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PLANO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DO 

MUNICÍPIO DE CASCAVEL/ PR – 2017/2018 

 

 

1  CONTEXTUALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO 

 

A origem do Município de Cascavel tem em seu bojo três aspectos 

fundamentais que influenciaram na ocupação da região oeste do Paraná: o 

tropeirismo, as obragens e a imigração. 

O tropeirismo consistiu no transporte até São Paulo do gado comprado no Rio 

Grande do Sul, no Uruguai e na Argentina pelos tropeiros. Estas incursões no 

interior do estado deram origem à “Encruzilhada”. 

Concomitantemente a esta atividade, que predominou em meados do século 

XIX, instalaram-se empresas de exploração da madeira e erva-mate, formando 

pequenos núcleos administrativos. Estas colonizadoras (obragens) prescindiam de 

uma organização social mínima, como transporte, vias de acesso e comunicação, 

disponibilidade de hospitais, igrejas e escolas, bem como de uma rede comercial. 

Por volta dos anos de 1950, fluxos migratórios vieram compor a população da 

região, entre elas: a cabocla (deslocamento da população de Guarapuava para o 

Oeste do Paraná), a sulista (deslocamento da população do Sul do país) e a cafeeira 

(famílias que se deslocaram de várias partes do Brasil em busca de terras para o 

plantio do café). Este fluxo foi resultado da liberação da mão-de-obra das lavouras 

de café do Norte do Paraná e da crise da agropecuária do Rio Grande do Sul.  

Cascavel alcançou o status de município em 14 de novembro de 1951, por 

meio da promulgação da Lei Estadual nº. 790/51, em que deixou a categoria de 

distrito administrativo do Município de Foz do Iguaçu. O resultado do Censo 

demográfico de 1950 mostrou uma população residente de 404 habitantes. Com a 

exploração econômica da madeira e o plantio do café, o pequeno povoado difundiu-

se geograficamente, com um crescimento populacional de 79,77% ao ano. 

Este crescimento acelerado, aliado às transformações econômicas e 

tecnológicas presentes nas décadas de 1970 e 1980 e à substituição da extração da 
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madeira pela agricultura como ramo produtivo em conjunto com o acentuado 

surgimento de indústrias, o comércio e a pecuária, fez o povoado erigir à condição 

de principal cidade do Oeste do Paraná e uma das cinco maiores do estado. 

(CASCAVEL, 1988). 

 

 

Cascavel situa-se no Terceiro Planalto do estado, na região oeste paranaense, 

com uma altitude média de 781 metros e uma área territorial de 2.091,401km². A 

área rural é composta por 8 distritos administrativos: Sede, Diamante do Oeste, 

Espigão Azul, Juvinópolis, Rio do Salto, São João do Oeste, São Salvador e Sede 

Alvorada. Está a uma distância de 491km da capital do Estado (Curitiba), de 136km 

do município de fronteira com Paraguai (Foz do Iguaçu) e 585km do litoral 

(Paranaguá). As principais rodovias que margeiam a cidade são a BR 277, BR 467, 

BR 369, BR 163, PR 180 e PR 182.   

Segundo o censo demográfico de 2016, realizado pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), o município apresentou uma população residente de 

316.226 habitantes, segundo dados IBGE – Censo Demográfico de 2010. A 

densidade demográfica (hab./km²) corresponde a 151.20 (IPARDES, 2016). 

 

 

 

 

AUTORIDADE ELEITA/ 2013-2016: 

Edgar Bueno 

Fonte: TRE-PR 

 

Número de eleitores/2016: 206.714 

Fonte: TSE 

NOTA: Posição do cadastro de eleitores, no site da 

fonte, a partir de 2012, é em julho. 
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DESENVOLVIMENTO HUMANO E RENDA FONTE DATA MUNICÍPIO REGIÃO ESTADO 

