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RESUMO 

 

O estudo trata-se de uma análise sobre o trabalho de assessoria do Centro Colaborador em 

Alimentação e Nutrição do Escolar (CECANE) da Universidade Federal do Ceará (UFC) via 

formações com Conselheiros de Alimentação Escolar cearenses, entre 2020 e 2021. Para tal, 

pretendeu-se explicar as minúcias do papel de assessoria que é prestado pelo CECANE UFC, 

identificar a metodologia de trabalho implementada pelo mesmo para a execução da assessoria 

aos Conselheiros e também discutir a importância do trabalho de formação realizado pelo 

CECANE com membros de Conselhos de Alimentação Escolar atuantes no estado do Ceará. A 

seara da metodologia científica classifica a pesquisa enquanto um estudo de caso com natureza 

qualitativa, ao ter o CECANE e seu trabalho com Conselheiros como objeto de estudo. A 

participação da pesquisadora nos encontros de formação enquanto ouvinte elevou o status de 

recolhimento de informações com a observação direta. Para a construção das categorias e 

argumentação textual, foram realizadas pesquisas bibliográficas e documentais, assim como um 

questionário por escolha racional. Como instrumento de análise foi escolhida a triangulação de 

dados. Para a contextualização da temática, foi apresentada breve evolução histórica e os 

marcos legais que culminaram no que o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) é 

na atualidade; exposição da atuação do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

enquanto suporte para o PNAE; importância do Controle Social de Políticas Públicas e a 

relevância deste para participação social de civis enquanto fiscais do Estado; exemplificação de 

órgão de controle social com os Conselhos de Alimentação Escolar e por fim;  a discussão sobre 

as formações orquestradas pelo CECANE UFC com os Conselheiros de Alimentação Escolar. 

Concluímos que o trabalho de assessoria é fundamental para o desenvolvimento pleno das 

atividades dos Conselheiros no Ceará, fortalecendo o Controle Social de Políticas Públicas que 

é exercido nos municípios pelos Conselhos, no que tange a execução do PNAE nas localidades, 

fortalecendo os espaços democráticos e deliberativos. Todavia, constatamos que o aumento do 

corpo de trabalho do Centro contribuiria para um alcance maior de assessorados, pois o número 

de Conselheiros formados ainda é baixo em comparação a quantidade de colegiados no Ceará. 

 

Palavras-chave: CECANE. Controle Social. Conselhos de Alimentação Escolar. Políticas 

Públicas.  

 

  



 
 

 

 

ABSTRACT 

 

The study is an analysis of the advisory work of the Collaborating Center for School Food and 

Nutrition (CECANE) at the Federal University of Ceará (UFC) via training with School Food 

Advisers from Ceará, between 2020 and 2021. To this end, it was intended to explain the 

minutiae of the advisory role that is provided by the CECANE UFC, to identify the work 

methodology implemented by the same for the execution of the advisory to the Counselors and 

also to discuss the importance of the training work done by CECANE with members of the 

Food Councils Schoolchildren working in the state of Ceará. The field of scientific 

methodology classifies research as a case study with a qualitative nature, having CECANE and 

its work with Counselors as the object of study. The researcher's participation in training 

meetings as a listener raised the status of gathering information with direct observation. For the 

construction of the categories and textual argumentation, bibliographical and documentary 

researches were carried out, as well as a questionnaire by rational choice. As an instrument of 

analysis, data triangulation was chosen. For the contextualization of the theme, a brief historical 

evolution and the legal milestones that culminated in what the National School Feeding 

Program (PNAE) is currently present; presentation of the performance of the National 

Education Development Fund as a support for the PNAE; importance of Social Control of 

Public Policies and its relevance for the social participation of civilians as state inspectors; 

exemplification of a social control body with the School Meals Councils and finally; the 

discussion about the training done by CECANE UFC with the School Feeding Counselors. We 

conclude that the advisory work is fundamental for the full development of the activities of the 

Councilors in Ceará, strengthening the Social Control of Public Policies that is exercised in the 

municipalities by the Councils, regarding the execution of the PNAE in the localities, 

strengthening the democratic and deliberative spaces . However, we found that the increase in 

the workforce of the Center would contribute to a greater reach of advisors, since the number 

of trained Counselors is still low in comparison to the number of collegiate in Ceará. 

 

Keywords: CECANE. Social Control. School Meals Councils. Public Policy. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O ato milenar de comer é um dos grandes prazeres humanos, pois reúne pessoas de 

todas as classes, marca culturas e movimenta economias por todo o mundo. Já o ato de nutrir, 

tem maior complexidade e a satisfação com a nutrição alimentar para estudantes tornou-se 

motivo de criação de política pública no Brasil, assim como em outros países.  

Alimentar é mais do que simplesmente dar comida para as pessoas e nutrir 

educandos de forma adequada, indica que tipo de projeto de sociedade vislumbramos ao 

transformar em programas federais o anseio pelo oferecimento de uma alimentação escolar de 

qualidade. A criação desta pesquisa aconteceu por causa da complexidade que é fazer os 

alimentos chegarem corretamente aos estudantes do ensino fundamental público do Brasil e por 

quais motivos esse percurso precisa de acompanhamento. 

O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) é um modelo primoroso do 

que deveria orquestrar a distribuição dos alimentos nas escolas do país, com a garantia da 

segurança alimentar e nutricional necessária para o desenvolvimento dos estudantes. O caminho 

da transferência de recursos até a oferta dos alimentos nas escolas necessita de um 

monitoramento real e sistemático nos entes federativos que compõem o país.  

A grandeza da cultura e do território nacional inviabiliza ao Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação (FNDE) fazer o acompanhamento de todas as escolas públicas 

com sua equipe de trabalho, surgindo a necessidade do apoio técnico e operacional dos Centros 

Colaboradores em Alimentação e Nutrição dos Escolares (CECANES). 

O Centro Colaborador em Alimentação e Nutrição do Escolar (CECANE) da 

Universidade Federal do Ceará (UFC) que é vinculado a Faculdade de Educação da instituição, 

foi criado como resultado de uma parceria entre a UFC e o FNDE, com dois objetivos 

principais: melhorar a execução do PNAE no Ceará e contribuir com a consolidação da Política 

Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (PNSAN).  

Enquanto representação do Estado, o trabalho do Centro como formador dos atores 

participantes da execução do PNAE necessita de investigação também científica, pela interação 

dos interesses governamentais junto com o Controle Social exercido pelos Conselhos de 

Alimentação Escolar (CAE). Entende-se que o trabalho do CECANE enquanto formador e 

assessor dos grupos de atores participantes do programa ocorre em razão da necessidade de 

alinhamento técnico e legislativo, para o atendimento das prerrogativas instituídas em lei.  

Os Conselhos de Alimentação Escolar são órgãos de representatividade, sendo 

também colegiados, deliberativos e permanentes, que trabalham em prol da fiscalização da 
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forma como os recursos suplementares enviados pelo FNDE são usados para a compra da 

alimentação escolar para estudantes do ensino público fundamental. A verba é direcionada para 

o investimento das entidades executoras do PNAE em estados, municípios e no Distrito Federal.  

Sua composição é feita por pais, professores, representantes da sociedade civil e da 

entidade executora, estes últimos geralmente servidores das secretarias de educação municipais 

ou estaduais. Os Conselheiros devem atuar efetivamente no controle social do PNAE junto às 

entidades executoras, apoiando o desenvolvimento de todas as etapas da execução do programa 

no âmbito local do mesmo.        

A principal proposta desta pesquisa é analisar o trabalho de assessoria do Centro 

Colaborador em Alimentação e Nutrição do Escolar da Universidade Federal do Ceará 

(CECANE UFC) via formações com Conselheiros de Alimentação Escolar cearenses entre 

2020 e 2021.  

Já as propostas secundárias são explicar as minúcias do papel de assessoria que é 

prestado pelo CECANE UFC, identificar a metodologia de trabalho implementada pelo mesmo 

para a execução da assessoria aos Conselheiros e por último, discutir o controle social de políticas 

públicas e a ação de controle no PNAE, que é desempenhada por civis membros de Conselhos de 

Alimentação Escolar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

 

 

2 PERCURSO METODOLÓGICO  

 

O interesse pela temática da pesquisa ocorreu pela importante área de trabalho que 

o CECANE UFC executa ao formar e contribuir com a gestão de CAE em todo território 

cearense. A pesquisadora compôs a equipe de trabalho do Centro no ano de 2020 e inferiu 

grande familiaridade da temática das ações realizadas com a formação profissional no curso de 

Gestão de Políticas Públicas. Em razão do contato com os trabalhos desenvolvidos pelo Centro, 

a escolha do recorte das formações com Conselheiros aconteceu pelo papel dos mesmos 

enquanto representação social dos interesses da coletividade, fundamentado por suas diversas 

atribuições e poder decisório na execução da política pública que é o PNAE.  

Esta pesquisa caracterizou-se enquanto uma pesquisa qualitativa, pois segundo 

Cecília Minayo 

responde a questões muito particulares [...] que trabalha com o universo dos 

significados, motivações, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a 

um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não podem 

ser reduzidos à operacionalização de variáveis. (MINAYO, 2002 p. 21;22) 

  
Possui traços de pesquisa bibliográfica, pois conforme Vergara (2000), a pesquisa 

bibliográfica é desenvolvida a partir de material já elaborado, constituído, principalmente, de 

livros e artigos científicos e é importante para o levantamento de informações básicas sobre os 

aspectos direta e indiretamente ligados à nossa temática. Para a produção do referencial teórico 

e construção da argumentação que será apresentada, houve um trabalho prévio de pesquisa 

sobre a temática, no qual realizou-se a consulta de livros, periódicos, artigos, dissertações e 

teses acerca das temáticas de controle social, conselhos de políticas públicas, programas 

federais e assistência técnica e operacional para executores de políticas públicas. 

