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Os Conselhos de Controle Social surgiram a partir da Constituição Brasileira de 1988, que 
estabeleceu a presença da comunidade na gestão pública, viabilizando a comunicação entre a 
sociedade e o governo por meio da incorporação da participação democrática nas atividades 
políticas. Neste sentido, com o intuito de realizar o controle social do Programa Nacional de 
Alimentação Escolar (PNAE), foi instituído o Conselho de Alimentação Escolar (CAE). O 
CAE é um órgão colegiado, de caráter fiscalizador, permanente, deliberativo e de 
assessoramento, responsável por acompanhar a execução física e financeira do PNAE. 
Entretanto, é comum encontrar inconstâncias na execução do conselho que podem causar 
impedimentos no funcionamento desse órgão. Neste sentido, o objetivo desse trabalho é 
avaliar a atuação dos conselheiros de alimentação escolar em um município do Recôncavo da 
Bahia, verificando o cumprimento das atribuições dos conselheiros; avaliando às condições de 
trabalho do CAE e identificando a situação do CAE frente ao FNDE. Trata-se de um estudo 
de caso, qualitativo, quantitativo, descritivo, com coleta de dados transversal, através da 
aplicação de um formulário adaptado com todos os membros do Conselho Municipal de 
Alimentação Escolar. Os dados coletados serão analisados quantitativamente através de 
tabulação no programa estatístico Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) versão 
20, e para análise qualitativa os dados serão interpretados através de interface com as 
normativas Resolução nº 26/2013 e Lei nº 11.947/2009. Espera-se que a pesquisa estimule o 
desenvolvimento de estudos similares em outros municípios, além de subsidiar a criação de 
estratégias para o aperfeiçoamento do controle social na alimentação escolar do município. O 
projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa conforme parecer Nº 3.529.912. 
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