas de DAPs. (ata do CAE 3) 

 Falou sobre “empoderamento” (ata do CAE 3) 

 Fazendo alguns alertas sobre o que é alimentação saudável (ata do CAE 3) 

 Deixou dicas e alertas sobre o bom andamento do Plano de Ação (ata do CAE 3) 

 A agente G. [do Cecane] disse que a câmara fria não é uma boa solução para os 

produtos; o refrigerador horizontal é uma boa opção. (ata do CAE 3) 

 Anexo V que deverá ser assinado pela Unidade Executora permitindo assim a 

atuação da vigilância sanitária, bem como a garantia da qualidade dos alimentos 

oferecidos (ata do CAE 3) 

 A nutricionista [...], responsável pela capacitação das cantineiras, informou que, 

além da reunião informativa com os pais na próxima semana, haverá também 

encontro quinzenal com os alunos, como uma das ações nutricional [sic], que é 

vasta. (ata do CAE 3) 

 A reunião com as merendeiras acontecerá hoje às dezessete horas, onde serão 

tratados assuntos de higienização, controle de alimentos e exames laboratoriais das 

cantineiras, e convidou os conselheiros que pudessem participar [...] (ata do CAE 3) 

 [...] a coordenadora da merenda escolar [...], convidou os conselheiros para visitar o 

depósito da merenda escolar e avisou que os produtos da Agricultura Familiar são 

recebidos na segunda, terça e na sexta feira [...] (ata do CAE 3) 

 A Nutricionista [...] falou sobre Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável. (ata 

do CAE 5) 

 Vem sendo feito um trabalho intensivo com os pais para conscientizá-los em relação 
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à merenda escolar que é oferecida na escola e a que os filhos levam para a escola. 

Que os encontros e palestras estão surtindo um ótimo efeito. (ata do CAE 4) 

 No mês de março houve a semana da Alimentação onde foram desenvolvidas várias 

atividades envolvendo Alimentos, palestras e reuniões com pais, além de ter sido 

reforçada a questão dos cuidados com o preparo e o manuseio dos alimentos 

servidos na merenda escolar através de palestras também com as cantineiras, nestes 

dias, para incentivarem o maior consumo de legumes e verduras pelos alunos [...] 

(ata do CAE 4) 

 [...] criar uma horta escolar, não só para suprir a merenda escolar, mas também com 

o objetivo da educação pedagógica. (ata do CAE 5) 

 Os gastos dos recursos do PNAE com a agricultura familiar superam o 

recomendado, dado positivo para o conselho. (ata do CAE 1) 

 A nutricionista disse que além do dinheiro que vem do FNDE (do PNAE) a merenda 

escolar conta com outros dois programas: A Conab e a Agricultura Familiar. 

Explicou sobre a questão da Agricultura Familiar, que está em andamento sendo 

implantado ainda no ano de 2014, onde 30% do valor que e repassado pelo FNDE 

devem ser adquiridos produtos dos agricultores da região. (ata do CAE 1) 

 Visita que foi feita nas associações pelo Técnico da Emater, Nutricionista, 

Secretária e Vice-prefeito para listarmos os produtos que os agricultores teriam para 

oferecerem e discutimos uma forma melhor de transportar esses alimentos até as 

escolas. [...] o vice-prefeito garantiu um veículo para transportar todos os produtos 

da Agricultura Familiar e Conab. (ata do CAE 7) 

 [...] reuniram-se a [...] Secretária Municipal de Educação, a [...] nutricionista, os 

fiscais sanitários da Secretaria Municipal de Saúde que respondem sobre a 

Vigilância Sanitária, [...] membros do Conselho Municipal de Alimentação Escolar, 

a Coordenadora da Creche [...] e os produtores rurais responsáveis pela entrega de 

alimentos através da agricultura familiar neste ano de 2014. A realização do 

encontro teve por objetivo a formação dos produtores rurais voltada para as Boas 

Práticas para Serviços de Alimentação. Foram tratados assuntos relacionados à 

higienização, preparo e manipulação, acondicionamento, embalagem e rotulação, 

transporte e entrega dos alimentos. [...] A nutricionista encerrou sua fala pontuando 

além de todos os demais assuntos tratados, sobre a importância do adequado 

acondicionamento e destinação de lixo. [...] A Secretária Municipal de Educação 

encerrou o encontro agradecendo a todos pela participação e completando a fala da 

nutricionista falou aos produtores sobre a importância da diversificação dos 

produtos ofertados pelos mesmos. (ata do CAE 7) 

 Fez o convite para os conselheiros participem, quando possível, das chamadas de 

preço e dos processos de licitação. (ata do CAE 1) 

 Explicou como procede ao processo para aquisição dos alimentos através de uma 

chamada pública [...] (ata CAE 3) 

 A Secretária Municipal de Educação [...]deu início a reunião agradecendo a todos 

pela presença e ressaltando a importância dessa parceria para a promoção da 

qualidade da alimentação escolar ofertada aos nossos alunos. [...] A Secretária 

reforçou junto aos membros do Conselho sobre a importância da participação na 

realização da Chamada Pública [...] (ata do CAE 7) 

 Solicitou a todos os presentes para que definissem uma data mensal para que este 

ano de fato aconteçam mais reuniões e aproveitou para informar que foi marcada a 

1ª Chamada Pública de 2013 e gostaria que tivesse a participação de representantes 

desse Conselho. (ata do CAE 7) 

 Na oportunidade, solicitou aos membros que realizassem visitas freqüentes às 

escolas municipais, creche para verificação dos alimentos fornecidos, bem como 

apreciação e dos cardápios pelas crianças (alunos), acondicionamento, manuseio e 

preparo das mesmas pelas cantineiras. (ata do CAE 7) 

 [...] no dia que necessitarem e decidirem fazer as visitas às escolas, a mesma 

[Secretária de Educação] solicitará um carro para esta finalidade. [...] O Conselheiro 

[...]comentou que essa visita é de grande importância e que não deve seer adiada por 

muito tempo, pois só assim eles enquanto membros do conselho irão saber se o 

cardápio está sendo bem aceito pelas crianças e se a merenda escolar oferecida é de 

boa qualidade. (ata do CAE 7) 

 A Secretária pediu que no próximo ano gostaria de contar com a visita de mais 

conselheiros nas escolas para que possam constatar de perto as ações das cantineiras 

quanto à confecção das merendas, limpeza, acondicionamento e ver de perto como 
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as crianças recebem essa merenda. (CAE 4) 

 A secretária voltou a falar sobre as visitas dos conselheiros às escolas que não estão 

acontecendo, apesar de muitos conselheiros já serem funcionários das escolas e 

estarem sempre presenciando a distribuição, acondicionamento e confecção da 

merenda escolar. (CAE 4) 

 [...] F. disse que devemos usar o bom senso e já marcou data para prestar alguns 

esclarecimentos a citada fornecedora. [...] o presidente disse que devem ser dadas 

instruções urgentes a ela e que não se deve receber nenhum produto desta 

fornecedora sem a presença de um conselheiro. (ata do CAE 3) 

 [...] ao agricultores [sic] que desejam participar precisam ter DAP. O [...] deu as 

orientações de como o agricultor tem de proceder para adquirir a DAP (ata do CAE 

3) 

 O conselheiro [...], que é também responsável pela DAP (Declaração de Aptidão ao 

Pronaf) providenciou (ata do CAE 2) 

 Ele falou sobre um produtor rural que se aposentou e surgiram dúvidas quanto ao 

fornecimento de produtos por ele para a merenda escolar; a cartilha não proíbe tal 

situação, estando, pois este produtor apto a continuar fornecendo os produtos para a 

merenda escolar dentro do limite citado anteriormente. (ata do CAE 3) 

 De assentamento a gente só tem um agricultor. Sempre que ele vem a gente dá 

preferência pra ele. Esse ano ele entregou pouquinho. Agora a partir de agosto, mas, 

assim, a gente sempre deu preferência pra ele. Às vezes tá faltando documentação, 

alguma coisa assim, a gente dá um jeitinho de segurar pra ele não deixar de 

participar. (ata do CAE 3) 

 Mas a gente, com o apoio da prefeitura, a gente foi até pra associações aos 

domingos, eu mesmo, em 2009, assim que lançou a Lei que a gente foi obrigado a 

implementar, eu já estava, né. Eu fui nos municípios todos, nos Distritos todos. Nas 

reuniões das associações falar, falar dos tipos de produtos, da forma deles se 

organizarem pra ter tanto os produtos da época, como produtos, também, que são 

mais consumidos, a gente foi pra divulgar, né, que ia ter, que não ia ser só na rede 

municipal, que ia ter nas escolas estaduais também, né. Nos municípios vizinhos, 

também, né. Então a gente foi pra fazer essa política... [...] (ata do CAE 7) 

 Na verdade, ela [conselheira] é da associação dos trabalhadores rurais, né, do 

sindicato dos trabalhadores rurais. A gente tentou aproximar muito pra desenvolver 

melhor a agricultura familiar lá, sabe? [...] (ata do CAE 7) 

 [...] reuniram-se a [...] Secretária Municipal de Educação, a [...] nutricionista, os 

fiscais sanitários da Secretaria Municipal de Saúde que respondem sobre a 

Vigilância Sanitária, [...] membros do Conselho Municipal de Alimentação Escolar, 

a Coordenadora da Creche [...] e os produtores rurais responsáveis pela entrega de 

alimentos através da agricultura familiar neste ano de 2014. A realização do 

encontro teve por objetivo a formação dos produtores rurais voltada para as Boas 

Práticas para Serviços de Alimentação. Foram tratados assuntos relacionados à 

higienização, preparo e manipulação, acondicionamento, embalagem e rotulação, 

transporte e entrega dos alimentos. [...] (ata do CAE 7) 