Os pesquisadores Lakatos e Marconi (2001), comentam que a pesquisa documental 

é a coleta de dados em fontes primárias, como documentos escritos ou não, pertencentes a 

arquivos públicos; arquivos particulares de instituições e domicílios, e fontes estatísticas, o que 

ocorreu para este trabalho monográfico, pois o Centro disponibilizou registros documentais 

como o Plano de Trabalho 2020 e dados de frequência das oficinas. Para a construção foram 

analisados os marcos legislativos acerca da temática, tais como as resoluções que abrangem o 

PNAE, cartilhas do FNDE para Conselheiros de Alimentação Escolar, a Constituição Federal 

do Brasil, entre outros documentos.   

 Ao estudar o CECANE UFC, particularmente, a investigação ganhou caráter de 

estudo de caso, que conforme Godoy (1995) caracteriza-se como um tipo de pesquisa cujo 

objeto é uma unidade que se analisa profundamente. Visa ao exame detalhado de um ambiente, 
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de um simples sujeito ou de uma situação. Para Yin (2005), possui caráter descritivo e analítico 

ancorado em uma abordagem qualitativa, que pretendeu analisar a metodologia de trabalho para 

a formação dos conselheiros, pois trata-se de um instrumento de capacitação e disseminação de 

conhecimento para um controle social efetivo. 

Os dados para o estudo foram obtidos por observação direta das oficinas de 

formação virtuais realizadas pelo CECANE UFC com os Conselheiros, beneficiando o 

entendimento da pesquisadora, pois consoante a Cervo & Bervian (2002, p. 27), “observar é 

aplicar atentamente os sentidos físicos a um amplo objeto, para dele adquirir um conhecimento 

claro e preciso”. Por conta das restrições sanitárias administradas pelo Governo do Estado do 

Ceará, todas os dados foram coletados de forma virtual, contrário ao planejamento inicial da 

pesquisa, que vislumbrou uma coleta presencial nas oficinas regionais ministradas pelo Centro.  

Conforme Marconi & Lakatos (1996, p. 88) o questionário é “série ordenada de 

perguntas, respondidas por escrito sem a presença do pesquisador”, e para esta pesquisa, foi 

aplicado questionário estruturado com perguntas fechadas por escolha racional com o 

coordenador do CECANE UFC, visando a comodidade e incompatibilidade de agenda do 

questionado.  

De acordo com André e Lüdke (1986, p. 45), “analisar os dados qualitativos 

significa trabalhar todo o material obtido durante a pesquisa, ou seja, os relatos das observações, 

as transcrições de entrevistas, as análises de documentos e as demais informações disponíveis”. 

A análise dos dados deu-se por triangulação de dados, pois conforme Creswell 

(2003), essa técnica contribui para validar dados de diferentes fontes, por meio da comparação 

daquelas, investigando a evidência das informações e usando-as para construir uma justificativa 

para os temas. 

Para esta pesquisa, definiremos “controle social” como o processo de fiscalização 

e controle das atividades do Estado, eliminando os modelos tradicionais da gestão de políticas 

públicas e a adesão de práticas que oportunizem a transparência das informações e da 

participação da sociedade. (SILVA; CRUZ; MELO, 2007; DIEGUES, 2013). 

O trabalho está estruturado pelas seguintes temáticas: 1. Programa Nacional de 

Alimentação Escolar; 2. O Controle Social de Políticas Públicas e a ação dos Conselheiros de 

Alimentação Escola no Brasil; 3. A Assessoria prestada pelo CECANE UFC para Conselheiros 

de Alimentação Escolar, para posterior conclusão do trabalho com as considerações finais.  
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3 O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 

 

3.1 Breve histórico da Política Nacional de Alimentação Escolar do Brasil 

 

Como expressiva parte das políticas e programas governamentais, a merenda 

escolar começou a ser debatida por uma necessidade coletiva, sendo incluída na agenda pública 

nacional em razão da necessidade de combater a fome e a desnutrição no país. As “Caixas 

Escolares”, que remontam o Brasil Império, já visavam auxiliar no fornecimento de materiais 

e alimentos de forma pontual para educandos, seguindo o fluxo de renovação educacional nas 

primeiras décadas do século passado.  

Desde a década de 1940, no período pós-Segunda Guerra Mundial (1939-1945), 

com a excessiva produção alimentícia dos Estados Unidos da América, nosso país foi uma das 

nações que receberam doações de alimentos processados para distribuição dos mesmos. O 

Governo Federal não participava efetivamente da manutenção da alimentação escolar, pela falta 

de recurso e estrutura organizacional (DIAS e ESCOUTO, 2016), contudo, percebeu a 

necessidade da alimentação para os estudantes, muitos em situação de pobreza e desnutrição, 

sobretudo na região Nordeste, e como a oferta da alimentação estava contribuindo para a 

frequência estudantil.  

Já em meados dos 1950, foi elaborado o Plano Nacional de Alimentação e Nutrição, 

denominado “Conjuntura Alimentar e o Problema da Nutrição no Brasil” 1(FNDE, 2021), de 

total responsabilidade do poder público sobre um programa alimentar para estudantes em nível 

nacional. Apoiado pelo Fundo Internacional de Socorro à Infância (FISI), atual Fundo das 

Nações Unidas para a Infância (UNICEF), pela lei nº 2.394 de 8 de janeiro de 1955, o Governo 

Federal usou o financiamento do Fundo para a distribuição de oitocentas toneladas de leite em 

pó, para o socorro das vítimas da calamidade da seca. A mescla entre alimentação e 

desenvolvimento escolar estava surgindo com mais força e sendo notória a atividade de 

alimentar estudantes, principalmente os que se encontravam em situação de vulnerabilidade 

social até a extrema pobreza. 

Em 31 de março de 1955, o ex-presidente do Brasil, Juscelino Kubitscheck, assinou 

o decreto nº 37.106, criando legalmente, a Campanha da Merenda Escolar (CME), aos cuidados 

do Ministério da Educação, no qual foram celebrados acordos com o FISI e outros organismos 

 
1 Disponível em: https://www.fnde.gov.br/index.php/programas/pnae/pnae-sobre-o-programa/pnae-historico 

(Acesso em 28 jan. 2021) 
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internacionais (FNDE, 2021).  

No ano de 1956, houve uma edição do decreto nº 39.007, de 11 de abril de 1965, e 

CME passou a ser Campanha Nacional de Merenda Escolar (CNME), passando-se nove anos 

para que a Campanha tivesse alterações, denominada então Campanha Nacional de 

Alimentação Escolar (CNAE), pelo decreto nº 56.886/65, com a intenção de promover a 

alimentação escolar em âmbito nacional. Na CNAE, ocorreram programas de ajuda, nos quais 

o Alimentos para a Paz, que era financiado pela Agência dos Estados Unidos para o 

Desenvolvimento Internacional (USAID), o Programa de Alimentos para o Desenvolvimento, 

que atendia populações carentes e à alimentação de crianças em idade escolar, junto com o 

Programa Mundial de Alimentos (PMA), da Organização das Nações Unidas para a Agricultura 

e Alimentação (FAO/ONU).  

A contribuição de organismos internacionais foi de grande valia para o 

desenvolvimento da responsabilidade pública com a alimentação e nutrição de crianças e jovens 

em idade escolar.  Para Silva Amparo-Santos e Soares (2018), quando foi criada a alimentação 

estudantil através das políticas de alimentação e nutrição, a mesma objetivava a diminuição da 

fome que com o tempo, foi alcançada. 

 

Na década de 70, mesmo o Brasil assumindo a compra dos alimentos, as aquisições 

de produtos industrializados representavam cerca de 54% do total de gastos com 

alimentação escolar. Os principais produtos comprados nesse período foram: paçoca; 

farinha láctea; sopa industrializada (sopa de feijão com macarrão, sopa de creme de 

milho com proteína texturizada de soja, creme de cereais com legumes), entre outros 

(BRASIL, 2013, p.26). 

 

 A partir de 1976, embora financiado pelo Ministério da Educação e gerenciado 

pela Campanha Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE era parte do II Programa Nacional 

de Alimentação e Nutrição (PRONAN), posteriormente batizado de Programa Nacional da 

Alimentação Escolar apenas em 1979.  

 Com a promulgação da Constituição Federal em 1988, ficou assegurado em lei 

e garantido constitucionalmente o dever do estado com a educação nos seguintes artigos: 

 

Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida 

e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da 

pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.  

Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: I – igualdade 

de condições para o acesso e permanência na escola;  

Art. 208. O dever do Estado com a Educação será efetivado mediante a garantia de: 

III - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, 

preferencialmente na rede regular de ensino. V - atendimento em creche e pré-escola 

às crianças de 0 a 6 anos de idade.  

Art. 213. Os recursos públicos serão destinados às escolas, podendo ser dirigidos a 

escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas, definidas em lei, que: I – 
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comprovem finalidade não lucrativa e apliquem seus excedentes financeiros em 

educação (BRASIL,1988).  

 

Para Dias e Escouto (2016) o atendimento ao educando, como descrito no artigo 

208, elucida os deveres da União, estados e municípios e Distrito Federal com a oferta de 

suplementar os custos para com o apoio visando o desenvolvimento educacional do público-

alvo do programa, tal como materiais didáticos, transportes, assistência à saúde e alimentação.  