Índice de Desenvolvimento Humano - IDHM PNUD/IPEA/FJP 2010 0,782 ... 0,749 

Índice de Gini da Renda Domiciliar Per Capita IBGE 2010 0,5206 ... 0,5416 

EDUCAÇÃO FONTE DATA MUNICÍPIO REGIÃO ESTADO 

Matrículas na Creche (alunos) MEC/INEP 2015 5.224 7.789 181.308 

Matrículas na Pré-escola (alunos) MEC/INEP 2015 7.342 10.398 231.783 

Matrículas no Ensino Fundamental (alunos) MEC/INEP 2015 39.345 59.329 1.445.820 

Matrículas no Ensino Médio (alunos) MEC/INEP 2015 14.733 21.933 474.200 

Matrículas na Educação Profissional (alunos) MEC/INEP 2015 2.860 2.890 71.948 

Matrículas no Ensino Superior (alunos) MEC/INEP 2015 20.848 20.989 389.966 

Taxa de Analfabetismo de 15 anos ou mais (%) IBGE 2010 4,46 ... 6,28 

SAÚDE FONTE DATA MUNICÍPIO REGIÃO ESTADO 

Estabelecimentos de Saúde (número) MS-CNES 2015 604 810 21.936 

Leitos Hospitalares Existentes (número) MS-CNES 2015 981 1.309 27.166 

Taxa de Fecundidade (filhos/mulher) PNUD/IPEA/FJP 2010 1,83 ... 1,86 

Taxa Bruta de Natalidade (mil habitantes) IBGE/SESA-PR 2015 15,24 15,07 14,42 

Taxa de Mortalidade Geral (mil habitantes) (P) Datasus/SESA-PR 2015 5,44 5,62 6,33 

Taxa de Mortalidade Infantil (mil nascidos vivos) (P) Datasus/SESA-PR 2015 9,86 9,89 10,92 
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Taxa de Mortalidade em Menores de 5 anos (mil nascidos 

vivos) (P) 
Datasus/SESA-PR 2015 11,33 11,75 12,38 

Taxa de Mortalidade Materna (100 mil nascidos vivos) (P) Datasus/SESA-PR 2015 41,95 28,66 50,95 

DOMICÍLIOS E SANEAMENTO FONTE DATA MUNICÍPIO REGIÃO ESTADO 

Número de Domicílios Recenseados IBGE 2010 100.931 152.861 3.755.090 

Número de Domicílios Particulares Permanentes IBGE 2010 91.031 137.362 3.298.297 

Domicílios Particulares Permanentes - Com Água Canalizada IBGE 2010 90.664 136.547 3.273.822 

Domicílios Particulares Permanentes - Com Banheiro ou 

Sanitário 
IBGE 2010 90.935 136.979 3.286.052 

Domicílios Particulares Permanentes - Destino do Lixo - 

Coletado 
IBGE 2010 87.512 121.607 2.981.998 

Domicílios Particulares Permanentes - Com Energia Elétrica IBGE 2010 90.769 136.754 3.284.181 

Abastecimento de Água (unidades atendidas 
(2)

) Sanepar/Outras 2015 113.864 158.499 3.679.296 

Consumo de Água - Volume Faturado (m
3
) Sanepar/Outras 2015 17.420.050 24.226.673 580.839.736 

Consumo de Água - Volume Medido (m
3
) Sanepar/Outras 2015 14.534.352 19.989.139 478.339.085 

Atendimento de Esgoto (unidades atendidas (2)) Sanepar/Outras 2015 104.735 116.613 2.499.625 

ENERGIA ELÉTRICA FONTE DATA MUNICÍPIO REGIÃO ESTADO 

Consumo de Energia Elétrica (Mwh) COPEL 2015 774.545 1.208.250 28.856.494 

Consumidores de Energia Elétrica (número) 
(3)

 COPEL 2015 132.638 192.835 4.551.902 
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TRABALHO FONTE DATA MUNICÍPIO REGIÃO ESTADO 