 [O] Presidente da Comissão de Licitação, que foi convocado através de ofício para 

prestar algumas informações sobre o realinhamento de preços do açúcar solicitado 

pela empresa [...], ele explicou todo o processo e afirmou que é legal o 

procedimento e que a licitação ocorreu em 16/01/2016. O Sr. W. B. perguntou 

porque não comprar do segundo colocado se o preço for mais baixo, o Sr. C. 

explicou que o segundo colocado também não garante mais o mesmo valor fazendo 

jus também ao pedido de realinhamento, e que já foi comprovado por três 

orçamentos que i item [sic] teve uma alta muito grande no mercado. (CAE 1) 

 Analisar o pedido de reequilíbrio de preço solicitado pelo fornecedor de carne, a 

empresa [...]. Foi informado pelo [...] nutricionista, que o pedido de reequilíbrio, é 

legal desde que se comprove sua necessidade. O processo foi avaliado pelo setor 

jurídico, que expediu parecer favorável. Os membros do Conselho presentes 

analisaram minuciosamente o processo, que contem documentos que comprovam a 

real necessidade do reequilíbrio, tais como orçamentos em outros fornecedores, 

reportagens atuais sobre o aumento da carne. O fornecedor também apresentou uma 

tabela com os preços atuais e os preços pleiteados. Diante dos documentos 

apresentados os conselheiros presentes deram parecer positivo ao pedido. (CAE 1) 

 O que ficou definido sobre o aumento do item lingüiça, cujo foi solicitado parecer 

[sic], foi respondido pelo [...] [nutricionista] que não foi necessário efetuar a compra 
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com novo valor porque já havia sido realizada uma nova licitação e realizada a 

compra de carne em nova licitação, uma vez que o valor foi abaixo do ofertado pela 

empresa anterior e também feito a substituição do item lingüiça por outra carne. 

(CAE 1) 

 Pediu aos representantes do setor de licitação que aumente [sic] a quantidade de 

produtos para 2015. A servidora C. V., representante do setor de licitação, informou 

que isso depende de solicitação do Setor, no caso, o Departamento de Educação. 

(ata do CAE 3) 

 O presidente pergunta o conselheiro A. como ficou a licitação da carne. A. Explica 

que não compareceu ninguém e que vai abrir outra licitação pra ver se comparece 

alguém. (ata do CAE 3) 

 W. pergunta a nutricionista [...] sobre a chamada pública e a mesma informa que 

tudo correu dentro da normalidade. (ata do CAE 3) 

 W. falou sobre a compra do refrigerante na semana das crianças, o que não é 

permitido fazer com a verba destinada a merenda. A Secretária de Educação [...] 

explicou como é feito o pagamento do refrigerante e que esse produto só e 

comprado em ocasiões de eventos. (ata do CAE 3) 

 A nutricionista relatou que houve falhas no processo licitatório (demora para fazer 

licitação) (ata do CAE 2) 

 Pedimos informações sobre as licitações para o corrente ano que foi informado pelo 

Sr. W. P. L. que foi solicitado desde novembro de 2014 (ata do CAE 1) 

 O controle interno não autorizou aditivar [leia-se aditar] o contrato para a compra de 

EPIs pra as serventes escolares. (ata do CAE 1) 

 Alimentos que só podem ser comprados com recurso próprio, como refrigerante, 

sucos, qualquer alimento químico, e material de limpeza. (ata do CAE 5) 

 [...] comunica que a nova licitação também foi aprovada a partir de dia 28 de 

fevereiro, começando as compras para a merenda escolar a partir do mês de março. 

(ata do CAE 5) 

 [Participação do CAE nos atos administrativos de aquisição de alimentos] No caso, 

quem participa junto... que ele é elaborado na prefeitura. Tem uma pessoa 

responsável. Aí ela convida o secretário e o nutricionista a participar [...] E são os 

conselheiros, né? [...] Com frequência, né. [Com frequência. É... só colocar uma 

observação aqui. Que a Secretária de Educação é membro do CAE]. (ata do CAE 6) 

 Falou ainda dos 30% destinados aos produtores rurais e que em 2013 isso foi um 

ponto positivo da prestação de contas. (ata do CAE 3) 

 De acordo com a legislação em vigor, trinta por cento do valor recebido é para 

compra de alimentos da agricultura familiar, e que no ano passado [2013] foi 

utilizado para mais[...](ata do CAE 3) 

 [...] apresentação da lista de produtos da agricultura familiar que serão ofertados e 

adquiridos pela escola. Na lista continha os seguintes produtos: [...] A Secretária de 

Educação esclareceu que alguns produtos poderão deixar de serem fornecidos 

mediante a época de sua entre safra, mas respeitaram o calendário de fornecimento 

em comum acordo entre a escola e os produtores rurais. [...] A lista apresentada foi 

posta em votação e a mesma foi aprovada por unanimidade. (ata do CAE 5) 

 [...] a nutricionista explicou que conseguiu atingir em 2013 o percentual de 19,7% 

dos 30% que deveria ter alcançado pelo valor do repasse do FNDE. (ata do CAE 6) 

 [...] a Nutricionista explicou que conseguiu atingir em 2014 o percentual de 54,29% 

dos 30% que deveria ter alcançado pelo valor do repasse do FNDE. (ata do CAE 6) 

 [...] a Nutricionista explicou que conseguiu atingir em 2015 o percentual de 51,37% 

dos 30% que deveria ter alcançado pelo valor do repasse do FNDE. (ata do CAE 6) 

 W. relembrou as regras existentes no CAE, as quais a coordenador deve estar atenta 

e que a cada semana há uma escala de conselheiros para acompanhar a entrega da 

merenda da seguinte forma: 6ª feira pode ser entregue merenda em geral e 4ª Feira: 

deverão ser entregues somente quitandas. (ata do CAE 3) 

 W. voltou a falar sobre o horário de entrega da merenda: deve haver dia e horário 

certos, pois os conselheiros são voluntários e não podem ficar Durante todo o dia à 

disposição para essa atribuição; caso os conselheiros concordassem, a entrega de 

produtos não perecíveis passaria a ser mensal e não mais semanalmente. (ata do 

CAE 3) 

 Entrega de merenda pelo fornecedor e produtor rural, que no ano passado foi feito 

um teste pra ver se podia toda entrega um conselheiro acompanhar, e que não 
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funcionou, então o presidente sugere mudar e ficar da seguinte forma: [nutricionista] 

[...] responsável pelo recebimento dos produtos do supermercado, produtos não 

perecíveis será comprado uma vez por mês, perecível semanal [...] o dia da entrega 

será sempre nas quintas feiras das 10 às 15 horas, e que R. ficará responsável de 

receber dos produtores rurais [...] a entrega será semanal verdura e quitandas toda 

terça e quitandas na quinta também ambos os dias das 07 as 09 horas. (ata do CAE 

3) 

 L. C. faz uso da mesma levantando a questão do recebimento de quitanda só na 

sexta feira, pois as mesmas estão ficando velhas, M. deu a sugestão de passar a 

receber também na quarta, e todos concordaram [...] (CAE 3) 

 O presidente [...] questionou o fornecedor de merenda escolar. E. A. C., que não 

cumpre o prazo de entrega dos produtos. Pediu a M. que informasse ao Executivo o 

problema e que o mesmo notificasse o fornecedor em questão ainda naquele dia e 

pediu cópia da correspondência. Caso o citado fornecedor não cumpra o combinado, 

aplicar as penas cabíveis. Falou sobre a falta de concorrência, o que facilita o 

descumprimento do contrato firmado. (ata do CAE 3) 

 W. volta a lembrar sobre a correspondência que pediu a Secretária de Educação a 

Sra. M. para enviar para o prefeito sobre o fornecedor de merenda E. M. disse que 

falou com ele, W. disse que pediu pra enviar ofício pra ficar documentado. M. pedi 

[sic] para que alguém faça o ofício e ela então assina e envia, fica combinado que o 

presidente vai pedir R. para cuidar disso, o presidente explica ter urgência disso, 

pois mais uma vez teve problema com a entrega, ele não cumpre o prazo de entrega 

e esta entregando muita verdura estragada. (ata do CAE 3) 

 O presidente apresenta um pacote de polvilho com data de fabricação para o ano 

posterior, e explica que já havia verificado e confirmou que o problema não é do 

fornecedor, e sim do fabricante, que irá encaminhar o caso para o IMETRO [sic] 

(ata do CAE 3) 

 Sempre são as pessoas que recebem. Aí ela olha a questão de... de... Tá estragado, 

assim, né. [...] alguma praga nela, né!? [...] um coordenador de merenda, né, [...] 

Mas uma pessoa específica, só pra isso. [...] é, vai, olha lá, analisa tamanho, se tem 

alguma coisa, né!? (Conselheira do CAE 3) 

 W. questionou a saída da servidora [...] do controle da merenda e pediu explicações 

à Secretária [Municipal de Educação]. A mesma explicou que a servidora em 

questão vinha se relacionando bem com o nutricionista anterior, mas que com a A. 