Até 1993, a programa foi executado de forma centralizada, período no qual os 

cardápios eram elaborados pelo órgão gerenciador, este também responsável pelo processo 

licitatório. Eram contratados laboratórios para o controle de qualidade e o FNDE ainda se 

responsabilizava pela distribuição dos alimentos no país (FNDE, 2021).   

Durante a execução de forma centralizada do programa, os alimentos oferecidos 

pelo PNAE não valorizaram a cultura alimentar das localidades do país. Os mesmos insumos 

eram disponibilizados em todas as regiões, padronizando a merenda escolar. A diversidade 

cultural do Brasil também é vivida na alimentação, o que não era considerado pela gestão do 

programa na época. 

Com a lei nº 8.913, de 12 de julho de 1994, ocorreu o início da descentralização dos 

recursos por parte do Governo para a responsabilidade dos municípios e secretarias de 

educação, alcançando grande adesão, com um número expressivo de 4.314 municípios, quando 

em 1998, isto representava na época, mais de 70% das localidades no Brasil. 

Com a descentralização, Stefanini (1998), comenta que a Fundação de Assistência 

ao Estudante (FAE), órgão vinculado na época ao Ministério da Educação e responsável pelo 

PNAE, estabeleceu convênios com estados e municípios para o repasse de recursos financeiros.  

Por meio da Medida Provisória nº 1.784, de 14 de dezembro de 1998, dinamizou-

se a responsabilidade da gestão dos recursos e do atendimento para estudantes, com a 

transferência financeira a ocorrer de automática, sem a necessidade de convênios com os 

municípios, agilizando o processo burocrático do repasse da verba.  

Com a chegada do novo milênio, houve a reedição da Medida Provisória nº 

1.784/98, ocorrendo também a criação de Conselhos de Alimentação Escolar enquanto órgão 

deliberativo, fiscalizador e de assessoramento para a execução do Programa. 

Em 2006, por meio da resolução nº32 de 10 de agosto, tornou-se obrigatória a 

presença de nutricionista responsável técnico para a execução do PNAE nos municípios. Com 

a presença do profissional habilitado e vinculado a entidade executora do programa, que deveria 

assumir a responsabilidade técnica da organização dos cardápios, que deveriam, na época, 

suprir 30% das necessidades nutricionais dos educandos de comunidades indígenas e 
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quilombolas e 15% (quinze por cento) das necessidades dos demais estudantes matriculados na 

rede de ensino, captando crianças de creches, pré-escolas, ensino infantil e fundamental. A 

presença obrigatória de um profissional de nutrição foi um ganho de grande relevância para a 

qualidade do cardápio, escolha de produtos e melhoria nos preparos dos alimentos oferecidos 

para os educandos.  

Para a execução do PNAE, na Lei n° 11.947, de 16 de junho de 2009, foram 

instituídas no artigo segundo, as diretrizes da alimentação escolar, que são:  

 

I - o emprego da alimentação saudável e adequada, compreendendo o uso de alimentos 

variados, seguros, que respeitem a cultura, as tradições e os hábitos alimentares 

saudáveis, contribuindo para o crescimento e o desenvolvimento dos alunos e para a 

melhoria do rendimento escolar, em conformidade com a sua faixa etária e seu estado 

de saúde, inclusive dos que necessitam de atenção específica;  

II - a inclusão da educação alimentar e nutricional no processo de ensino e 

aprendizagem, que perpassa pelo currículo escolar, abordando o tema alimentação e 

nutrição e o desenvolvimento de práticas saudáveis de vida, na perspectiva da 

segurança alimentar e nutricional;  

III - a universalidade do atendimento aos alunos matriculados na rede pública de 

educação básica; 

IV - a participação da comunidade no controle social, no acompanhamento das ações 

realizadas pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios para garantir a 

oferta da alimentação escolar saudável e adequada;  

V - o apoio ao desenvolvimento sustentável, com incentivos para a aquisição de 

gêneros alimentícios diversificados, produzidos em âmbito local e preferencialmente 

pela agricultura familiar e pelos empreendedores familiares rurais, priorizando as 

comunidades tradicionais indígenas e de remanescentes de quilombos;  

VI - o direito à alimentação escolar, visando a garantir segurança alimentar e 

nutricional dos alunos, com acesso de forma igualitária, respeitando as diferenças 

biológicas entre idades e condições de saúde dos alunos que necessitem de atenção 

específica e aqueles que se encontram em vulnerabilidade social.  

 

Com as diretrizes estabelecidas em lei, foi fortalecido o trabalho de expansão do 

alcance dos estudantes com acesso a uma alimentação adequada, com a imposição legislativa 

que 30% dos recursos enviados pelo FNDE deveriam ser direcionados para a compra de 

alimentos oriundos da agricultura familiar, apoiando a permanência de agricultores no campo 

e o desenvolvimento econômico local ao oferecer um alimento agroecológico ou orgânico nas 

escolas. Ao priorizar a compra de produtos da agricultura familiar, entende-se que a qualidade 

do alimento é levada em consideração para uma boa nutrição. Maciel (2004. p. 26) comenta 

que 

Alimentação refere-se a um conjunto de substâncias que uma pessoa ou grupo 

costuma ingerir, implicando a produção e o consumo, técnicas e formas de 

aprovisionamento, de transformação e de ingestão de alimentos. Deste modo, a 

alimentação vai além do biológico, relacionando com o social e o cultural.  

 

As ações de Educação Alimentar e Nutricional (EAN) também foram contempladas 

pela Lei n. 11.947, em prol de promover e dinamizar temáticas sobre alimentação saudável nas 
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escolas, incrementando a estrutura curricular como uma estratégia para a prevenção e controle 

dos problemas alimentares e nutricionais da contemporaneidade. (BEZERRA, 2018).  

 Na mesma sanção, foi garantida a cobertura de estudantes que frequentam o 

Programa Mais Educação no contraturno para atividades extras, para participantes do Educação 

de Jovens e Adultos (EJA) e estudantes que necessitam de Atendimento Escolar Especializado 

(AEE) e matriculados também em escolas integrais.  

No ano de 2020, houve duas etapas interessantes no processo legislativo em relação 

ao PNAE. A Lei nº 13.987, de 7 de abril de 2020, alterou a legislação sobre a distribuição  de 

alimentos em caráter excepcional, adquiridos com recursos do PNAE aos pais ou responsáveis 

dos estudantes atendidos pelo programa em razão da calamidade pública em decorrência da 

transmissão do Covid-19.  Os estudantes continuaram assistidos pelo programa mesmo sem as 

aulas presenciais em 2020, o que foi uma tentativa de garantia de continuidade de parte da 

alimentação saudável, que visa agora em todas as modalidades de assistência,  suprir no mínimo 

de 20% das necessidades nutricionais dos assistidos.  

A última mudança legislativa relevante para o PNAE foi a resolução nº 06, de 08 

de maio de 2020, que altera a forma de trato com os recursos não utilizados para a compra de 

alimentos produzidos pela agricultura familiar. O não uso do recurso poderia ser programado 

para o ano seguinte, todavia a partir de 2022, os recursos não usados para compras com o 

mínimo exigido por lei, deverá ser devolvido para o FNDE. Muitos municípios não têm 

produção suficiente para a demanda necessária das escolas, tornando útil a nova disposição 

municipal de territórios e limites para compra no formato de chamada pública para agricultores 

e associações de municípios vizinhos.  

O programa é referência sobre universalizar a assistência alimentar e nutricional 

dos estudantes e é modelo de sucesso na América Latina, e é utilizado como modelo e apoio 

estratégico para criação de programas e projetos similares em outros países, como foi o caso da 

visita técnica2  de representantes de El Salvador, Guatemala, Paraguai e Peru, no ano de 2019.  

Atualmente, o PNAE permanece o atendimento de todos os educandos matriculados 

na rede pública de ensino, cobrindo também estudantes de escolas federais, comunitárias, 

filantrópicas e confessionais do país, com kits de alimentos distribuídos por estudante, 

buscando seguir os princípios do Direito Humano à Alimentação Adequada (DHAA) e da 

 
2 “Delegações da América do Sul e Central visitam escola brasileira para troca de experiências na área da 

alimentação escolar”. Disponível em: http://www.fnde.gov.br/index.php/acesso-a-informacao/institucional/area-

de-imprensa/noticias/item/13212-delega%C3%A7%C3%B5es-do-sul-central-e-caribe-visitam-escola-brasileira-

para-troca-de-experi%C3%AAncias-na-%C3%A1rea-da-alimenta%C3%A7%C3%A3o-

escolar?highlight=WyJlc2NvbGEiXQ⇒. Acesso em 19 mar. 2021. 
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Segurança Alimentar e Nutricional (SAN).  

Ofertar alimentos de qualidade para estudantes é  contribuir para o fortalecimento 

de “toda uma constelação de significados ligados ao comer, ao corpo, ao viver” (BRASIL, 2014, 

p. 51), o que gera uma grande mobilização legislativa, institucional e administrativa, mesclando 

deveres do estado e o apoio da sociedade. 

 

 

3.2 O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e o financiamento do PNAE 

 

O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação é uma autarquia federal criada 

oficialmente pela Lei nº. 5.537, de 21 de novembro de 1968 e posteriormente alterada pelo 

Decreto-Lei nº. 872, de 15 de setembro de 1969. É responsável pela execução das políticas 

educacionais do Ministério da Educação e por se tratar de uma autarquia, tem sua própria 

gestão, mas é fiscalizada pelo Estado.  