Estabelecimentos (RAIS) (número) MTE 2015 10.670 14.678 314.993 

Comércio Varejista MTE 2015 3,576 4.942 107.940 

Administradoras de Imóveis, Valores Mobiliários MTE 2015 1,294 1.419 33.816 

Alojamento, Alimentação, Radiodifusão e Televisão MTE 2015 1,047 1.368 33.205 

Empregos (RAIS) (número) MTE 2015 102.510 135.512 3.113.204 

Estabelecimentos (RAIS) nas Atividades Características do 

Turismo (ACTs) (número) 
MTE 2015 639 813 20.003 

Estabelecimentos (RAIS) nas ACTs - Alojamento (número) MTE 2015 58 75 1.823 

Estabelecimentos (RAIS) nas ACTs - Alimentação (número) MTE 2015 471 593 14.807 

Estabelecimentos (RAIS) nas ACTs - Transporte Terrestre 

(número) 
MTE 2015 33 49 1.256 

Estabelecimentos (RAIS) nas ACTs - Transporte Aéreo 

(número) 
MTE 2015 1 1 34 

Estabelecimentos (RAIS) nas ACTs - Transporte Aquaviário 

(número) 
MTE 2015 - - 25 

Estabelecimentos (RAIS) nas ACTs - Agências de Viagem 

(número) 
MTE 2015 28 34 983 

Estabelecimentos (RAIS) nas ACTs - Aluguel de Transportes 

(número) 
MTE 2015 10 13 281 

Estabelecimentos (RAIS) nas ACTs - Cultura e Lazer 

(número) 
MTE 2015 38 48 794 

População em Idade Ativa (PIA) (pessoas) IBGE 2010 245.796 371.270 8.962.587 
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População Economicamente Ativa (PEA) (pessoas) IBGE 2010 161.365 240.700 5.587.968 

População Ocupada (PO) (pessoas) IBGE 2010 153.513 229.829 5.307.831 

Taxa de Atividade de 10 anos ou mais (%) IBGE 2010 65,65 64,83 62,35 

Taxa de Ocupação de 10 anos ou mais (%) IBGE 2010 95,13 95,48 94,99 

AGROPECUÁRIA FONTE DATA MUNICÍPIO REGIÃO ESTADO 

Valor Bruto Nominal da Produção Agropecuária (R$ 1,00) DERAL 2015 1.546.711.958,03 5.529.050.865,27 77.821.205.812,74 

Pecuária - Bovinos (cabeças) IBGE 2015 87.357 584.727 9.314.908 

Pecuária - Equinos (cabeças) IBGE 2015 1.631 11.308 300.781 

Pecuária - Ovinos (cabeças) IBGE 2015 9.104 30.863 614.749 

Pecuária - Suínos (cabeças) IBGE 2015 90.451 368.659 7.134.055 

Aves - Galináceos (cabeças) IBGE 2015 5.350.000 32.512.782 324.034.053 

Produção Agrícola - Soja (em grão) (toneladas) IBGE 2015 383.318 1.368.658 17.229.378 

Produção Agrícola - Milho (em grão) (toneladas) IBGE 2015 376.260 1.205.657 15.777.409 

Produção Agrícola - Trigo (em grão) (toneladas) IBGE 2015 71.815 266.935 3.330.589 

FINANÇAS PÚBLICAS FONTE DATA MUNICÍPIO REGIÃO ESTADO 

Receitas Municipais (R$ 1,00) Prefeitura 2015 703.148.068,79 1.151.275.170,15 29.735.033.153,06 

Despesas Municipais (R$ 1,00) Prefeitura 2015 658.166.789,37 1.071.724.988,13 28.706.535.055,68 

ICMS (100%) por Município de Origem do Contribuinte (R$ 

1,00) 
SEFA-PR 2015 261.003.909,46 286.739.244,10 24.587.574.935,48 
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ICMS Ecológico - Repasse (R$ 1,00) SEFA-PR 2015 98.368,52 2.806.714,10 251.375.123,07 

Fundo de Participação dos Municípios (FPM) (R$ 1,00) MF/STN 2015 53.444.578,01 187.093.812,93 4.618.692.314,10 

PRODUTO E RENDA FONTE DATA MUNICÍPIO REGIÃO ESTADO 

PIB Per Capita (R$ 1,00) 
(4)

 IBGE/Ipardes 2013 27.496 29.245 30.265 

Valor Adicionado Bruto (VAB) a Preços Básicos (R$ 

1.000,00) 
(4)