P. [nova nutricionista] não deu certo; se desentenderam e ela pediu para sair. Ela 

aceitou, pediu a mim, R. para assumir a coordenação da merenda. (ata do CAE 3) 

 O presidente fala sobre o descontentamento na coordenação da merenda, pois piorou 

muito ultimamente, e pede a M. R. para voltar e a mesma aceita(ata do CAE 3) 

 [...] eu acredito que não tem controle de qualidade não. A gente usa o que vai e teve 

uma época aí que alguém entregou um tanto de saco de feijão, só que não era um 

feijão bom pra ser cultivado, pra ser consumido na escola, não era, e ele tava sendo 

consumido, e não tem qualidade. [...] Controle de qualidade não, porque se fizesse, 

não daria certas coisas. [...] E aí como você calcula uma pessoa que come salsicha 

quase todos os dias? Ainda que pouquinho, quase todos os dias [...]. Então, assim, 

eu não acho que tem controle de qualidade não. (Conselheira do CAE 4) 

 comentou sobre a visita que fez a escola da Comunidade de C.; estava tudo diferente 

do que dizia a denúncia recebida sobre a servidora daquela escola, no mês anterior. 

Sobre a pesquisa de satisfação sugerida, que foi feita por ele e a conselheira V. C. 

C., houve 100% de aprovação da merenda e da servente pelos alunos. A denúncia 

era improcedente. (ata do CAE 3) 

 Citou alguns problemas encontrados no prédio da cozinha, confirmados através de 

fotos; no telhado há uma casa de formigas. Sugeriu então enviar um ofício ao 

Prefeito Municipal solicitando uma reforma urgente na cozinha da escola de Cotó. 

Falou ainda da necessidade de um congelador para guardar os congelados, uma vez 

que alguns congelados se encontram na parte de baixo da geladeira. Faltam também 

locais adequados como armários, ao invés de prateleiras, para depositar os demais 

alimentos. Observou ainda que os utensílios como copos apresentavam defeitos de 

conservação pelo desgaste do tempo. (ata do CAE 3) 

 Sobre o congelador L. disse que iria levar um que está num prédio aqui da sede, pois 

por estar mais perto do depósito de merenda, assim que precisar, pode estar levando 

carnes e outros congelados necessários à merenda dos alunos. (ata do CAE 3)  

 Sobre a pesquisa de satisfação citada pelo presidente, o nutricionista F. N. disse ter 
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tido uma surpresa positiva, pois lá há uma economia de alimentos e mesmo assim a 

satisfação dos alunos é suficiente. W. disse ter merendado e a comida estava muito 

boa, por sinal. (ata do CAE 3) 

 [...] fomos a cozinha e dispensa da Escola Municipal [...] para uma visita. (ata do 

CAE 5) 

 As conselheiras visitaram a cantina, conversaram com a cantineiras [sic], analisaram 

o cardápio anual, verificaram o estoque seco, freezer e refrigeradores. (ata do CAE 

5) 

 [...] o presidente também fala da valorização do trabalho das cantineiras, para que 

pessoas que prestem serviços voluntários nas unidades escolares, não o façam na 

confecção de merenda, uma vez que não foram capacitadas por pessoa habilitadas 

para tal, que é o caso da nutricionista [...]. A Secretária [...], informou que, além de 

as voluntárias terem assinado declaração para realizar atividades nas escolas, as 

mesmas só atuam na limpeza, e sob orientação das servidoras responsáveis pelo 

serviço. (CAE 3) 

 Foi constatado que apesar de um dos freezers está [sic] ligado na tomada não estava 

congelando os alimentos nele acondicionados logo após foi realizado a pesagem de 

quarenta e sete quilos de lombo inadequados para o consumo. [...] A comissão do 

CAE sugere que seja feita uma tentativa de acordo com os servidores responsáveis 

pelo depósito para a reposição do alimento que ficou inutilizado, caso não 

concordem que seja aberto procedimento administrativo para verificação dos fatos e 

ainda solicita que um dos conselheiros da comissão do CAE participe como membro 

da comissão que irá apurar as possíveis irregularidades. (CAE 1) 

 [...] Foi acordado entre os servidores responsáveis pelo depósito que os mesmos irão 

repor o alimento e as notas serão apresentadas ao conselho pelo gerente de 

alimentação escolar. (CAE 1) 

 Problema apresentado por ela [conselheira] sobre a lingüiça mista. [...] o IMA deu o 

aval. (CAE 1) 

 F [nutricionista] falou sobre uma encomenda de merenda em que a fornecedora 

estava participando pela 1ª vez e sua mercadoria apresentava algumas restrições, 

porém, o mesmo fez alguns esclarecimentos a esta fornecedora para que assim se dê 

oportunidade aos pequenos produtores e a agricultura familiar seja estimulada no 

município. (ata do CAE 3) 

 [...] fala sobre a carne moída, sendo um produto de má qualidade, e que gerou uma 

discussão a respeito da mesma, onde vários membros falaram [...] alguns falaram 

sobre a hipótese de mudar de fornecedor, o que gera dificuldades, mesmo sendo a 

vácuo em cubos e com selo. LRS faz um comentário, do qual ela não gostou quando 

foi chamado o A. A. S da vigilância Sanitária, que usou a expressão: depois que 

cozinha, mata tudo. [...] (ata do CAE 5) 

 [...] fala sobre a carne moída, sendo um produto de má qualidade, e que gerou uma 

discussão a respeito da mesma, onde vários membros falaram [...] alguns falaram 

sobre a hipótese de mudar de fornecedor, o que gera dificuldades, mesmo sendo a 

vácuo em cubos e com selo. LRS faz um comentário, do qual ela não gostou quando 

foi chamado o A. A. S da vigilância Sanitária, que usou a expressão: depois que 

cozinha, mata tudo. [...] (ata do CAE 5) 

 [...] má qualidade da carne cozida e lingüiça que está sendo preparada para a 

alimentação escolar. (ata do CAE 5) 

 [...] A servidora L. C. F. responsável pela entrega da merenda nas escolas falou 

sobre a salada que está sendo servida fora do recinto de preparo e distribuição da 

merenda e que já alertou às responsáveis pela cozinha, mas nada mudou. (ata do 

CAE 3) 

 Foi falado sobre problemas diversos sobre merenda, tais como: merenda quente 

demais ou fria demais, alunos sem merenda por incompatibilidade de horários, 

crianças de horários integral e pré escola, lanches diferentes e outros, foi decidido 

fazer as notificações em nome do CAE para ver se melhora, fica combinado que N.  

[Secretária Municipal de Educação] ia avisar sobre tais notificações, e [...] 

[nutricionista] também falaria sobre elas em sua Reunião de capacitação(ata do 

CAE 3) 

 Nas próximas reuniões deverá ser abordado o assunto sobre a carne: ver com a 

nutricionista [...], a repetição demasiada de frango e a não apresentação de outro 

tipo de carne; quais os motivos: falta de fornecedor ou outro fator. (ata do CAE 3) 

 M. falou sobre a qualidade da merenda escolar que é muito boa, não só este ano 
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como em todos os outros. (ata do CAE 3) 

 [...] Ainda sobre denúncias, R. falou também sobre uma reclamação que recebeu, 

por telefone, sobre as deficiências apresentadas por uma servente da Escola 

Municipal Santo Antônio: atendimento aos alunos, falta de higiene no preparo da 

merenda, mau uso dos acessórios de conzinha, entre outros. F [nutricionista] sugeriu 

convidá-la a participar de uma reunião, pois mudá-la de função não é atribuição 

dele. O presidente acha que ela deve ficar somente na parte de faxina e todos os 

conselheiros concordaram com a idéia. [...] (ata do CAE 3) 

 [...] Ainda sobre denúncias, R. falou também sobre uma reclamação que recebeu, 

por telefone, sobre as deficiências apresentadas por uma servente da Escola 

Municipal Santo Antônio: atendimento aos alunos, falta de higiene no preparo da 

merenda, mau uso dos acessórios de conzinha, entre outros. F [nutricionista] sugeriu 

convidá-la a participar de uma reunião, pois mudá-la de função não é atribuição 

dele. O presidente acha que ela deve ficar somente na parte de faxina e todos os 

conselheiros concordaram com a idéia. [...] (ata do CAE 3) 

 Quando faltar merenda na escola a Prefeitura tem que informar através de ofício 

para o CAE. (ata do CAE 5) 

 Discutimos sobre a falta de merenda nos primeiros dias de aula e ficou esclarecido 

que não faltou, estava um pouco fraca e repetitiva e os alunos estavam reclamando. 

[O conselheiro] [...] explica que ele liberou até oito mil reais para esta compra, e se 

não satisfez foi por falta de planejamento da pessoa responsável. (ata do CAE 5) 

 Explicou que já está em fase de término o cardápio para o ano de 2016 e será 

apresentado na próxima reunião conforme solicitado pela secretária I. (ata do CAE 

1) 

 O presidente [...] falou sobre o cardápio que deve ser elaborado pela nutricionista 

com índice satisfatório para a merenda dos alunos. (ata do CAE 3) 

 [...] Foi apresentado o cardápio da alimentação escolar, este cardápio está sujeito a 

sugestões e variações de acordo com a disponibilidade de alimentos [...] (ata do 

CAE 3) 

 Passou a palavra para a nutricionista Sra. [...] que iniciou apresentando o seu 

trabalho nas escolas, com as cantineiras, alunos e pais. Explicou que elabora os 

cardápios de acordo com o valor nutricional e o valor per capita para garantir o 

acesso à merenda escolar saudável a todos os alunos. (ata do CAE 4) 

 [...] lembrando sempre que a elaboração dos cardápios, leva em consideração as 

diferenças regionais e específicas de cada comunidade. (ata do CAE 4) 

 [...] a nova nutricionista já elaborou um novo cardápio pra os próximos meses, e que 

também nos auxiliou para elaboração das quantidades previstas dos alimentos que 

estarão sendo adquiridos pela agricultura familiar até o mês de setembro. (ata do 

CAE 7) 

 [...] foi feito anteriormente um levantamento com os produtores da todos os 

produtos que seriam adquiridos na Chamada Pública e quais eles poderiam fornecer, 

favorecendo assim a elaboração dos cardápios. (ata do CAE 7) 