Considerado um modelo de inovação de compras governamentais por sua  

disposição financeira junto aos atores de execução na ponta das políticas públicas em que atua, 

consegue atender a todos os estudantes matriculados no ensino público do país. Dentre 

diferentes programas e projetos educacionais de sua responsabilidade, o Fundo é envolvido 

diretamente com o desenvolvimento do PNAE, ao prestar auxílio financeiro e técnico ao 

Distrito Federal, Estados e Municípios para o pleno funcionamento das atividades educacionais 

dos mesmos.  

O dinheiro do Fundo é proveniente do Tesouro Nacional e é garantido no 

Orçamento da União. No que concerne à alimentação escolar, a autarquia repassa para as 

entidades federativas valores financeiros de acordo com a quantidade de estudantes 

matriculados, informado pelo censo Escolar do ano anterior, quantidade de dias letivos, assim 

como a etapa de ensino dos educandos. Este valor é calculado segundo a fórmula: 

 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑛º 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑢𝑛𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑒𝑡𝑎𝑝𝑎 𝑥 𝑝𝑒𝑟 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑠𝑖𝑛𝑜 𝑥 200 𝑑𝑖𝑎𝑠 𝑙𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 

 

O recurso transferido pelo FNDE aos municípios geralmente é transferido em dez 

parcelas, entre os meses de fevereiro e novembro, o que totalizou, durante este período, a soma 

de R$ 3,9 bilhões de reais. Como o ano de 2020 foi atípico nas atividades escolares dos 

estudantes, o que influi diretamente na alimentação que recebiam nas escolas, foram 
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acrescentadas duas parcelas extras por conta da pandemia, uma depositada no mês de dezembro, 

no valor de 394 milhões de reais, e outra em janeiro de 2021, no valor de R$ 366,3 milhões de 

reais.  

“Muitos estudantes tiveram mudanças no calendário escolar por conta da 

pandemia e podem estar em aulas presenciais agora em dezembro e janeiro, meses em que o 

FNDE normalmente não faz transferências do PNAE a estados e municípios. Acreditamos que 

o apoio financeiro do governo federal, neste momento, é muito importante para assegurar a 

alimentação dos alunos”, afirmou o presidente do FNDE, Marcelo Ponte, em uma notícia3 

publicada no site oficial do Fundo, sobre o repasse extra, na data de 03 de dezembro de 2020. 

 

Quadro 1 - Valores repassados pelo FNDE às entidades executoras por estudante. 

ETAPA DE ENSINO VALOR EM REAIS POR EDUCANDO 

AO DIA 

CRECHE R$ 1,07 

PRÉ-ESCOLA R$ 0,53 

ESCOLA INDÍGENA R$ 0,64 

ESCOLAS QUILOMBOLAS R$ 0,64 

ENSINO FUNDAMENTAL R$ 0,36 

ENSINO MÉDIO R$ 0,36 

EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS (EJA) R$ 0,32 

ENSINO INTEGRAL R$ 1,07 

PROGRAMA DE FOMENTO ÀS ESCOLAS DE 

ENSINO MÉDIO EM TEMPO INTEGRAL 

R$ 2,00 

ALUNOS QUE FREQUENTAM O 

ATENDIMENTO EDUCACIONAL 

ESPECIALIZADO NO CONTRATURNO 

R$ 0,53 

Fonte: Elaborado pela autora (2021). 

  

Cada Entidade Executora (EEx), seja o Distrito Federal, os Estados, os Municípios 

e ou escolas federais, cada qual em sua jurisdição, são os grupos que atuam diretamente no 

desenvolvimento local da política alimentar com o repasse feito pelo Fundo. A parte 

 
3 Disponível em: https://www.fnde.gov.br/index.php/acesso-a-informacao/institucional/area-de-

imprensa/noticias/item/13927-fnde-vai-fazer-repasses-extras-para-alimenta%C3%A7%C3%A3o-escolar. Acesso 

em 25 mar 2021. 
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operacional da execução geralmente fica a cargo das Secretarias de Educação e Agricultura 

estaduais e municipais, com o apoio das Prefeituras municipais.   

Já as Unidades Executoras (UEx) são entidades privadas sem fins lucrativos, que 

representam a comunidade educativa e são responsáveis pelo recebimento financeiro 

transferido pela EEx em favor da escola que representa, tal como pela prestação de contas do 

PNAE.  As UEx podem ser denominadas de “Associação de Pais e Mestres”, “Círculo de Pais 

e Mestres'', “Caixa Escolar” ou apenas “Unidade Executora”.  

É preciso salientar que existem 3 (três) formas de gestão local do PNAE, a saber:  

1. Centralizada: O Fundo envia os recursos e a EEx compra e distribui os 

alimentos para a merenda escolar; 

2. Semi-descentralizada ou semi-escolarizada: A EEx recebe os recursos, faz a 

aquisição de determinados alimentos e repassa o restante da verba para que as 

escolas finalizem as compras necessárias para merenda escolar;  

3. Descentralizada ou escolarizada: o Fundo envia os recursos à EEx, que serve 

encaminha para as escolas e estas compram e efetuam todas as compras para a 

merenda escolar.  

Todas as formas de gestão local do PNAE contribuem para a dinâmica das compras 

dos alimentos visando o respeito à tradição alimentar e cultural das localidades. A gestão 

descentralizada dos recursos contribui para a autonomia das EEx, o que pode significar uma má 

gestão dos recursos ou brechas para casos de corrupção. É de interesse do FNDE que o 

desenvolvimento do programa ocorra de forma lícita e regular, para a manutenção nutricional 

dos estudantes e desenvolvimento econômico nos estados e municípios.  

O período pandêmico trouxe novos arranjos legislativos para a execução do PNAE 

e o Fundo demanda ainda mais apoio da sociedade civil para um bom funcionamento local do 

programa. Lembramos que FNDE não consegue acompanhar diretamente todas as entidades 

executoras espalhadas pelo país, o que torna o controle social exercido pelos Conselhos de 

Alimentação Escolar ainda mais importante, ao fiscalizar as atividades dos executores do 

programa em cada localidade.  O PNAE é acompanhado também pelo Tribunal de Contas da 

União, pela Controladoria Geral da União e pelo Ministério Público, mas estes órgãos de não 

fazem o monitoramento de todas as etapas do programa durante seu desenvolvimento junto às 

EEx, o que torna o trabalho dos Conselhos de Alimentação Escolar latente.  
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4 CONTROLE SOCIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS E A AÇÃO DOS CONSELHOS 

DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 

 

4.1. Controle Social de Políticas Públicas e suas implicações  

 

A gestão democrática de políticas públicas no Brasil é um marco para uma nação 

que passou por períodos tão turbulentos em sua história de identidade e administração. Nas 

últimas décadas, aconteceram diferentes regimes políticos, promulgação de uma nova 

constituição, perseguição política, planos de reestruturação econômicos e a população esteve 

inclusa, cabe salientar, de forma lícita ou não, nos eventos políticos que organizaram a ordem 

social do território. 

 

Diante da crise do Estado, do agravamento da questão social e da luta pela 

democratização do país, a busca por novos espaços de participação da sociedade civil 

consubstanciou-se, entre outros aspectos, pela definição no texto constitucional de 

instrumentos ativadores da publicização na formulação e na gestão das políticas 

públicas. Estimulou-se a definição de mecanismos de transferência de parcelas de 

poder do Estado para a sociedade civil e foram induzidas mudanças substantivas na 

dinâmica dessas relações (RAICHELIS, 2007, p.36). 

 

Todo o processo de redemocratização que o Brasil passou, foi de certo, benéfico 

para a valorização dos meios de participação e controle social, contribuiu para um melhor 

entendimento de democracia, que José Nilo Castro de forma hábil foi sagaz ao teorizar que 

“democracia não se reduz apenas a eleger os governantes, e tampouco a lhes dar um cheque em 

branco. Ela impõe que os cidadãos controlem e busquem a transparência da gestão pública” 

(CASTRO, 2008, p. 346).  

A participação e controle social das políticas públicas, garantidos 

constitucionalmente com a promulgação da Constituição Federal atual, representam uma nova 

caracterização da democracia participativa e efetiva da população. Em prol de uma melhor 

propagação de entendimento coletivo, Silva, Cançado e Santos (2017), afirmam que é 

imprescindível a compreensão do significado do termo Controle Social e em quais contextos 

este pode e deve ser utilizado em razão do aprimoramento da democracia.  

A humanidade configura-se em sua gênese com as pessoas vivendo de forma 

coletiva e é preciso a definição de papéis claros e objetivos para o desenvolvimento da 

sociedade, permitindo a entrada consciente das pessoas no que tange às decisões sobre a 

coletividade. De acordo com Carvalho (1995), o controle social é uma expressão de uso recente 

e corresponde a uma moderna compreensão de relação Estado-Sociedade, e a esta cabe 

estabelecer práticas de vigilância e controle sobre aquele. Existe a necessidade de cooperação 
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e zelo entre Estado e Sociedade, para um bom desenvolvimento do país, na qual a influência de 

cada um finaliza no limite o outro inicia, em assistência constante.  

Já Anjos e Caldas (2007, p. 153), caracterizaram o termo Controle Social em dois 

conjuntos:  no primeiro refere-se ao controle social exercido pelo Estado sobre os indivíduos. 

No segundo, aponta à situação inversa, indicando a atuação da cidadania com vistas a proteger 

os interesses da coletividade em relação a alguma matéria geral ou específica.  