 
IBGE/Ipardes 2013 7.435.440 12.107.096 287.052.092 

VAB a Preços Básicos - Agropecuária (R$ 1.000,00) (4) IBGE/Ipardes 2013 526.705 1.921.321 29.926.172 

VAB a Preços Básicos - Indústria (R$ 1.000,00) 
(4)

 IBGE/Ipardes 2013 1.268.648 2.604.805 75.068.383 

VAB a Preços Básicos - Serviços (R$ 1.000,00) 
(4)

 IBGE/Ipardes 2013 4.730.410 6.163.868 146.069.847 

VAB a Preços Básicos - Administração Pública (R$ 

1.000,00) 
(4)

 
IBGE/Ipardes 2013 909.677 1.417.102 35.987.678 

Valor Adicionado Fiscal (VAF) (R$ 1,00) (P) SEFA-PR 2015 5.793.413.036 10.065.155.738 254.029.322.845 

VAF - Produção Primária (R$ 1,00) (P) SEFA-PR 2015 893.983.530 3.378.577.524 52.644.331.165 

VAF - Indústria (R$ 1,00) (P) SEFA-PR 2015 1.465.389.585 2.542.744.157 111.082.022.362 

VAF - Comércio/Serviços (R$ 1,00) (P) SEFA-PR 2015 3.430.369.374 4.137.079.947 89.603.805.782 

VAF - Recursos/Autos (R$ 1,00) (P) SEFA-PR 2015 3.670.547 6.754.110 699.163.536 
 

 (1)  Resultados da população residente em 1º de abril de 2007, encaminhados ao Tribunal de Contas da União em 14 de novembro de 2007. Para os municípios com mais de 170.000 
habitantes (Cascavel, Colombo, Curitiba, Foz do Iguaçú, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e São José dos Pinhais) não houve contagem da população e nesses casos foi 
considerada a estimativa na mesma data. 

  (2)  Unidades (economias) atendidas é todo imóvel (casa, apartamento, loja, prédio, etc.) ou subdivisão independente do imóvel para efeito de cadastramento e cobrança de tarifa 
(Adaptado do IBGE, CIDE, SANEPAR). 

  (3)  Refere-se às unidades consumidoras de energia elétrica (relógio). 

  (4)  Nova metodologia. Referência 2010 
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2 A POLÍTICA PÚBLICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 

 

2.1 Marco Histórico e Legal 

 

O Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (SISAN) nasceu 

por meio da Lei nº 11.346/2006, conhecida como Lei Orgânica de Segurança 

Alimentar e Nutricional. Trata-se de um sistema público que reúne diversos setores 

de governo em órgãos intersetoriais como a Câmara Interministerial de Segurança 

Alimentar e Nutricional, CAISAN, e seus congêneres nas esferas federal, estadual e 

municipal, bem como instâncias de participação social na forma de Conferências e 

de Conselhos – Conselhos Municipais de Segurança Alimentar (COMSEAS). Nelas, 

representantes de organizações da sociedade civil sem fins lucrativos e do setor 

privado, especialistas e profissionais de diversas formações se reúnem com 

gestores públicos para construírem proposições voltadas ao objetivo de assegurar e 

proteger o Direito Humano à Alimentação Adequada e Saudável (DHAAS) a todas 

as pessoas que vivem no território nacional (art. 6º e 277º da Constituição Federal, 

2010). 

O novo marco institucional representado pelo SISAN lançou as bases para 

que o Brasil organizasse, de maneira articulada e coerente, um conjunto de políticas 

públicas de SANS que pudessem, ao mesmo tempo, enfrentar a fome e a 

desnutrição, promover a produção diversificada e sustentável de alimentos e o 

acesso universal a uma alimentação adequada e saudável. 

Assim, a construção do SISAN vem contribuindo para a concretização de 

importantes avanços, perceptíveis nos indicadores que comprovam a redução da 

Insegurança Alimentar e Nutricional, da pobreza e da vulnerabilidade social dos 

brasileiros. Todavia, a sociedade e o Estado ainda têm diante de si grandes desafios 

no campo da soberania e da Segurança Alimentar e Nutricional, para os quais o 

SISAN se apresenta como uma oportunidade e uma importante ferramenta para 

promover e proteger esse direito constitucional de todos os seres humanos. 