 A Secretária [...] disse que os cardápios já foram elaborados pela nutricionista [...] e 

que a mesma já fez duas visitas no início deste mês, sendo uma visita na Creche 

Municipal [...] e a outra na Escola Municipal [...], e que inclusive, na Creche, foi 

discutido com a coordenadora, [...] a elaboração de um cardápio próprio para o 

berçário. (ata do CAE 7) 

 Reparte alguns elaborados por ela, para que possamos dar sugestões para mudanças 

porque já escrito o trabalho fica mais rápido e fácil. Os cardápios do turno da manhã 

ficou diferente do da tarde, pelo motivo já citado, que o da tarde estava pesado para 

o horário e pelo tamanho e idade das crianças. Os das creches ficaram igual, com a 

diferença em: [...] [nome de duas creches], não tem jantar por ser poucas crianças, 

aproveitando a comida que sobra do almoço, para um mexidão. A creche [...] 

continua com o jantar por ter mais crianças. (ata do CAE 5) 

 Foi falado sobre a sobremesa que tinha no ano anterior e que agora não está tendo, 

devido a polpa de frutas que eram feitas, e que agora não foi feita. Segundo o 

Cecane, por ter tirado a gelatina do cardápio por acharem que ela só tem cor e não o 

que precisa para uma boa nutrição. (ata do CAE 5) 

 [São submetidos ao CAE para aprovação do cardápio?] São. [...] o cardápio é 

sempre entregue pra gente olhar. [...] A gente, de uma única vez que a gente pediu 

pra ela incluir uma fruta que era da época e que não estava, pra até pra facilitar a 

questão da agricultura familiar, mas no mais ela é muito... [Ela sempre faz certinho, 
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né?] An hã. (Conselheira do CAE 7) 

 [[...] O cardápio planejado tem sido executado, da forma que ele estava sendo 

planejado?] Ele tem época que ele é executado. Agora no fim de ano, por exemplo, 

fica muito a desejar. (Conselheira do CAE 2) 

 A nutricionista pede a palavra e explica que abriu mão do cardápio durante o 

período da greve por vários problemas, e garante que não irá prejudicar em nada, 

pois mesmo assim esta acompanhando tudo (ata do CAE 3) 

 [... os cardápios das escolas e das demais instituições e locais de ensino municipais 

são elaborados por nutricionista?] Não [...] [Você sabe há quanto tempo mais ou 

menos que não tem nutricionista?]) Que não tem? Eu imagino que uns dois anos, 

porque este ano a gente não teve e ano passado a gente não teve. Aproximadamente 

dois anos. [silêncio] (CAE 4) 

 Nós temos que ir de acordo com o que tem durante a semana. Hoje o lanche é de 

acordo com o que tem. [...] quando alguém pode, às vezes, tem as tias da cantina, se 

elas tiverem com muita falta de verdura, às vezes uma vai na roça, na casa da mãe, 

acha alguma coisa lá, traz, complementa, sabe, o lanche da escola, então é isso. 

(CAE 4) 

 O presidente pergunta a todos se alguém tem notícia sobre a contratação de novo 

nutricionista, ninguém sabia informar, então o presidente ficou de conversar com M. 

[Secretária Municipal de Educação] sobre tal assunto. (Ata do CAE 3) 

 O presidente explica que a Resolução 465 de 23 de agosto de 2010, disse que até 

500 alunos uma nutricionista com 30 horas semanais, acima de 500 dois 

nutricionistas, e nossa escola conta hoje com 526 alunos e ainda tem muita gente se 

matriculando, então teríamos que ter dois nutricionista [sic], mas que para não ficar 

muito caro para a prefeitura, o prefeito poderia dobrar a carga horária de [...] 

[nutricionista], pois com 16 horas semanais ela não está dando conta de 

desempenhar suas funções, ficou combinado que R. irá incluir esse assunto no ofício 

também. (ata do CAE 3) 

 Foi apresentada a Sra. [...] nova nutricionista que tomou posse e vai auxiliar nas 

atividades das escolas junto ao Sr. [...] [também nutricionista] [...] (ata do CAE 1) 

 [...] a Secretária falou sobre a nutricionista que só será admitida no concurso público 

que haverá ainda neste primeiro (1º) semestre no município [...] Falou sobre a falta 

da nutricionista cujo trabalho traz uma segurança muito grande, principalmente em 

relação às crianças menores da creche e pré-escola que estão nessa fase de aprender 

a se alimentar corretamente. (Ata do CAE 4) 

 Ela trabalha todos os dias da semana. Com merenda escolar que é a pergunta? Tem 

um dia que ela trabalha na saúde. Isso aí eu sei, os outros dias é atendendo a escola. 

[...] [Sabe quantas horas por semana ela trabalha?] Não. Mas eu acho que é oito, 

porque é sempre de manhã e à tarde. É, quando ela não vai na escola de manhã ela 

vai à tarde. E trabalha o dia inteiro, porque tem escolas da zona rural, né, que são 

atendidas também, são assistidas por ela, aí... sei que é o dia todo. [quarenta horas.] 

Isso. (Conselheira do CAE 8) 

 [O nutricionista, ele exerce essa responsabilidade técnica de forma efetiva?]) Ele 

exerce. [...] [O nutricionista, ele trabalha todos os dias da semana na merenda 

escolar?] Sim. [...]. (Conselheira do CAE 9) 

 Eu não sei se é quatro ou oito, é um negócio assim. É que é quatro no CMEI e 

quatro lá na escola, né? [...] É, é porque ele fica no CMEI e na escola, que são duas 

instituições. A escola e o CMEI. [Então deve ser 40 horas, né?] Un hun 

(Conselheira do CAE 9) 

 Eu exerço a atividade técnica 16 horas mensais. Dois dias no mês. Eu venho dois 

dias no mês e cumpro 8 horas.[...] Ja sentei com o gestor pra alterar a carga horária, 

pra mandar um projeto de Lei pra Câmara pra alterar, mas não houve interesse. [...] 

É pouco. Que o concurso foi dessa maneira. [...] (Conselheira do CAE 5) 

 A mesma [nutricionista] ressalta que precisa muito do nosso apoio, porque ela é 

contratada para trabalhar dois dias na semana e o trabalho é muito (ata do CAE 5) 

 A nutricionista [...] como a Secretaria [...] falaram sobre o bom resultado que estão 

obtendo nas escolas, especialmente CMEIR e Z. M., por se tratarem de escolas com 

alunos mais novos, em relação a questão dos alunos não levarem lanche de casa, já 

que a merenda é de boa qualidade de suficiente para todos. (CAE 4) 

 A nutricionista falou sobre o seu trabalho nas escolas, especialmente na Educação 

Infantil (creche e Pré-escola) que é a base da educação alimentar. (CAE 4) 
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 Porque a escola serve mais a merenda mais... arroz... né. Mais tipo almoço e janta. 

(Então, mas o que serve tipo almoço é parecido com aquilo que o pessoal daqui 

come?) É. (Então de um a cinco você acha que é quanto?) Quatro. (Quatro? É... 

você percebe isso aqui participando da refeição, não é?) 

 Principalmente pela questão do atendimento a, as... a produção da época. O respeito 

à cultura, por exemplo, um caldo de mandioca. Cê vai sempre ver uma sopa, uma 

sopa de legumes, que é da nossa cultura lá mesmo, entendeu. A quitanda [...] O leite 

com fruta [...]. O, o... as frutas da nossa cultura estão ou através de polpa ou através 

de vitamina ou através de salada tá sempre sendo ofertada, [...] as comidas típicas da 

nossa região [...] (Conselheira do CAE 7) 

 [...] É, tem aquela abertura, né. Igual ele [Secretário Municipal de Educação] falou, 

as crianças mesmo, do turno da manhã, na nossa escola mesmo: mais a merenda é 

comida de sal. Porque as crianças estão sem almoço, ainda e tudo, então a aceitação 

é melhor. Já no turno da tarde, como eles entram meio dia e quinze e vão 

almoçados, o nosso horário de lanche é duas, quinze pras duas, então, nem todos os 

dias é a mesma merenda que é servida de manhã, mais um lanche, que é uma coisa 

mais leve, porque à tarde as crianças são menores, a aceitação com comida de sal 

não é tão boa quanto de manhã, né. [...] (CAE 8) 

 É, pra gente sim. Por exemplo, quando eu considero o lanche da manhã, às vezes é o 

que as crianças comem em casa, um leite com toddy, um leite com mucilon e um 

biscoitinho, geralmente um biscoito de água e sal. [...] O almoço, geralmente, é o 

que a criança come em casa, arroz, feijão, macarrão (Conselheira do CAE 4) 

 É. Os meninos já acostumaram com o estilo da merenda da escola, quando eles... 

Eles estudam aqui até o quinto ano. Eles vão pro sexto ano na escola... [...] Que é 

estadual, o jeito da merenda é diferente. Eles, eles acham ruim. [...] É, porque aqui a 

merenda é rica, tem fruta, tem suco [...]. Duas vezes por semana. Fruta tem quase 

todo dia. [...] O Município gasta na faixa de um real por dia, o custo daqui. [...] Lá 

no estado é trinta centavos. [...] Aqui, repassa trinta, o governo federal, mas a 

prefeitura tem que entrar com a contrapartida, né. [...] E o Estado obriga a prefeitura 

a entrar com a contrapartida, mas ele honra. Ele distribui pras escolas estaduais os 

trinta centavos. É muito pouco, né, não dá pra comprar um pão. [...] não dá pra 

comprar nada. (Conselheira do CAE 5) 

 Como ficou estabelecido na reunião anterior terminamos a elaboração do regimento. 