Incluir civis nas decisões diretas de políticas públicas é uma das formas de garantia 

de soberania popular, pois “presume-se que o povo detém o poder soberano e, portanto, é ao 

povo que cabe a função de controlador. Estar a favor dos controles, para os democratas, nada 

implica de antipopular: ao contrário, é ser consequente” (MARTINS, 1989, p. 5).  

A Controladoria Geral da União (CGU), trouxe a seguinte definição de controle 

social em sua cartilha sobre o tema: 

 

O controle social pode ser entendido como a participação do cidadão na gestão 

pública, na fiscalização, no monitoramento e no controle das ações da Administração 

Pública. Trata-se de importante mecanismo de prevenção da corrupção e de 

fortalecimento da cidadania. (CGU, 2012, p. 16).  

 

 Com as reformas administrativas do serviço público, atualmente é possível a 

atuação direta e indireta dos civis no gerenciamento da máquina pública em diferentes 

instâncias. No Dicionário de Política de Bobbio, Mateucci e Pasquino (2004), os autores 

apresentam controle social como: 

 

Conjunto de meios de intervenção, quer positivos quer negativos, acionados por cada 

sociedade ou grupo social a fim de induzir os próprios membros a se conformar às 

normas que a caracterizam, de impedir e desestimular os comportamentos contrários 

às mencionadas normas, de restabelecer condições de conformação, também em 

relação a uma mudança do sistema normativo. (BOBBIO; MATEUCCI; PASQUINO. 

2004, p. 283) 

 

E por quais motivos devem existir espaços de participação e controle social se os 

governantes eleitos e comissionados deveriam sempre optar por otimizar os recursos públicos 

em políticas e programas de interesse popular?  

Com resquícios da tradição de gestão patrimonialista, é indispensável, na 

atualidade, com vistas à uma gestão pública eficaz e saudável, o monitoramento ativo da 

população na práxis das políticas públicas. Com seu tamanho continental, o Brasil torna-se um 

exemplo de desafio para organismos de gestão e controle, pois de acordo com Andrade Filho e 

Andrade (2019), temos problemas como a baixa participação popular em conselhos gestores e 

fóruns de elaboração e avaliação de políticas públicas, baixa presença popular em audiências 

públicas, dentre outros.  
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As implicações da participação social no controle de políticas públicas contribuem 

para o fortalecimento democrático das instituições deliberativas, que se não estiverem 

garantidas por lei, como os Conselhos de Alimentação Escolar, podem sofrer interferências que 

diminuem a participação civil nas deliberações, da forma que ocorreu com o Conselho de 

Políticas sobre Drogas, reorganizado de forma truculenta no ano de 2019, pelo Presidente atual, 

Jair Bolsonaro. Com o decreto 9.759, de 11 de abril de 2019, assinado pelo Presidente citado, 

os Conselhos Nacionais, que são órgãos colegiados, ficaram extintos com o argumento de 

desburocratizar os processos junto ao Estado, o que na verdade, é uma manobra política que 

visou de diminuir a participação dos civis diante de pautas políticas e de interesse da 

coletividade, principalmente em processos que não são de interesse do governo.  

Excluir a sociedade civil de pontos deliberativos é antidemocrático, pois para 

Raichelis (2007, p. 42), Controle Social é o:  

 

acesso aos processos que informam as decisões no âmbito da sociedade política. 

Permite participação da sociedade civil organizada na formulação e na revisão das 

regras que conduzem as negociações e a arbitragem sobre os interesses em jogo, além 

do acompanhamento da implementação daquelas decisões, segundo critérios 

pactuados.  

 

As restrições da população no ambiente político é negar o direito legítimo de 

opinião e decisão coletiva. Torna-se cada vez mais importante fortalecer os canais de 

participação civis e os conselhos de políticas públicas “têm se multiplicado pelo Brasil como 

gestores das mais diversas políticas e representam uma das principais experiências de gestão 

democrática” (AZEVEDO; CAMPOS; LIRA, 2020, p. 444).  

Enquanto sujeitos políticos, é preciso que os civis entendam que, de acordo com 

Correia (2004) apud Carvalho e Santos (2018) o controle da sociedade sobre o Estado precisa 

estar em sintonia com a defesa do interesse público sobre o interesse privado quando se trata 

dos negócios públicos. O controle social é fortalecido por meio da participação efetiva em 

decisões de caráter público, como a participação nos conselhos de políticas públicas, caso de 

interesse deste estudo, pois contribuem para uma maior transparência das atividades 

governamentais, fortalecendo a presença da população em ambientes que expressam a 

legitimidade do controle social, que “quanto mais direto for o exercício do poder político, mais 

acentuada será a capacidade democrática das instituições políticas, cujas decisões estarão mais 

próximas de traduzir a genuína vontade popular”. (DIAS, 2016, apud VIGLIO, 2004, p. 18)  

Vale salientar que “a participação popular no processo de decisão e controle foi 

instituída como um direito legítimo” (CRUZ; FREIRE, 2003, p. 83). As demandas sociais 
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levadas para análise de conselhos permitem uma maior publicização de problemáticas sociais e 

de interesse da coletividade, que podem ser contornadas com ações estratégicas do poder 

público com o apoio civil. Todavia, é preciso considerar a disposição social e trabalhar a 

naturalização da ocupação das arenas políticas por parte dos civis. Gohn (2002) anui que 

 

(...) a dimensão e o significado desta mudança são enormes porque não se trata apenas 

de ‘introduzir o povo’ em práticas de gestão pública, como preconizava as propostas 

da democracia com participação comunitária nos anos 80, quando a idéia da 

participação vinculava-se à apropriação simples de espaços físicos. Trata-se agora de 

mudar a ótica do olhar, do pensar e do fazer; alterar os valores e os referenciais que 

balizam o planejamento e o exercício das práticas democráticas.” (GOHN, 2002, p. 

07) 

 

A esfera quase paritária entre sociedade civil e estado é possível graças à atuação 

de civis em conselhos de políticas públicas, pois envolve o processo decisório do destino e uso 

dos recursos públicos, garantindo o efetivo controle de políticas pluralísticas. Acompanhar, 

deliberar, fiscalizar e monitorar são parte das atividades desenvolvidas para o controle social 

em espaços participativos. 

A seguir, são apresentadas as atividades de conselhos no controle social de políticas 

públicas com a exemplificação do trabalho dos Conselheiros de Alimentação Escolar.  

 

4.2 Os Conselhos de Alimentação Escolar: atividades e atribuições 

 

Os Conselhos de Alimentação Escolar são formados por, no mínimo, sete membros 

titulares e seus suplentes, com vagas destinadas para trabalhadores da educação, estudantes, 

pais de estudantes, representantes do poder Executivo e representantes de entidades civis 

organizadas (FNDE, 2021).  Este número pode vir a dobrar ou triplicar de acordo com a 

necessidade e contingente da área de cobertura do município e conforme Silva, Jaccoud e 

Beghin (2009) conselhos se institucionalizaram em praticamente todo o conjunto de políticas 

sociais no país, representando uma nova forma de expressão de interesses e de representação 

de demandas e atores junto ao Estado.  

Todos os membros do CAE são voluntários e são eleitos para um mandato de quatro 

anos, com a possibilidade de renovação para outro período quadriênio, tal como substituição de 

conselheiro. É importante salientar que em casos de irregularidades dos mandatos ou 

vencimentos dos mesmos sem uma nova formação de conselho, os recursos transferidos pelo 

Governo Federal ficam suspensos, pois o FNDE bloqueia o repasse das verbas para o PNAE 

para os entes federativos que estejam com seus conselhos em situações ilícitas.  
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A resolução nº 06, de 8 de maio de 2020, trouxe a vedação de três atores da 

alimentação escolar que poderiam ser participantes do conselho: nutricionista, coordenador de 

despesas ou coordenador de merenda escolar não podem mais ser membros do colegiado. Isso 

ocorreu por causa do conflito de interesses, pois esses atores têm sempre ânsia de aprovação 

das despesas que as entidades executoras apresentam para o conselho.  

Para eleição ou reeleição de conselheiros, todo o processo é conduzido pelas EEx, 

que recebem um aviso do FNDE, com sessenta dias de antecedência do vencimento do mandato 

do colegiado. Mesmo com o aviso, não significa que todos os municípios conseguem organizar 

as eleições dentro do prazo determinado. Os Conselheiros vigentes devem contribuir na 

mobilização do segmento o qual fazem parte e representam  no conselho. A processo eleitoral 

em cinco etapas, descritas a seguir: 

1. Divulgação do processo de eleição; 

Por transmissão de rádio, jornal, canais oficiais da prefeitura, canais on-line, etc.  

2. Organização das entidades;  

A escolha de representantes da comunidade civil organizada, pais, professores, 

profissionais do poder executivo e discentes, para a indicação das vagas.   

3. Indicação e eleição de membros; 

Com assembleia registrada em ata, as entidades precisam para comunicar o 

processo seletivo para a entidade executora ao selecionar o membro e o suplente para o 

Conselho. 

4. Posse e publicação:  

A entidade executora publica no diário oficial do município e convoca os 

conselheiros eleitos para reunião de posse. 

5. Formalização do Conselho 

O envio da documentação do processo ao FNDE é feito pela entidade executora, 

pelos Correios, para a Coordenação-Geral do Programa Nacional da Alimentação Escolar, e 

após análise, é que o processo é finalizado e o conselho é formado legalmente.  