Desde a década de 1960, os especialistas evidenciaram a necessidade de um 

enfoque multicausal e multisetorial no acompanhamento dos problemas de 

alimentação e nutrição. Entretanto, apenas após a realização da Conferência 

Mundial de Alimentos, em Roma (1974), patrocinada pela FAO, a qual aprovou a 
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recomendação para que os Estados-membros estabelecessem sistemas de 

vigilância alimentar e nutricional, é que o tema converte-se em componente 

programático de diversos países. 

No Brasil, foi criado o Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição (INAN), em 

1972, e elaborado o I Programa Nacional de Alimentação e Nutrição (I PRONAN), 

com 12 subprogramas de diferentes estruturas governamentais, que abordavam a 

desnutrição como uma doença social, com vigência até 1974, que teve dificuldades 

em seu desempenho e foi interrompido em razão de transgressões normativas e 

operativas constatadas por auditorias. 

Nos anos 1980 os temas da alimentação e nutrição voltam ao cenário político 

nacional. Destaca-se como um dos mais importantes eventos para a discussão da 

temática a 8ª Conferência Nacional de Saúde (17 a 21 de março de 1986), o marco 

de uma nova era para a saúde no Brasil. 

É elaborada uma proposta de Política Nacional de Segurança Alimentar com 

a finalidade de atender às necessidades alimentares da população e atingir a 

autosuficiência nacional na produção de alimentos. É proposto, ainda, um evento 

para aprofundar a discussão e definir propostas de políticas para a alimentação e 

nutrição (Relatório Final da 8ª Conferência de Saúde,1986). Ainda na década de 

1980, o INAN promoveu a I Conferência Nacional de Alimentação e Nutrição (1986), 

respondendo à proposta da 8ª Conferência Nacional de Saúde. 

Em 1987, são criados comitês permanentes de combate à fome com 

participação de instituições de saúde pública, associação de moradores, Igreja 

Católica e agências governamentais. A alimentação deixa de ser encarada como 

benefício e passa a ser compreendida como direito. São retomadas as propostas de 

criação de um Conselho Nacional de Alimentação e Nutrição e de um Sistema 

Nacional de Alimentação e Nutrição.  

Em 1989 foi realizada uma pesquisa sobre alimentação e nutrição 

coordenada pelo INAN, em parceria com o Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE). Entretanto, apesar de todos esses esforços, a fome em seu 

conteúdo político e social, passa a ser discutida mais amplamente apenas nos anos 

1990. 

O conceito de segurança alimentar, em processo de formulação, estava 

estreitamente ligado à necessidade de mudança do modo de produção baseado na 
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Revolução Verde para um modo de produção economicamente e ambientalmente 

sustentável, socialmente e culturalmente justo. 

Em abril de 1993 é criado o Conselho Nacional de Segurança Alimentar 

(CONSEA), como órgão de aconselhamento da Presidência da República, composto 

por 8 Ministros de Estado, 21 representantes da Sociedade Civil, sendo 19 indicados 

pelo Movimento pela Ética na Política, tendo como presidente o Bispo da Igreja 

Católica Dom Mauro Morelli. Em julho de 1994, realiza-se a I Conferência Nacional 

de Segurança Alimentar e Nutricional, em Brasília, com 1.800 delegados, que 

aponta as seguintes diretrizes para orientar a Política de Segurança Alimentar e 

Nutricional: ampliar as condições de acesso à alimentação e reduzir seu peso no 

orçamento familiar; assegurar saúde, nutrição e alimentação a grupos populacionais 

determinados; e,assegurar a qualidade biológica, sanitária, nutricional e tecnológica 

dos alimentos e seu aproveitamento biológico estimulando práticas alimentares e 

estilo de vida saudáveis. Foram produzidos dois documentos, sendo um 

programático - com as condições e requisitos para uma política nacional de SAN - e 

uma declaração política.  