A conselheira D. se prontificou para fazer a revisão final do texto do regimento que 

será apreciado na próxima reunião. (ata do CAE 1) 

 O presidente pede atenção de todos para apresentação e possível aprovação do 

regimento interno, o mesmo foi lido na integra e aprovado por todos. (ata do CAE 

3) 

 Continuamos a reunião, falando sobre a próxima, onde pretendemos elaborar o 

regimento interno e o cardápio, que deve estar pronto até o dia quinze de fevereiro 

do próximo ano. (ata do CAE 5) 

 [contou com a participação dos Conselheiros?] Contou. Foi até... a gente fez 

algumas pesquisas, entendeu, e a gente foi... eu peguei, assim, pelos tópicos, né, das 

partes que tinha que ter no regimento, do que que a gente tinha que tratar e aí eu fiz 

algumas pesquisas, de outros regimentos que já estavam prontos na internet, e a 

gente foi aprimorando, atendendo aqueles tópicos lá, que eram necessários, e a 

gente foi aprimorando, de acordo com a nossa realidade, mas foi feito coletivamente 

também, em reunião. (Conselheira do CAE 7) 

 Os conselheiros presentes solicitaram à Sra. I., secretária, a confecção de crachás 

para identificação dos membros para melhor desenvolver os trabalhos de 

fiscalização nas escolas, o que ela se prontificou a organizar. (ata do CAE 1) 

 Sobre agendamento das visitas nos distritos e povoados para o ano corrente, o 

mesmo informou que pode ser feito um ofício para o setor de transporte para o 

devido agendamento (ata do CAE 1) 

 Os membros do CAE irão fazer visitas aos depósitos no ano de 2016. (CAE 1) 

 [...] as visitas as escolas acontecerão mensalmente e o conselheiro responsável pela 

visita deve conversar com a servente e na reunião seguinte relatar como foi a visita. 

(ata do CAE 3) 

 [...] o cronograma de visitas as escolas e recebimento da merenda foi elaborado em 

concordância com os conselheiros [...] (ata do CAE 3) 

 Após discussão ficou decidido pelos Conselheiros que as reuniões irão acontecer 

mais cedo, de preferência pela manhã e que as mesmas poderão acontecer a cada dia 
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dez (10) de cada mês. Quanto às visitas nas escolas, estas serão realizadas 

mensalmente, em dias e horários diferentes para acompanhamento dos trabalhos, 

iniciando no próximo mês de abril. (ata do CAE 7) 

 A Secretária I. informou que enviará para todos os membros a Resolução nº. 26 de 

17/06/2013 do FNDE e um artigo muito interessante que simplifica o entendimento 

sobre a atuação do CAE. (ata do CAE 1) 

 Solicitar do FNDE se o suplente pode se tornar titular e a o modelo da carta – 

renúncia e também se tem que nomear outro suplente caso o suplente se torna titular 

e ainda saber se no regimento interno pode constar se o membro faltar mais de 

quatro reuniões pode ser substituído sem haver a renúncia. Consultar também se é 

2/3 do segmento ou 2/3 das pessoas, ou seja, são 5 titulares ou 5 representações de 

cada segmento [...].(ata do CAE 1) 

 Solicitar do FNDE se o suplente pode se tornar titular e a o modelo da carta – 

renúncia e também se tem que nomear outro suplente caso o suplente se torna titular 

e ainda saber se no regimento interno pode constar se o membro faltar mais de 

quatro reuniões pode ser substituído sem haver a renúncia. Consultar também se é 

2/3 do segmento ou 2/3 das pessoas, ou seja, são 5 titulares ou 5 representações de 

cada segmento [...].(ata do CAE 1) 

 Sobre o recebimento da merenda ressaltou que a entrega dos produtos pelos 

fornecedores somente deverá ser feita até 9hs, às segundas-feiras. Não receber após 

esse horário. (ata do CAE 3) 

 Foi repartido a cada membro presente uma folha com o Planejamento de Atividades 

Nutricionais das Creches e Escolas, dois mil e quatorze, para o primeiro semestre e 

também o formulário de avaliação para o Conselho de Alimentação, explicando 

detalhadamente o que temos que fazer, sugerindo que estas visitas sejam feitas em 

duplas [...].(ata do CAE 5) 

 A presidente do CAE informou aos membros que realizou o cadastramento do atual 

conselho no SIGECON e que irá marcar a data da próxima reunião para análise das 

prestações de contas do Programa Nacional de Alimentação Escolar dos anos de 

2011 e 2012. (ata do CAE 5) 

 [...] foi feita a socialização das visitas realizadas nas unidades escolares. Cada 

Conselheiro falou sobre as observações feitas durante as visitas. Mas de forma geral 

apresentaram-se satisfeitos com alimentação ofertada. Foi colocada sobre a 

necessidade de palestras com alunos sobre a alimentação saudável no momento a 

secretária Municipal de Educação se dispôs a solicitar da nutricionista que 

organizasse esses encontros com os alunos e também com os funcionários. (ata do 

CAE 7) 

 [...] foi feita a socialização das visitas realizadas nas unidades escolares. Cada 

conselheiro falou sobre as observações feitas durante as visitas. Mas de forma geral 

apresentaram-se satisfeitos com a alimentação ofertada. Algumas pontuações sobre 

fontes de melhorai foram expostos, tais como: a necessidade do uniforme para as 

merendeiras, da aquisição de vasilhas grandes de plástico com tampa para 

congelamento dos alimentos na Escola Municipal [...] e sobre a necessidade da 

finalização da obra da nova Creche, devido a problemas com a rede hidráulica e de 

esgoto, na atual. A Secretária solicitou que as Gestoras das unidades 

providenciassem as listas do referido material, para viabilizar a compra. (ata do 

CAE 7) 

 Não há balança na escola, setor de compras e creche para pesar os produtos. (ata do 

CAE 2) 

 A Conselheira [...] informou que a balança já se encontra no setor de compras. 

Solicitamos uma outra balança para a escola para conferir as mercadorias. (ata do 

CAE 2) 

 [...] A gente bateu muito na questão de uma balança, que nunca mais a gente 

conseguia uma balança, que é o correto [...] (Conselheira do CAE 2) 

 [É, que vocês podem precisar de uma balança, uma, uma...] Eu como nutricionista, 

sim. [risos] Como conselheira também. Por causa que, pra acompanhar... é...  o que 

precisa. Pra acompanhar rigorosamente, pra calcular o resto ingestão. (Conselheira 

do CAE 5) 

 Falou sobre a qualidade do depósito central que precisa ser melhorado. 

 A nutricionista [...] falou da necessidade de fazer algumas reformas no depósito 

central, tais como: aquisição de uma câmara fria, colocação de tela fina na grade já 

existente no cômodo, colocação de azulejo na prateleira, trocar a janela por uma 
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grade com tela fina para ventilar melhor, aquisição de mais 06 caixas para 

armazenar produtos, tudo isso ficou de ser incluso no ofício que será enviado ao 

prefeito [...] 

 L. [servidora] explica que já levou tudo que foi solicitado para escola de [...], mas 

que a reforma ainda não tinha iniciado, o presidente explica que conversou por 

telefone com o prefeito e ele, “o prefeito” prometeu que assim que terminar a obra 

da igreja de [...], os funcionários da prefeitura irão iniciar a nossa. (ata do CAE 3) 

 Os conselheiros decidiram por solicitar a compra de um freezer horizontal. (ata do 

CAE 3)  

 O presidente falou sobre a Cartilha do FNDE que orienta sobre a prestação de 

contas da merenda escolar e dá outras providências. (ata do CAE 3) 

 O presidente falou ainda sobre o formulário disponibilizado pelo FNDE para a 

prestação de contas que não oferece muitas opções de aprovação parcial; acha que é 

muito vago, insatisfatório. Já questionou, mas não encontrou resposta para suas 

dúvidas (ata do CAE 3) 

 [...] reuniram-se [...] membros do Conselho Municipal de Alimentação Escolar [...], 

juntamente com a Secretária Municipal de Educação [...] e a equipe técnica da SME, 

para análise da prestação de contas do Programa de Alimentação Escolar do ano de 

2013. A Secretária Municipal de Educação deu início a reunião agradecendo a todos 

pela presença e explicando sobre o novo sistema de Prestação de Contas – o SIGPC 

– apresentou a organização os documentos por mês de forma a facilitar a análise e a 

relação entre valores recebidos, rendimentos, pagamentos efetuados, 

produtos/alimentos adquiridos e suas respectivas notas de empenho e notas fiscais. 