Enquanto órgão fiscalizador, é o principal meio de controle social para a verificação 

do uso das verbas que são utilizadas no PNAE, a fim de cumprir toda a legislação que rege a 

alimentação escolar. Conforme Rizzo (2009), para que a sociedade se dispunha a participar do 

controle, ao mesmo tempo em que o governo se disponha a acatá-lo, é de todo imprescindível 

que sua voz seja ouvida e levada em conta.  

O trabalho dos Conselheiros é extenso, iniciando com a elaboração do regimento 
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interno do colegiado, que envolve um plano de ação com atividades a serem executadas durante 

o ano, planejamento de visitas e reuniões para acompanhamento do desenvolvimento dos 

trabalhos com o PNAE junto a entidade executora.  

O conselho também tem a função de averiguar denúncias que envolvam 

alimentação escolar, fazendo relatórios que podem ser solicitados por outros órgãos de controle 

como os Tribunais de Conta Municipais, Tribunais de Conta Estaduais, Tribunal de Contas da 

União, Ministério Público, Controladoria Geral da União e o próprio FNDE.  

Anualmente, ocorre a prestação de contas da entidade executora, de forma contábil, 

sobre a utilização dos recursos para a compra de gêneros alimentícios. Ocorre a avaliação das 

contas pelos Conselheiros, podendo ser: aprovadas, aprovação com restrição ou reprovação, o 

que põe a entidade executora diante da possibilidade de não receberem mais o recurso 

suplementar que o FNDE dispõe aos municípios, caso não sejam elucidados as inconsistências. 

Caso não sejam justificadas, pode afetar diretamente o mantimento da alimentação dos 

estudantes, pois em municípios pequenos ou que tenham baixa arrecadação, o valor suplementar 

enviado pelo Governo Federal é o que mantém a oferta de merenda para os alunos da rede 

pública assistidos pelo programa.  

O Sistema de Gestão de Conselhos (SIGECON) é a plataforma na qual o CAE lança 

seu parecer sobre os procedimentos das EEx. O presidente do Conselho é a pessoa que detém 

um acesso para o envio das informações.  

Os membros devem também prestigiar a organização do cardápio, da licitação e 

chamada pública, tal como a testagem de alimentos junto ao nutricionista responsável técnico 

e quadro técnico. Outra das atividades do CAE, é estimular a compra de alimentos provenientes 

da agricultura familiar, visando o desenvolvimento local e a qualidade dos alimentos ofertados.  

É possível que as contas das entidades executoras estejam em dia, mas o programa 

não esteja sendo exitoso, pois o PNAE preconiza o fornecimento de uma alimentação adequada 

para os estudantes, ou seja, caso os alimentos não tenham o valor nutricional necessário ou a 

oferta não é variada, o programa não está alcançando um dos objetivos principais. O apoio 

nutricional para estudantes visando o desenvolvimento físico e psicossocial dos mesmos 

também deve ser levado em consideração no parecer dos conselheiros.  

 

Através de canais públicos e plurais, os conselhos oportunizam aos cidadãos, a 

integração e participação no processo de planejamento, formulação e controle das 

políticas públicas, propiciando dessa forma uma alocação mais justa e eficiente dos 

recursos públicos. Vem assumindo cada vez mais uma enorme relevância, prova disso 

é o fato de que uma grande parte dos recursos que o governo federal libera aos Estados 

e Municípios estão vinculados à instituição de conselhos. (DIEGUES, 2013, p. 88) 
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Com o período de calamidade pública, o trabalho com conselheiros continuou, 

mesmo com a suspensão das aulas em 2020, sendo necessária adaptação de planos de trabalho 

dos CAE para o acompanhamento do desempenho do PNAE.  Excepcionalmente durante o ano 

passado, o programa passou por mudanças na logística de distribuição dos alimentos, como já 

comentado anteriormente. Para 2021, espera-se que o CAE possa prestigiar os protocolos locais 

organizados pelas entidades executoras para a organização do retorno às aulas presenciais e as 

medidas de segurança com vistas à segurança sanitária dos estudantes e quadro técnico.  

Com as mudanças legislativas decorrentes, é preciso que os conselheiros sejam 

atualizados sobre o novo funcionamento do programa, carecendo de formação específica sobre 

as nuances administrativas e técnicas que permeiam a execução do PNAE a partir de 2021. 
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5 A ASSESSORIA PRESTADA PELO CECANE UFC AOS CONSELHEIROS DE 

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO CEARÁ  

 

Os Centros Colaboradores em Alimentação e Nutrição dos Escolares foram 

instituídos por meio da Portaria Interministerial nº. 1010, de 08 de maio de 20064. A finalidade 

dos mesmos é a prestação de  apoio técnico e operacional aos estados e municípios, para a 

implementação da alimentação saudável nas escolas, incluindo a capacitação de profissionais 

de saúde e de educação, merendeiras, cantineiros, conselheiros de alimentação escolar e outros 

profissionais interessados.  

Os Centros foram estabelecidos em parceria do FNDE com Instituições Federais de 

Ensino Superior. O CECANE na UFC foi instituído em 2016, com a finalidade de desenvolver 

ações e projetos de interesse e necessidade do PNAE e financiado pelo FNDE, desde a formação 

da equipe até os insumos necessários para a execução das metas e atividades.  

As atividades são organizadas pela coordenação do Centro em planos de trabalho 

anuais, que são enviados para aprovação do FNDE. Após aprovação, são executadas pela equipe 

do Centro, que conta com coordenação, assessoria técnica da Universidade, agentes PNAE, 

bolsistas de pesquisa científica e extensão acadêmica, totalizando 12 membros no ano de 2020. 

Enquanto agente multiplicador das atividades do Fundo, o CECANE UFC visa contribuir na 

comunicação entre o FNDE e os executores do PNAE de forma mais direcionada.  

De acordo com as informações obtidas no endereço eletrônico do Centro, são 

praticadas as seguintes atividades:  

1. Elaboração de materiais pedagógicos digitais voltados para o fortalecimento da 

Educação Alimentar e Nutricional (EAN): um jogo pedagógico digital sobre EAN para crianças 

de 6 a 12 anos, um livro (formato impresso, PDF e E-Pub) sobre EAN para Nutricionistas do 

PNAE e profissionais da educação;  

2. Formações para atores PNAE: nutricionistas, gestores municipais, merendeiras, 

conselheiros de alimentação escolar, coordenadores pedagógicos e gestores escolares, 

agricultores familiares; 

3. Implantação de hortas escolares urbanas e oficinas para o preparo de sal de 

ervas;  

4. Monitoramento e assessoria a entidades executoras do PNAE no Ceará;  

 
4
 Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2006/pri1010_08_05_2006.html. Acesso em 10 

fev. 2021.  

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2006/pri1010_08_05_2006.html
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5. Oficinas sobre a demanda da agricultura familiar e da alimentação escolar;  

6. Pesquisas sobre: experiências de EAN no estado do Ceará; controle social do 

PNAE; compras da agricultura familiar para a alimentação escolar; aspectos higiênicos e 

sanitários da execução do PNAE.     

No plano de trabalho para o ano de 2020, período de interesse desta pesquisa, foram 

planejados 3 produtos para entrega, e a atividade de “Formação para membros de Conselhos de 

Alimentação Escolar” foi o objeto de observação da pesquisa. A meta do Centro era o alcance 

de, no mínimo, 100 (cem) Conselheiros, que posteriormente, atuariam como multiplicadores 

das informações em seus colegiados.  

A escolha da observação do produto citado ocorreu pelo controle social do 

programa por meio dos Conselhos de Alimentação Escolar, que visa o monitoramento das 

atividades com o financiamento suplementar que vem do FNDE para o estado do Ceará e seus 

municípios. Maria Stael Madureira argumenta que “o controle social sobre as ações do Estado 

realizado por uma parcela representativa da sociedade civil carece de maior qualificação para 

atingir a eficácia desejada e necessária ao alcance de seus objetivos” (MADUREIRA, 2018, p. 

68).  

Relembramos que a criação dos CAE  foi obrigatória para o movimento de 

descentralização dos recursos do programa, promovendo um canal de proporção nacional para 

o controle social da verba oriunda do Governo Federal,  para a alimentação estudantil dos 

assistidos no programa. Conforme Diegues, 

 

Os conselhos municipais de políticas públicas se constituíram protagonistas no 

processo de descentralização das políticas públicas, se configurando como um espaço 

fértil de diálogo e criação de novas relações entre o Estado e a sociedade e propiciando 

desta forma, o acesso da sociedade civil às instâncias decisórias. (DIEGUES, 2013, p. 

83) 

 

Em razão da pandemia do Covid-19, houve uma mudança na metodologia das 

formações, que nos anos anteriores aconteciam de forma presencial, em cidades-polo por região 

do Ceará, escolhidas por critério geográfico como melhores locais para os encontros. Em 2020, 

os trabalhos com Conselhos tornaram-se atividades de formação remotas por causa das 

indicações de isolamento social e restrições governamentais contra aglomerações, visando a 

segurança sanitária dos participantes.  

Os trabalhos de divulgação das informações sobre as oficinas começaram a ser 

executados em novembro de 2020 no site oficial do CECANE UFC, assim como divulgado em 

grupos do aplicativo WhatsApp e e-mail, alcançando representantes de diversos municípios do 
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Ceará. 

 

Figura 1 - Convite Digital para oficinas de formação.  

 

 Fonte: CECANE UFC (2020).  