Cabe ressaltar que nos próximos 10 anos poucos avanços foram verificados 

com relação a política de SAN, quando em 2004 foi realizada a II Conferência 

Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, em Olinda, Pernambuco, sendo 

deliberada a aprovação de uma Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional 

que criasse o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (SISAN). 

Portanto, a instituição e o processo de consolidação desse sistema são conquistas 

da sociedade brasileira e o reflexo do compromisso do governo federal na primeira 

década deste século, com o tema da Segurança Alimentar e do Direito Humano à 

Alimentação Adequada. O SISAN, foi resultado de uma ampla mobilização da 

sociedade civil e setores do governo. Em 1986, a VIII Conferência Nacional de 

Saúde deliberou a realização da I Conferência Nacional de Alimentação e Nutrição, 

na qual foi deliberada a criação de um Sistema de Segurança Alimentar e 

Nutricional.  

Em 2006 é aprovada e sancionada a Lei Orgânica de Segurança Alimentar e 

Nutricional (LOSAN), que cria o SISAN e assegura a alimentação adequada como 

um direito humano fundamental, atribuindo ao poder público o dever de adotar 

políticas e ações para garantir a Segurança Alimentar e Nutricional da população.  
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Em 2007, acontece a III Conferência Nacional de Segurança Alimentar e 

Nutricional (CNSAN), realizada em julho, em Fortaleza, Ceará. O tema da 

conferência foi “Por um Desenvolvimento Sustentável com Soberania e Segurança 

Alimentar e Nutricional”. Participaram da III CNSAN 1.800 pessoas, sendo 1.333 

delegados da sociedade civil e de governos (federal, estadual e municipal), 360 

convidados nacionais e 70 convidados internacionais, de 23 países. Os delegados 

votaram as ações prioritárias a realizar e os caminhos para favorecer processos 

sustentáveis de desenvolvimento socioeconômico com Segurança Alimentar e 

Nutricional, com progressiva realização do DHAA e soberania alimentar, por meio da 

implantação da Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional e do SISAN. 

Os Decretos nº 6.272 e nº 6.273, ambos de 23 de novembro de 2007, significaram 

mais um passo no trajeto da Segurança Alimentar e Nutricional, os quais dispõem 

respectivamente sobre as competências, a composição e o funcionamento do 

CONSEA Nacional, e cria a Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e 

Nutricional (CAISAN), à luz do novo marco legal publicado em 2006, ficaram 

instituídas as instâncias fundamentais para a operacionalização do SISAN.  

Em 25 de agosto de 2010 é instituída a Política Nacional de Segurança 

Alimentar e Nutricional (PNSAN) e definidos os critérios para a elaboração do I 

Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (PLANSAN), com a publicação 

do Decreto nº 7.272/2010. Em dezembro do referido ano, inicia-se a estruturação da 

CAISAN. O I Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, foi aprovado em 

2011 - PLANSAN 2012/2015, o qual foi reconhecido como um importante 

instrumento da Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, durante a IV 

Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, realizada em Salvador, 

Bahia. Entretanto, apresenta-se como desafio a consolidação do SISAN nos estados 

e municípios e, para isso, é fundamental que sejam criados e fortalecidos os 

componentes estaduais e municipais desse sistema, reforçado na V Conferência 

Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, cujo tema foi “Comida de verdade no 

campo e na cidade: por direitos e soberania alimentar” realizada em 2015, em 

Brasília, DF. 
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2.2 A Segurança Alimentar e Nutricional Em Cascavel, Paraná 

 

A partir da retomada nacional da discussão a respeito da Segurança 

Alimentar e Nutricional com o Programa Fome Zero, em 2003, foi instituído o 

Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), com a ação Compra Direta da 

Agricultura Familiar e Doação Simultânea, pelo governo federal e implementado pelo 

estadual por meio da Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Promoção 

Social (SETP), orientando os municípios à sua adesão. Seu objetivo consistia, e 

ainda se mantém, em complementar a alimentação preparada e distribuída nas 

entidades sociais para famílias em situação de vulnerabilidade social ou de 

insegurança alimentar, colaborando para o fortalecimento da agricultura familiar e 

promovendo o dinamismo econômico local. 