(CAE 7) 

 O presidente propõe iniciar análise da prestação de contas da merenda relativo ao 

primeiro semestre para evitar tumulto no final do ano e todos concordaram, então 

pediu N. [Secretária Municipal de Educação] que providenciasse a mesma e 

enviasse a pasta do referido semestre ao Conselho. (CAE 3) 

 O presidente sugeriu que o mesmo seja analisado periodicamente, uma vez que, 

quando analisado de última hora, torna-se difícil atentar para as minúcias, [...](CAE 

3) 

 Temos 45 (quarenta e cinco) dias para analisar e enviar a Prestação de Contas do 

exercício 2015, prazo que se encerra em trinta e um de março de 2016, ou seja, 45 

dias após o envio pela contabilidade, de acordo com o art. 44 da Resolução nº. 26 de 

17/06/2013 o prazo pode ser ampliado, o que a comissão achou não haver 

necessidade, uma vez que a reunião era para analisar as contas para o envio na data 

prevista de 15 de março de 2016. (CAE 1) 

 Os produtos adquiridos estão de acordo com os cardápios planejados pela 

nutricionista (Ata do CAE 2) 

 O preparo da merenda escolar foi efetivado dentro da forma adequada, inclusive na 

questão da higiene e aceitabilidade dos alunos quanto aos cardápios oferecidos (Ata 

do CAE 2) 

 A distribuição da merenda escolar durante o ano letivo foi considerada boa, não 

havendo interrupção no recebimento da alimentação e a quantidade adquirida está 

adequada ao número de alunos atendidos (Ata do CAE 2) 

 Os produtos adquiridos estão de acordo com os cardápios planejados pela 

nutricionista e o preparo da merenda escolar foi efetivado dentro da forma 

adequada, inclusive na questão da higiene e aceitabilidade dos alunos quanto aos 

cardápios oferecidos (Ata do CAE 2) 

 O presidente prossegue explicando que conferiu todas as notas e que encontrou 

algumas irregularidades leves, tais como cheque sem fundo que causou despesa de 

R$21,50 (vinte e um reais e cinqüenta centavos), também foi observado a compra de 

produtos como refrigerantes e gás de cozinha que não poderiam ser comprados com 

tal verba, algumas notas sem comprovante de pagamento e diversas notas que os 

valores dos produtos não conferem com os valores das notas, e em alguns casos não 

conferem também com os valores pagos. A secretária de educação explicou que já 

avisou a tesouraria das irregularidades e eles prometeram não deixar mais isto 

acontecer, também prometeu que iria colocar na pasta todos comprovantes de 

pagamentos que estavam faltando [...] (ata do CAE 3) 

 Relatou as divergências encontradas em algumas notas deixando-as em destaque e à 

disposição dos conselheiros para análise. Questionou algumas notas com a então 

Secretária Municipal de Educação, [...] que fez as devidas explicações de acordo 
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com as dúvidas por ele, presidente, encontradas durante a análise dos documentos. 

(ata do CAE 3) 

 foi observado que houve contra partida da prefeitura e também que atingiu os 30 

(trinta) por cento da agricultura familiar, por tudo isso os conselheiros presentes 

resolveram por unanimidades aprovar parcialmente com ressalvas, e assim foi feito. 

(ata do CAE 3) 

 Após a apresentação das pastas com as prestações de contas do ano de dois mil e 

quatorze, a mesma foi colocada em votação para apreciação e de acordo com os 

esclarecimentos dados pelo presidente, o Sr. W., os presentes a aprovaram com 

ressalva, ou seja, parcialmente, devido aos questionamentos já citados 

anteriormente. (CAE 3) 

 Após a análise criteriosa dos documentos apresentados, esclarecimento das dúvidas 

apresentadas e verificação da fidedignidade do processo, os membros juntamente 

com a vice-presidente deram parecer favorável a Prestação de Contas do Programa 

de Alimentação Escolar do ano de 2013. Faltando para o encerramento do processo 

de prestação de contas apenas a inserção dos dados no Sistema de Gestão de 

Conselhos (Sigecom [sic]) do FNDE. (CAE 7) 

 Foram analisadas as notas fiscais de compras para procedermos a apuração e 

procedimentos necessários para o envio da prestação de constas do ano 2014. [...] 

Solicitamos alguns esclarecimentos do setor competente para finalizarmos e 

marcamos para a próxima reunião a realização do relatório para envio da prestação e 

[sic] contas. (CAE 1) 

 Iniciamos a análise das 109 (cento e nove) notas fiscais de compras que totalizou o 

montante registrado no relatório anexo em compras para atender a merenda escolar 

no ano de 2015, não havendo nada no decorrer da análise que impedisse o envio na 

data prevista. (CAE 1) 

 Os quesitos foram respondidos em comum acordo com os membros presentes, sem 

divergências. [...] foi realizado o envio e expedido o parecer que foi conclusivo e 

sem ressalvas. [apreciação das contas de 2014, em 2015]. (CAE 1) 

 Foi realizada a reunião do Conselho de Alimentação Escolar – CAE, com o intuito 

de analisar as notas fiscais para a prestação de conta 2016. Fizemos a análise das 

notas dos recursos do PNAE, conferirmos os valores e os itens de todas as notas. 

Por meio de uma planilha criada por H. [nutricionista]. O mesmo nos explicou que 

ano passado houve um atraso no repasse dos recursos do PNAE, por isso existem 

umas notas com resto a pagar. (CAE 1) 

 [...] para análise da prestação de contas do Programa Nacional de Alimentação 

Escolar referente ao ano 2015, foram apresentados ao Conselho os empenhos, as 

notas fiscais e os extratos da conta corrente e aplicação para análise a presidente 

acessou o Sistema de Gestão de Conselhos (SIGECON) e após a análise emitiu o 

parecer conclusivo aprovando as contas, e encaminharam ao FNDE. (CAE 5) 

 Inicialmente foram apresentadas as contas referentes ao ano de 2015. Após a 

apresentação foram sanadas todas as dúvidas dos conselheiros referentes aos 

recursos recebidos sendo disponibilizados os extratos, minuta da diária e minuta da 

despesa, bem como os relatórios do que foi adquirido durante o exercício em 

questão. [...] Depois da análise, os conselheiros aprovaram a prestação de contas do 

PNAE dando parecer favorável. [...] lembrou ainda aos conselheiros de fazerem seu 

parecer conclusivo no SIGECON para efetivação da prestação de contas, visto que a 

data final para inserção de dados no SIGECOM [sic] ainda não foi divulgada. (CAE 

7) 

6.5 Alimentos e 

Produtos da 

Agricultura Familiar 

Só de tá livre de agrotóxico já é muita coisa. [...] Alimentação natural, saudável 

também, sem enlatado e sem embutido, é outra coisa. 

 Uai, e... Agrotóxico, ué. [...] incentiva, né [...] a ter um recurso a mais [...] 

(Conselheira do CAE 3) 

 Eu acho vantajoso porque são produtos orgânicos, né. Sem agrotóxico, então eu 

acho bom por isso. (Conselheira do CAE 4) 

 [...] É mais saudável. [...] (Conselheira do CAE 4) 

 Primeiro que os alimentos são muitos saudáveis, né. [...] E também por não estar 

comendo aqueles alimentos industrializados, né. Com produtos químicos. 

(Conselheira do CAE 9) 

 Ah, acaba comendo uma coisa mais saudável, né, com menos agrotóxico. E além de 

estar ajudando o produtor. Fonte de renda dele vai aumentar. Com relação a, a meu 
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ver, o que é mais importante pra gente é isso, né. Qualidade do alimento. 

(Conselheira do CAE 8) 

 Uai, é um produto de qualidade, né?! Com menos química, menos agrotóxico, a 

gente tem mais, a gente percebe que é um alimento mais saudável né, que esses que 

vem industrializados, que vem de Ceasa, de comércio. [...] (Conselheira do CAE 6) 

 Questão do desenvolvimento sustentável. A questão da valorização da cultura. A 

questão da promoção da alimentação saudável. Isso aí. (Conselheira do CAE 7) 

 Eu não acho que tem desvantagem não. [...] Não sei dizer desvantagem não. 

(Conselheira do CAE 4) 

 Não tem desvantagem porque é... a quantidade que vem é a que tá servindo durante 

todo dia. (Você não acha que tem qualquer desvantagem em comprar da agricultura 

familiar?) Não, porque não tem desperdício [com isso]. 

 [...] E também pra dar preferência, né, pro agricultor familiar. Incentivar na 

produção. (Conselheira do CAE 6) 

 [...] E dar a elas, como é que eu posso falar, até pra ter um motivo a mais pra tá 

trabalhando. Pra poder tar suprindo as suas necessidades. [Elas que você fala é 

quem?] As agricultoras. (Conselheira do CAE 9) 

 [...] É bom pra ele, né. Eu acho que incentiva ele a querer produzir mais e com 

qualidade. [...] (CAE 4) 

 [a secretária de educação fez] alguns esclarecimentos sobre a chamada pública, [...]. 

É forma de incentivar o agricultor e além disso acaba proporcionando aos alunos da 

rede municipal uma alimentação saudável e alta qualidade. [...] (ata do CAE 7) 

 Eu acho que mais do que isso, é inserir nas crianças o hábito de comer as coisas que 

normalmente elas não comem em casa. (Conselheira do CAE 2) 

 Às vezes a qualidade. [...] A qualidade, às vezes, fica um pouco a desejar. Não são 

todos não, mas alguns.... (Conselheira do CAE 3) 

 Uai, no meu caso aí, seria... que às vezes, não sei se é por, por má informação ou 

alguma coisa assim, às vezes vem algum produto que a gente acaba tendo que 

voltar, né. Porque não tá de boa qualidade ou tá estragado e a gente não pode 

receber, mas assim, só... É raro, mas já aconteceu. [...] (Conselheira do CAE 6) 

 É... eu achei aquilo lá que eu ouvi mesmo, dos frangos, lá, do local adequado da 

qualidade que tem que ter de selo, né. Que as vezes, a gente também tem essa 

vantagem de tá comendo um alimento com menos agrotóxico, mas será que a 

qualidade dele realmente tá propícia ao consumo, né, porque a gente não tá ali, não 

acompanha isso, então. Tem essa preocupação. É, pode ser vantajoso, mas também, 

tem que ter um controle, né, uma fiscalização, direitinho. (Conselheira do CAE 8) 

 Eu acho... Às vezes, a condição higiênico-sanitária. É isso que eu ia falar, como 

transporta, né? Com o transporte... e mesmo, no ínício, uma farinha de mandioca, 

ele me entregou num saco desses reaproveitados de ração, amarrado o bico com um 

pano. Então, assim, eu acho que a Lei foi muito boa, tem muita vantagem, mas eles 

não estavam preparados na questão de embalagem, na questão de transporte. É. 