 

O critério de escolha dos Conselheiros inscritos para a organização das oficinas 

virtuais foi, de acordo com o Professor Dr. Arimatea Bezerra, coordenador do CECANE UFC, 

“prioritariamente, CAE, cujo mandato se encerra em 2021. Desses, havendo muita demanda, 

o presidente e vice-presidente. Não atingindo a quantidade de vagas, ficou aberta à 

participação para qualquer CAE ou conselheiro”. 

 Também foi averiguado que o período de prestação de contas dos anos de 2019 e 

2020, das EEx para o CAE, ocorreria no primeiro semestre de 2021, o que corroborou na 

organização das oficinas para o fim do ano de 2020 e início do ano vigente. O plano de trabalho 

dos conselheiros também sofreu alteração por conta da pandemia, o que junto ao período de 

renovação de colegiados de muitos municípios, tornou-se uma inquietação, agravando a 

necessidade da atualização dos trâmites legais.  

As atividades de formação foram divididas em 4 (quatro turmas), com 50 
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(cinquenta) vagas cada, todavia, o CECANE UFC realizou apenas 3 (três) oficinas, com um 

remanejamento dos inscritos da turma 01 para a turma 02, por choque de datas nas agendas dos 

convidados.  

 

Quadro 2 —  Participação dos Conselheiros por oficina. 

 

 INSCRIÇÕES POR OFICINA PARTICIPANTES POR 

OFICINA 

TURMA 01  

(De 08/12/2020) 

40 37 

TURMA 02 

(De 15/12/2020) 

60 41 

TURMA 03 

(De 19/01/2021) 

43 34 

Fonte: elaborado pela autora, com informações cedidas pelo Centro (2021). 

 

 A equipe do Centro que trabalhou no produto com os Conselheiros era formada 

por 4 (quatro) pessoas: 1 (um) coordenador, 1 (um)  agente PNAE e 2 (dois) bolsistas.  Todos 

os convites via ligação ou mensagem em aplicativos feitos pela equipe citada ocorreram entre 

os meses de novembro de 2020 e janeiro de 2021, alcançando representantes de todas as regiões 

do estado. Quando indagado sobre a existência de dificuldades em formar Conselheiros, Prof. 

Arimatea respondeu que existem “A principal [dificuldade] é o acesso a esses conselheiros. 

Não temos como contactar a maioria, e os e-mail e fones que constam no espelho CAE do 

FNDE não ajudam.” O espelho é uma ferramenta disponibilizada pelo FNDE para que a 

população possa encontrar os contatos dos Conselheiros espalhados pelo país, o qual não 

consegue cumprir seu papel com exatidão pela parca atualização no site do Fundo.  

 

Quadro 3 — Municípios participantes das formações por turma. 

TURMA 01 

(De 08/12/2020) 

TURMA 02 

(De 15/12/2020) 

TURMA 03 

(De 19/01/2021) 

Abaiara Apuiarés Aracati 
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Barbalha Aracati Barreira 

Barreira Araripe Caririaçu 

Baturité Barreira Caucaia 

Chorozinho Carnaubal Crateús 

General Sampaio Catunda Crato 

Guaraciaba do Norte Choró Fortaleza 

Ibaretama Coreaú General Sampaio 

Irauçuba Crato Guaraciaba do Norte 

Itaitinga Eusébio Horizonte 

Itarema Fortaleza Ipueiras 

Jardim General Sampaio Itaitinga 

Jucás Ipaporanga Jardim 

Maracanaú Irauçuba Juazeiro do Norte 

Paracuru Jardim Jucás 

Quixadá Jijoca de Jericoacoara Pacujá 

Quixeramobim Limoeiro do Norte São Benedito 

Senador Pompeu Maranguape São João do Jaguaribe 

Sobral Novo Oriente Senador Pompeu 

Tabuleiro do Norte Poranga Tamboril 

Tianguá Quixeré Tianguá 

Várzea Alegre Russas Uruburetama 

 São João do Jaguaribe Várzea Alegre 

 Tianguá Viçosa do Ceará 
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 Tururu  

 Viçosa do Ceará  

Fonte: elaborado pela autora, com informações cedidas pelo Centro (2021). 

 

A meta do plano de trabalho foi superada, com a formação de 112 (cento e doze) 

Conselheiros de Alimentação Escolar, alcançando 53 municípios do Ceará. As atividades 

ocorreram pela plataforma Google Meet e eram mediadas tanto pelo Coordenador do Centro, 

prof. Dr. Arimatea, quanto pelo agente PNAE responsável pela atividade, Ludmir Gomes, 

doutorando em Educação pela UFC e membro do Centro.  

As assessorias em formato remoto contribuíram para a presença de duas gestoras 

do FNDE, membros da Coordenação de Educação e Controle Social. A prof.ª Dra. Maria Fátima 

Menezes é participante do CECANE da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e a Dra. 

Maria Júlia Amistá, do CECANE da Universidade Federal do Paraná.  

A representante do CECANE UFRN focava suas apresentações nas formações 

sobre a importância das ações de controle social exercidas pelos CAE localmente e o processo 

eleitoral do conselho. Já a representante do CECANE UFPR contribuía nas assessorias com a 

apresentação dos dados financeiros para a avaliação da prestação de contas que os conselheiros 

devem fazer para emissão do parecer sobre as atividades da EEx.  

A Dra. Maria Júlia instruiu também os conselheiros sobre o uso do aplicativo  E-

PNAE, este visando agilizar o recolhimento de informações registradas pelos conselheiros na 

plataforma digital, que disponibiliza também mapas da área de atuação do PNAE e todas as 

escolas participantes do programa.  

Ao acompanhar todas as formações virtuais, foi notório o raso entendimento da 

complexidade das atividades do CAE e do próprio PNAE por parte de alguns conselheiros. 

Muitos estavam em busca de informações básicas, como modelo de ata para as reuniões ou 

modelo de formulário para os relatórios que o colegiado deveria entregar para o FNDE, o que 

permite averiguar o despreparo por parte de membros para a participação nos Conselhos. 

Alguns conselheiros solicitaram informações que poderiam ser facilmente acessadas no site do 

FNDE e pelas cartilhas para Conselheiros de Alimentação Escolar produzidas pelo Fundo.  

Durante os encontros, os mediadores recebiam muitas perguntas e depoimentos de 

casos de sucesso no Estado do Ceará, sendo um dos mais emblemáticos a participação da 

Presidenta do CAE de Sobral, na Turma 01. A conselheira relatou a organização dos membros 
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para as visitas e todos os pontos de observação que eles faziam nas escolas, comentando 

também as dificuldades de outros conselheiros conseguirem participar dos encontros, por causa 

de suas ocupações pessoais, como o horário de trabalho. A Conselheira informou que o CAE 

de Sobral emite declarações de participação para membros apresentarem em postos de trabalho, 

a fim de justificar faltas para o cumprimento das atividades de controle social no município.  

Uma representante do município Fortaleza, confidenciou as dificuldades do 

colegiado em cobrir toda a região da cidade, que possui mais de 280 escolas participantes do 

PNAE. Aconteceram depoimentos também sobre a dificuldade de engajamento de todos os 

membros dos colegiados locais nas atividades de fiscalização, pois alguns estavam no colegiado 

apenas por indicação ou por não restar interesse de mais ninguém da ala de representação a qual 

fazem parte.  

Sobre o impacto da pandemia nas formações, o coordenador do centro afirma: 

“Prejudicou a riqueza do contato individual e a troca de experiências presencial. Por outro 

lado, o formato online favoreceu muito a participação, pois cada conselheiro pode participar 

de seu trabalho, casa, etc. Antes, presencialmente, havia problemas com o transporte dos 

conselheiros para as formações que era responsabilidade das EEX.” 

 

Figura 2 — Registro da 2ª Oficina de Formação com Conselheiros de Alimentação Escolar.

 

Fonte: Arquivo pessoal da autora (2020). 

 

Cada município apresentava uma forma particular de articulação entre o CAE e a 
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EEx, o que pode ser partilhado pelo acontecimento da oficina, em forma de intercâmbio de 

experiências  entre os conselheiros de diferentes regiões do Ceará. 

Consoante Salles (2014, p. 30), “o cidadão bem-informado é vital para a 

Democracia; a informação é que qualifica as pessoas para suas escolhas”, e as oficinas de 

assessoria para os Conselheiros foram de grande valia para tentar diminuir a assimetria entre os 

conselheiros.  

No que tange a informação sobre sistemas e experiências de gestão em localidades 

distintas, o Centro permanece corroborando na elucidação dos pontos de trabalho do CAE e 

estimulando os conselheiros para serem ainda mais engajados na contribuição do controle social 

do PNAE em seus municípios.  

 O coordenador da atividade lembra que houve “município em que o CAE era tão 

invisível que nem a presidente sabia o que fazer e o que era o CAE. Sequer tinha regimento. 

Num monitoramento, ao ser solicitado o regimento, no dia seguinte ela entregou um regimento 

em que constava nome de dois outros municípios, um do Sudeste e outro do Sul. Ou seja, tinha 

copiado.”   

A falta conhecimento sobre a complexidade da gestão do programa por parte de 

conselheiros, nubla completamente a fiscalização sobre as entidades executoras, o que pode vir 

a prejudicar a efetividade do PNAE em todos os eixos. O baixo conhecimento dos mecanismos 

e sistemas utilizados para a prestação de contas dificulta o trabalho dos conselheiros e abre 

margem para casos de corrupção nos municípios, seja pelo mal uso do dinheiro público, 

corrupção ativa ou passiva, improbidade administrativa etc.   