Em Cascavel, foi formado o primeiro grupo de agricultores familiares para o 

PAA – Compra Direta do Reassentamento São Francisco, na comunidade Aliança 

do Oeste, em 2004, por meio do grupo de mulheres do Pão da Roça, cuja indicação 

das entidades assistenciais para o recebimento da doação dos alimentos ficou a 

cargo da Secretaria de Ação Social (SEASO). Posteriormente, outros grupos foram 

formados e a administração municipal esteve a cargo da SEASO e atualmente 

encontra-se na Secretaria de Agricultura (SEAGRI). 

Dentre os programas ligado à política de SAN, em Cascavel foram 

implantadas as Cozinhas Comunitárias no PROVOPAR e no Acampamento 1º de 

agosto, este apoiando a Escola Itinerante Zumbi dos Palmares. O PROVOPAR abriu 

a Cozinha Comunitária no bairro Jardim Presidente, a qual por uma década serviu 

refeições às famílias do bairro, realizou cursos de formação relacionados com a 

alimentação e a economia solidária. Posteriormente o PROVOPAR abriu a Cozinha 

Comunitária no bairro Interlagos, que foi inaugurada no dia 8 de agosto de 2013. 

Diariamente são servidas 300 refeições, com cardápios diferenciados elaborados 

por nutricionista. A cozinha fica aberta de segunda a sexta-feira, no horário das 

11:45h até 13:00h. O público-alvo das Cozinhas Comunitárias é formado por 

pessoas em situação de insegurança alimentar e/ou vulnerabilidade social, 

preferencialmente aquelas indicadas pelos CRAS (Centros de Referência em 

Assistência Social), como gestantes desnutridas, crianças até seis anos de idade, 

estudantes, desempregados, trabalhadores formais e informais de baixa renda, 

idosos e pessoas situadas abaixo da linha da pobreza. 
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Na sequência, o governo estadual criou o programa Produção Solidária de 

Alimentos (PRODUSA), visando ao fortalecimento do PAA pela doação de 

equipamentos para a produção de alimentos, como pães, massas, polpas, etc., 

sendo contemplado em Cascavel o grupo Pão da Roça, do Reassentamento São 

Francisco.  

E ainda, o programa estadual Leite das Crianças impulsionou a SAN 

(Segurança Alimentar e Nutricional) com a distribuição de um litro de leite diário à 

crianças de seis meses a três anos, pertencentes a famílias de baixa renda, sendo 

acompanhado por um Comitê Municipal composto por gestores municipais, 

representantes de entidades sociais, agricultores e representantes de escolas 

estaduais, como PROVOPAR, APMI, CEMIC, FAG como Curso de Nutrição, Banco 

de Leite do HU, grupo Pão da Roça, Pastoral da Criança.  

Representantes do governo municipal de Cascavel, das entidades sociais e 

dos agricultores familiares participaram das conferências de SAN no âmbito regional, 

estadual e nacional, em nome do município ou da região administrativa do escritório 

regional da SETP em Cascavel, assim como de reuniões do Fórum Regional de 

FOTO 1: Cozinha Comunitária do 

Interlagos 

FONTE: ACERVO 

PERTENCENTE À PREFEITURA 

MUNICIPAL DE CASCAVEL 
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SAN criado no âmbito desse Escritório e liderado por uma Comissão Regional de 

SAN, ligada ao CONSEA Estadual. 

A Segurança Alimentar e Nutricional no município de Cascavel começou a 

tomar forma a partir de 2006, com a realização da I Conferência de Segurança 

Alimentar. A Prefeitura de Cascavel por meio das Secretarias de Assistência Social 

(SEASO), Saúde (SESAU) e Agricultura (SEAGRI) em parceria com entidades 

classistas e sociedade civil realizaram em 20/07/2006, a I Conferência Municipal de 

Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável. O objetivo do evento foi aprovar 

propostas e levantar sugestões para garantir o DHAA, com políticas públicas que 

garantam aos cidadãos a produção e acesso a alimentos em quantidade e qualidade 

suficiente, de modo permanente. Após 5 anos, em 01/07/2011, acontece no 

município a II Conferência Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, 

organizada pelas referidas secretarias e o Conselho Municipal de Assistência Social, 

tendo como fruto a elaboração e posteriormente aprovação da Lei 5.873/2011, de 

12/07/2011 – criando o Sistema Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional do 

Município de Cascavel (SIMSAN), o qual determina a obrigatoriedade da 

Conferência Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, do Conselho Municipal 

de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável de Cascavel (COMSANS), e da 

Câmara Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional do Município de Cascavel 

(CAISAN).  