[silêncio] (Conselheiras do CAE 5) 

 [Às vezes o CAE poderia dar uma mãozinha, explicar também, dar uma palestra] É. 

[...] Mas o, mas o técnico, o técnico não. O chefe da vigilância, [...] ele de vez em 

quando ele faz, né [...]?! Faz. Ele reúne os produtores e faz uma reunião e mostra 

como deve ser a embalagem, tem que ser assim... Ele orienta. A gente tem um 

veterinario. É. Que é da vigilância sanitária, que ele... é muito empenhado nessa 

parte. É... ele capacita sim. O contrário do outro município em que eu trabalho que 

nem tem veterinário. É, e aqui tem, o chefe da vigilância sanitária. Aqui tem, ele é 

um veterinário bom.(Conselheiras do CAE 5) 

 Às vezes acontece do produtor não ter a quantidade que precisa pra escola. Aí tem 

que fazer jogo de cintura com um, com o outro, tá trocando. Então eles não 

produzem em grande escala. Então, às vezes, pra atender a demanda da escola tem 

alguma dificuldade, mas a gente trabalha com o que eles têm. ( Conselheira do CAE 

2) 

 O pecado é a fruta, mas o pecado não é no sentido da escola. É que não tem, aqui 

não existe nem ni mercearia uma fruta de qualidade pra comprar (Conselheira do 

CAE 2) 

 Ela dá preferência [prefeitura], às vezes o produtor é que não tem o produto, mas se 

ele tiver... Por causa que tem uma porcentagem da, dessa compra do produtor. O 

Município tinha que adquirir mais, bem mais, do dobro, do que essa porcentagem. 
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(Conselheira do CAE 2) 

 É. Qualidade e um pouco de variedade no caso das frutas. A quantidade também, né. 

As frutas, as frutas nunca que você acha a quantidade [...]. (Conselheira do CAE 3) 

 Na verdade, o Município não dá conta de produzir, mas o que eles têm, a prefeitura 

compra. [...] Porque eles não dá conta de produzir o que a gente precisa. Vem de cá 

fora. (Conselheira do CAE 3) 

 A gente sempre dá preferência, né. Mas quando não tem a gente tem que ver com 

outro, né. (Conselheira do CAE 3) 

 Pouca oferta. Não é nem oferta, é pouca variedade, né? Eu acho que é falta de 

acompanhamento técnico aí, por outros órgãos, entendeu? [...] (Conselheira do CAE 

7) 

 Essas questões de quitandas é padaria aqui. Agricultor, agricultor num... é só mesmo 

as verduras, né, um frango essas coisas. Padaria não. Porque aí falou mais a questão 

mais só da padaria, né. (Alimentos que são mais processados, assim...) Não. [...] 

(Conselheira do CAE 8) 

 Às vezes porque o produtor não tem, né. Ou então, porque as vezes porque tem 

muitos feriados. Isso tudo influência, né, no gasto da escola, igual ao mês agora no 

final do ano diminui muito, porque, por causa de chuva, então muitos vêm, alunos 

vêm da zona rural. Então diminui o consumo e...né... costuma diminuir um pouco... 

a compra[...] E, chega essa época de chuva, né, M. Entre novembro e dezembro. A 

freqüência diminui muito. Então, naturalmente, atinge, né, a merenda. E também em 

termos de quantidade. O produtor, ele não tem o produto pra oferecer. Tem lá na 

chamada publica, mas ele não tem pra entregar. Tem as [eventualidade], né, às 

vezes sol demais, às vezes chuva demais. [Isso influencia, às vezes] [silêncio] (CAE 

3) 

 É, eu acho. A, a, como que chama, eles não tem muita, num tá tendo muito... 

Questões políticas mesmo. Questões políticas atrapalham muito. Anhã. Né, porque 

antes eles faziam tudo, né? Cê lembra? Mandava tudo o chefe de, quando ele foi 

diretor, ele foi é diretor, ele fazia tudo. Às vezes agora volta, né? É. (E em relação à 

quantidade de produtos oferecidos, não tem problema não?) Precisa de muitos e eles 

têm só pouco? Não, geralmente é o contrário. Tem muito. Porque a compra é pouca, 

né. Eles compram só 30%, então. (Nos outros Municípios, o pessoal tem muita 

dificuldade pra adquirir frutas. [aí eles precisam comprar frutas em outros 

municípios]) Aqui não. A gente tem um fornecedor de goiaba bom. Goiaba. É. Tem 

fruta do conde, pinha. (CAE 5) 

 Não. (Não sabe ou você acha que não tem?) Não tem dificuldade não. (CAE 9) 

 Ah, pelo que eu ouço do pessoal, é mais a quantidade, né. Eles terem a quantidade 

pra tá atendendo a demanda necessária. Às vezes precisa lá de dez quilos de cenoura 

na semana. Ah, mas não tem, eu tenho só cinco, e aí, né? (CAE 9) 

 Ah, pelo que eu ouço do pessoal, é mais a quantidade, né. Eles terem a quantidade 

pra tá atendendo a demanda necessária. Às vezes precisa lá de dez quilos de cenoura 

na semana. Ah, mas não tem, eu tenho só cinco, e aí, né? (CAE 8) 

 É a oferta dos produtores. Não são todos os produtos, por exemplo, farinha, o tempo 

inteiro tem, fubá, o tempo inteiro tem. Um feijão, raramente a gente tem que tá 

comprando, mas, em compensação, tem coisas que poderiam ser compradas lá e tem 

que comprar lá na HLE, lá em Sete Lagoas, entendeu? (Sim, como ovos, né, que 

você falou?) Como ovos, batata, cebola, às vezes, até a cenoura, abacaxi, entendeu? 

Laranja, às vezes vem de fora. (CAE7) 

 Como a quantidade, os 30%  é muito pouco, por causa que o recurso aqui ele é 

pequeno, né, cerca de R$20.000,00 por mês, então é só R$6.000,00 por ano. Então 

eu creio que deve atingir os 30%. Mas, assim, estimular pra... igual a gente compra, 

tem fruta duas vezes na semana na escola, geralmente é maçã, banana, laranja, 

melancia. Só que vem tudo do Ceasa. Qual o incentivo pra adquirir, igual... as 

hortaliças, não há. A polpa, né? Vinha demais polpa de frutas, pra fazer... suco. Não 

teve, esse ano não teve não. (De um a cinco, vocês acham o quê?) Referente a esse 

ano é três.   (Cae 5) 

 Porque tem a questão da licitação que foge do controle, né. Por exemplo, uma 

empresa de fora, igual a [...], de Sete Lagoas, que vem e ganha. [Ganha, geralmente, 

pra fornecer quais produtos, assim, que ela fornece?] A merenda mesmo, né. 

Merenda e, esse ano, ela ganhou até a hortifrúti. [...] Entendeu? [...] A hortifrúti 

complementar, ovos, batata, complementar, né, cebola de cabeça, é, complementar, 

né. Porque igual eu falei com cê. Tem a agricultura familiar, mas a agricultura não 
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atende 100% das necessidades da alimentação escolar. Os produtores não se 

organizam ao ponto... ja melhorou muito de 2009 pra cá, melhorou, mas não tá 

ainda aquela organização 100%. Entendeu? [...] (Conselheira do CAE 7) 

 Eu acho que não é só vim a Lei, a onze mil... que veio em 2009... onze mil 

(Trezentos e alguma coisa...) É, a Lei veio e determinou os 30% da alimentação... da 

agricultura familiar. Ótimo, poderia ter determinado até 50%. Só que, no entanto, os 

Municípios não estavam preparados, nem tinham uma assistência técnica que desse 

a eles suporte pra fazer o necessário, né. Olha aqui, oh, 11.947. [...]  É, alguns 

produtos deram certo, outros produtos faltam, porque eles não têm... até a Emater, 

ela dá um assessoramento, mas eu acho que tinha que ser uma, uma... por exemplo, 

a gente não tem escritório municipal. É um escritório pra três Municípios, então 

compromete.(CAE 7) 

 ([dificuldade pra obter alimentos dos quilombolas]) É o transporte, né. (Transporte 

de quê?) [silêncio] (Eu tô falando assim,  é... a maior dificuldade pra obter os 

alimentos das comunidades tradicionais, né.) Un hun. (Quilombolas e indígenas é o 

transporte...) É o carro específico pra tar trazendo. (Ah... trazendo as mercadorias?) 

Isso. Com o transporte específico fica melhor, né. (No geral, eles não costumam ter 

carro, caminhonete, essas coisas pra trazer a...) Não. Assim, alguns têm, né. E outros 

não. (CAE 9) 

 ([dificuldade pra obter alimentos dos quilombolas]) É o transporte, né. (Transporte 

de quê?) [silêncio] (Eu tô falando assim,  é... a maior dificuldade pra obter os 

alimentos das comunidades tradicionais, né.) Un hun. (Quilombolas e indígenas é o 

transporte...) É o carro específico pra tar trazendo. (Ah... trazendo as mercadorias?) 