Com a possibilidade de substituição dos Conselheiros dentro do período do 

mandato, as assessorias anuais direcionadas pelo CECANE UFC para os Conselheiros é 

importante em três aspectos principais:  

1. Acompanhamento do FNDE sobre as atividades dos Conselheiros; 

Todas as atividades do CECANE UFC são registradas em relatórios para resguardo 

do material histórico do mesmo e avaliação do FNDE do cumprimento das atividades 

apresentadas no plano de trabalho. Na ocasião das oficinas de 2020, houve a presença de 

representantes do FNDE de Brasília, todavia, essas participações não são regra e é por meio dos 

relatórios de acompanhamento enviados pelo CECANE UFC para a sede do Fundo, que o 

governo federal continua a monitorar as atividades anuais dos conselheiros e o desenrolar da 

fiscalização dos mesmos, contribuindo como canal de apoio para intermédio entre FNDE e 

CAE.  
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2. Atualização legislativa sobre o PNAE para os membros dos Colegiados; 

Com a pandemia em razão do Covid-19, do fechamento das escolas públicas, troca de 

conselheiros seja por fim de gestão ou não cumprimento das atividades direcionadas ao CAE, 

é necessária a atualização sobre as mudanças legislativas no que tange o trabalho de execução 

do PNAE, para uma melhor fiscalização por parte do Conselho. 

3. Disseminação e fortalecimento dos mecanismos de Controle Social para a 

fiscalização do PNAE;  

Os encontros formativos de assessoria são contribuintes em difundir a importância 

do papel dos conselheiros para uma boa execução do PNAE em suas localidades de atuação. A 

disseminação dos mecanismos os quais os membros do colegiado podem utilizar para a 

fiscalização são úteis para a continuidade do trabalho de controle social, desde o uso de 

aplicativos, emissão de documentos, sistemas e organização secretarial das documentações 

produzidas. 

Durante os anos de existência do CECANE, ocorreram casos nos quais o trabalho 

do Centro enquanto mediador direto foi fundamental para o desenvolvimento das atividades de 

fiscalização, pois ocorreu “Município em que CAE e gestor local não se entendiam por 

divergências políticas. O CECANE intermediou inúmeras ações para amenizar esse 

problema.” , relata o Coordenador.  

Mesmo que a meta de trabalho do Centro tenha sido atingida, a quantidade de 

Conselheiros formados é muito inferior aos membros eleitos, se considerarmos que todos os 

colegiados devem possuir no mínimo 14 membros e que o Ceará possui 184 municípios. Ao 

todo, possuímos no mínimo 2.576 (dois mil, quinhentos e setenta e seis) conselheiros, entre 

titulares e suplentes no estado. Mesmo que os participantes, presidentes ou vice-presidentes, 

sejam multiplicadores das informações, o número representa apenas 4,3% do total mínimo de 

conselheiros do Ceará. 

Percebe-se que, mesmo com o número baixo de Conselheiros assessorados em 

2020, o trabalho feito pelo CECANE é essencial para a disseminação do entendimento sobre o 

controle social de políticas públicas, como também para o desenvolvimento do PNAE no Ceará. 

Os Conselheiros de Alimentação Escolar possuem no CECANE UFC um canal direto com o 

FNDE, além de apoio técnico para a superação de trabalhos burocráticos, os quais nem todo o 

grupo de colegiados domina. O trabalho de assessoria poderia ter melhor aproveitamento e 

alcance com o aumento do corpo operacional do CECANE e valorização de sua atuação, que a 

partir de 2021, irá assessorar também o estado de Pernambuco.  
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Infelizmente, o Centro sofre com entraves burocráticos da própria Universidade, ao 

ter problemas com o repasse da verba enviada pelo FNDE para a manutenção de suas atividades,  

impossibilitando o pagamento dos bolsistas e agentes PNAE que prestam o serviço operacional 

para o Governo Federal de forma correta. Sem as assessorias do CECANE, os municípios 

cearenses possuiriam mais dificuldades em realizar as atividades concernentes ao PNAE, em 

especial a fiscalização, que fica a cargo do CAE e envolve tantas fases de acompanhamento, 

grupos de fiscalização e pontos de monitoramento para o cumprimento legislativo total do 

programa.  

O Centro possui atividades também com todos os outros atores principais da 

execução do PNAE, o que para nós, o qualifica enquanto um grande polo de informações para 

pesquisas sobre temas transversais em gestão de políticas públicas. Para um melhor 

entendimento da dimensão dos impactos que as assessorias de formação causam nos Conselhos, 

sugere-se uma nova pesquisa, a partir da perspectiva dos próprios conselheiros que foram 

assessorados no ano de 2020.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Diante do exposto, é notório o esforço para a manutenção contínua do Programa 

Nacional de Alimentação Escolar no Ceará. A assessoria prestada pelo CECANE UFC 

conseguiu contemplar e superar as metas de seu plano de trabalho,  ao realizar os encontros de 

formação para Conselheiros de Alimentação Escolar do estado, com vistas à plena execução do 

programa nos municípios. Ainda que a quantidade de conselheiros formada seja pequena em 

comparação ao número total de membros colegiados, acredita-se que com maior apoio 

financeiro e institucional por parte do FNDE e da UFC, o Centro possa entregar resultados 

ainda mais excelentes, principalmente no ano de 2021, já que sua área de atuação que vai 

aumentar, ao trabalhar também com os atores do PNAE de Pernambuco.  

A luta por uma alimentação escolar de qualidade apresenta-se como uma constância 

na realidade brasileira, com um extenso arcabouço legal que dá suporte direto para o 

desenvolvimento educacional e social dos alunos contemplados pelo programa, tal como apoio 

para o desenvolvimento econômico local. O tema da pesquisa torna-se relevante 

academicamente pela inovação do objeto do estudo de caso, já que o CECANE UFC possui 

apenas cinco anos de existência, caracterizando-se como um membro de apoio operacional do 

FNDE, desenvolvendo trabalhos de assessoria, produção científica e apoio técnico com todos 

os atores que participam da execução do PNAE. 

 É papel dos Conselheiros de Alimentação Escolar zelar pela boa utilização das 

verbas enviadas pelo FNDE para os entes federativos, assim como acompanhar se os objetivos 

do programa estão sendo alcançados, o que contempla uma grande gama de atividades a serem 

realizadas, vislumbrando o controle civil eficiente do programa.  

Os CAE estão presentes em todos os municípios brasileiros e são uma excelente 

demonstração de ocupação de espaços deliberativos por civis para o controle social de políticas 

públicas, pois trabalham na fiscalização do PNAE em todo o território e têm papel fundamental 

sobre a lisura na execução das atividades do programa. Os colegiados no Ceará apresentam suas 

particularidades por município, com diferentes casos de sucesso na fiscalização, tal como casos 

de falha no monitoramento pelos conselheiros.  

Foi possível averiguar, no acompanhamento das oficinas, desconformidades em 

relação ao conhecimento dos conselheiros sobre as atividades do CAE, o que torna o trabalho 

do CECANE ainda mais relevante ao levar informações úteis sobre as atividades que 

concernem aos colegiados.  



41 
 

 

 

O direito ao exercício da cidadania é fortalecido com a possibilidade de participação 

social, todavia é necessário a capacitação dos civis para a ocupação dos organismos 

deliberativos. É preciso que os Conselheiros  entendam toda a complexidade e importância 

histórica que os conselhos de políticas públicas possuem e o quão dispendioso foi conquistar o 

direito de estarem ocupando aqueles assentos, que possuem tanta influência e poder de decisão.  

Com toda a politicagem histórica que marca o gerenciamento do Brasil e do Ceará, 

é fundamental que as organizações de controle social sejam fortalecidas e mantidas, 

principalmente aquelas que atuam em ambientes deliberativos, fiscalizam o uso do grande 

montante de dinheiro público e as atividades de execução de políticas e programas nacionais 

nas localidades, sobretudo do PNAE. 

Por fim, sugere-se que todas as Instituições Públicas de Ensino Superior possam ser 

contempladas com a abertura de um CECANE, pois existe uma grande demanda de assessoria 

por parte dos atores do PNAE pelo Brasil. O trabalho de assessoria dos Centros sequer cobre 

todos os estados do Brasil, mesmo com quinze anos de início das atividades dos mesmos. O 

país ganharia muito com a ampliação do número de Centros e o programa seria melhor 

executado, com a aproximação do FNDE e o trabalho de acompanhamento operacional e 

técnico dos Centros em todas as regiões do Brasil, contribuindo para a continuidade de um dos 

maiores sucessos em programa de alimentação universal do mundo.  
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APÊNDICE A - QUESTIONÁRIO APLICADO AO COORDENADOR DO CECANE 

 

 

1. Como você define o CECANE?  

2. E quais os principais objetivos que já foram alcançados com o Centro? 

3. O FNDE apoia o Centro em quais áreas? De que forma se dá este apoio? 

4. Você poderia falar em que consiste o Plano de Trabalho de 2020? 

5. Como ocorreram as formações do plano de trabalho de 2020? 

6. Quantos conselheiros existem? 

7. Como acontece a escolha dos conselheiros que são formados? 

8. Quais os principais pontos que são trabalhados com os conselheiros nas formações? 

9. Existem dificuldades em formar Conselheiros de  Alimentação escolar? Se sim, quais? 

10. Como você percebe os impactos da pandemia nas capacitações? 

11. Poderia compartilhar uma história marcante pra você, de algum conselheiro, que te 

marcou durante os anos de trabalho do Centro, as formações?   

 

 