Isso. Com o transporte específico fica melhor, né. (No geral, eles não costumam ter 

carro, caminhonete, essas coisas pra trazer a...) Não. Assim, alguns têm, né. E outros 

não. (CAE 9) 
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ANEXO A – PARECER DO CONSELHO DE ÉTICA EM PESQUISA DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI - 

UFVJM 
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ANEXO B – MODELO DE ATA DE ASSEMBLEIA DOS DOSCENTES, DISCENTES 

OU TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO PARA ELEIÇÃO DOS 

REPRESENTANTES DO CAE 

 

ATA Nº 01 

 

ATA DA ASSEMBLEIA DOS DOCENTES (PROFESSORES), DISCENTES (ALUNOS) 

OU TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO INDICADOS PARA COMPOSIÇÃO DO 

CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CAE DO MUNICÍPIO DE XXXXXXXX 

 

Aos vinte dias do mês de julho do ano de dois mil e dez, às 19:00h,  reuniram-se na sala da 

Escola XXXXX  os profissionais da área de educação para eleição dos  indicados pelas 

entidades  representativas do segmento para  participação no Conselho de Alimentação 

Escolar-  CAE quadriênio -------  a  ------.  Presentes à assembléia os seguintes instituições: 

(relacionar as instituições representadas). Foi designado (a) para conduzir a assembléia o 

Sr (a) Fulano (a) de Tal que ressaltou a importância da participação no CAE como Controle 

Social na aplicação dos recursos repassados e na alimentação oferecida aos educandos, 

destacando ainda que a participação no Conselho é relevante trabalho social gratuito. Após 

essas considerações iniciais, procederam-se aos debates e esclarecimentos necessários sobre a 

atuação efetiva do CAE culminando com as eleições que apresentou  o seguinte resultado: 

Nome Instituição representada Assinaturas 

J. J. da Silva ( Titular)   

Maria Maria ( Suplente)   

Teresa Cristina (Titular )   

C. Carlos ( suplente)   

 Agradecendo a presença de todos, foi encerrada a presente reunião e nada mais tendo a 

acrescentar redigi a presente ata que será assinada por mim e por todos os presentes. 

Município XXXXX, 20 de julho de 2010 

1______________________________________________________ 

2______________________________________________________ 

3______________________________________________________ 

4______________________________________________________ 

5______________________________________________________ 

6______________________________________________________ 

7______________________________________________________ 

8______________________________________________________ 

9______________________________________________________ 

10_____________________________________________________ 

11_____________________________________________________ 

12_____________________________________________________ 

13_____________________________________________________ 

14_____________________________________________________ 

15_____________________________________________________ 

 

As indicações poderão ser feitas por instituições ligadas à educação, como, por exemplo, 

Sindicato do Professores, Associação dos Servidores da Educação, Escolas, etc. 

Vale ressaltar que a legislação exige a eleição de um professor para compor o segmento e que 

em caso de eleição de aluno deverá ser comprovada  idade superior  a 18 anos ou  sua  

emancipação. 
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ANEXO C – MODELO DE ATA DE ASSEMBLEIA DE PAIS DE ALUNOS PARA 

ELEIÇÃO DOS REPRESENTANTES DO CAE 

 

ATA Nº 02 

 

ATA DA REUNIÃO DA ASSEMBLEIA DE PAIS DE ALUNOS PARA ELEIÇÃO DOS 

REPRESENTANTES DO CAE DO MUNICÍPIO DE XXXXX. 

   

 

Aos dezenove dias do mês de Julho do ano de dois mil e dez às, 19h40,  reuniram-se no sala  

da  Escola XXXXX os  indicados  pela Associação de Pais e Mestres  para eleição dos 

membros que irão representar o segmento no Conselho de Alimentação Escolar-  CAE 

quadriênio --------a  -------. Foi designado (o) para conduzir a assembléia o Sr. (a) Fulano(a) 

de Tal que  ressaltou a importância da participação no CAE como Controle Social, na 

aplicação dos recursos repassados e na alimentação oferecida aos educandos, destacando 

ainda que a participação no Conselho é relevante trabalho social gratuito. Após essas 

considerações iniciais e esclarecimentos sobre a importância da efetiva participação no CAE 

procederam-se às eleições, com o seguinte resultado: 

Nome: Escola representada Assinaturas 

J. J. da Silva (Titular)   

Maria Maria (Suplente)   

Teresa Cristina (Titular)   

C. Carlos ( suplente)   

 Agradecendo a presença de todos, foi encerrada a presente reunião e nada mais tendo a 

acrescentar redigi a presente ata que será assinada por mim e por todos os presentes. 

Município XXXXXXX, 19 de julho de 2010 

1______________________________________________________ 

2______________________________________________________ 

3______________________________________________________ 

4______________________________________________________ 

5______________________________________________________ 

6______________________________________________________ 

7______________________________________________________ 

8______________________________________________________ 

9______________________________________________________ 

10_____________________________________________________ 

11_____________________________________________________ 

12_____________________________________________________ 

13_____________________________________________________ 

14_____________________________________________________ 

15_____________________________________________________ 
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ANEXO D – MODELO DE ATA DE ASSEMBLEIA DA SOCIEDADE CIVIL PARA 

PARA ELEIÇÃO DOS REPRESENTANTES DO CAE 

 

ATA Nº 03 

 

ATA DA ASSEMBLEIA DA SOCIEDADE CIVIL PARA ESCOLHA DOS 

REPRESENTANTES DO CAE DO MUNICÍPIO DE XXXXXXXXXXX 

   

 

Aos  dezenove dias do mês de julho do ano de dois mil e dez, às 19:00h,  reuniram-se no sala 

da XXXXX XX a Sociedade Civil, ora representada pelas instituições: * APAE, Sr. C. 

Carlos; Associação Comercial, Sr. J.J da Silva; Associação Comunitária do Bairro de 

Bom Jesus, Srª Maria Maria; Sindicato Rural, Srª Tereza Cristina e Associação dos 

produtores Rurais, Sr. Carlos Alberto, para eleição dos membros que irão representar o 

segmento no Conselho de Alimentação Escolar-  CAE quadriênio ____ a ____. Foi designado 

(a) para conduzir a assembléia o Sr. (a) Fulano de Tal que ressaltou a importância da 

participação no CAE, como Controle Social na aplicação dos recursos repassados e na 

alimentação oferecida aos educandos Relatou sobre as atribuições do CAE de acordo com  o 

art 27 da Resolução nº38 / FNDE, de  16 de julho de 2009.  Destacando, ainda, que a 

participação no Conselho é relevante trabalho social gratuito. Após essas considerações 

iniciais procederam-se às eleições, com o seguinte resultado: 

Nome Entidade representada Assinaturas 

J. J. da Silva ( Titular) Associação Comercial  

Maria Maria ( Suplente) Associação Comunitária  

Teresa Cristina (Titular) Sindicato Rural  

C. Carlos (Suplente) APAE  

 Agradecendo a presença de todos, foi encerrada a presente reunião e nada mais tendo a 

acrescentar redigi a presente ata que será assinada por mim e por todos os presentes. 

Município XXXXX, 19 de julho de 2010 

1______________________________________________________ 

2______________________________________________________ 

3______________________________________________________ 

4______________________________________________________ 

5______________________________________________________ 

6______________________________________________________ 

7______________________________________________________ 

8______________________________________________________ 

9______________________________________________________ 

10_____________________________________________________ 

11_____________________________________________________ 

12_____________________________________________________ 

13_____________________________________________________ 

14_____________________________________________________ 

15_____________________________________________________ 

* Vale ressaltar que as instituições mencionadas são apenas exemplificativas, o que não 

exclui a participação de outras existentes nos Municípios. 
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ANEXO E – MODELO DE ATA DE POSSE DOS MEMBROS DO CAE E ELEIÇÃO 

DE PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE 

 

ATA Nº 04 

 

ATA DE POSSE DOS MEMBROS DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- 

CAE E ELEIÇÃO DE PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE DO MUNICÍPIO XXXXXXX. 

   

 

Aos vinte e seis dias do mês de julho do ano de dois mil e dez às 19h  reuniram-se no 

auditório da XXXXX XX para posse  os membros eleitos para o quadriênio de______ a 

_____. Foi designado para conduzir a assembléia o Sr. (a) Fulano(a) de Tal que  ressaltou a 

importância da participação no CAE, como Controle Social, na aplicação dos recursos 

repassados e na alimentação oferecida aos educandos, destacando ainda que a participação no 

Conselho é relevante trabalho social gratuito. Foram empossados os representantes do Poder 

Executivo: José – CPF; e João -CPF;  do segmento dos profissionais da área da Educação 

(professores); Tereza -CPF, Maria- CPF, Antonio -CPF e Pedro -CPF; do segmento Pais de 

Alunos: Carla - CPF, Josefa - CPF, Mariana - CPF e Vicente - CPF e do segmento 

Sociedade Civil: Vera-  CPF, Lúcia - CPF, Carlos - CPF e Andréia - CPF. Após a efetivação 

da posse foi colocado em votação a escolha do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho 

de Alimentação Escolar- CAE, quadriênio 2010-2014. Após todas as considerações 

procederam-se às eleições, com o seguinte resultado: 

Nome: Função Assinaturas 

Carla Presidente  

Tereza Vice- Presidente  

 Agradecendo a presença de todos, foi encerrada a presente reunião e nada mais tendo a 

acrescentar redigi a presente que será assinada por mim e por todos os presentes. 

Município XXXXXXXXX, 26 de julho de 2010 

1______________________________________________________ 

2______________________________________________________ 

3______________________________________________________ 

4______________________________________________________ 

5______________________________________________________ 

6______________________________________________________ 

7______________________________________________________ 

8______________________________________________________ 

9______________________________________________________ 

10_____________________________________________________ 

11_____________________________________________________ 

12_____________________________________________________ 

13_____________________________________________________ 

14_____________________________________________________ 

15_____________________________________________________ 

 

IMPORTANTE: O presidente e o Vice-Presidente deverão ser escolhidos entre os titulares 

dos diversos segmentos, exceto o representante do Poder Executivo. Vale ressaltar que 

suplente, de qualquer que seja o segmento, também não poderá exercer a função de Presidente 

ou Vice- Presidente. 