Após a criação da CAISAN Municipal, a Portaria n.º 202/2014 designou a 

composição dos seus membros, e posteriormente foi regulamentada pelo Decreto n° 

12.288/2015. Atualmente a CAISAN é composta por sete secretarias municipais, 

sendo elas: Educação, Saúde, Assistência Social, Assuntos Jurídicos, 

Desenvolvimento Econômico, Agricultura e Meio Ambiente, sendo convidado a 

participar em 2016, a Secretaria de Esporte e Lazer. A CAISAN é presidida pelo 

Secretário Municipal de Saúde e tem como principal atribuição coordenar a 

execução da Política e do Plano Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, 

tarefa bastante complexa dada a abrangência do escopo da SAN, levando-se em 

conta todas as condições que determinam as situações de insegurança alimentar e 

nutricional, associadas na maioria das vezes à situação de pobreza e à dificuldade 

de acesso às políticas públicas, como saneamento, água de qualidade, saúde e 

educação. 
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Ainda em 2014, o município de Cascavel foi convidado para aderir ao SISAN 

nacional, por meio do Ofício 16/2014 – CAISAN/MDS - Ministério do 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Cada vez mais, foram sendo 

consolidadas as ações técnicas, administrativas e institucionais no âmbito da 

Segurança Alimentar, com vistas à viabilização da elaboração do Processo de 

Adesão do município de Cascavel ao SISAN e por consequência a elaboração de 

seu PLAMSAN. A partir da estruturação do COMSANS, ainda em 2014, o Conselho 

partiu para a elaboração do processo de adesão ao SISAN nacional, a fim de 

atender ao ofício do MDS acima citado. Este processo foi oficialmente enviado à 

CAISAN Estadual em 06/03/2015, para ser apreciado pelo Conselho Estadual de 

Segurança Alimentar e Nutricional, o que aconteceu em março de 2016, tendo sido 

aprovado sem ressalvas. 

 

 

FOTO 2: Assinatura do termo de adesão do Município ao SISAN pelo prefeito Edgar Bueno em 2016 

FONTE: ACERVO PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE 

 

Foi realizado o I Fórum Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, em 

18 de Julho de 2014 (organizado pela CAISAN Municipal), oportunidade em que 

foram eleitos os 24 membros titulares e 24 suplentes do COMSANS, na proporção 

de 1/3 para o poder público e 2/3 para a sociedade civil, como preconizado pela 

legislação do SISAN nacional, com o objetivo de: Propor, acompanhar e monitorar, 

em regime de colaboração com os demais integrantes do SIMSAN, a implementação 

e convergência das ações inerentes à política municipal, estadual e nacional de 

SAN, sempre com o objetivo final da garantia do DHAA.   

Após eleição das entidades e respectivos conselheiros, foi emitido o Decreto 

n.º 11.968, de 08 de Setembro de 2014, nomeando os membros do COMSANS e 
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realizada a 1ª Reunião Ordinária, em 25 de Setembro de 2014, com a eleição de sua 

Mesa Diretora, assim composta:   

 Presidente: José Alvanir Quevedo Oliveira;   

 Vice-Presidente: Rosangela Ferreira (Cáritas Arquidiocesana);   

 1.ª Secretária: Poliana Lauther (Sec. de Assistência Social);   

 2.ª Secretária: Sheila Bill Becker (Sec. de Saúde).   

*Destaca-se que o Presidente do COMSANS deve ser membro da sociedade 

civil, conforme determina a legislação pertinente.  

 Nesse intermeio, o COMSANS, em parceria com a CAISAN Municipal 

realizou a III Conferência Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, em 

26/06/2015, com discussões, projeções e redimensionamentos importantes para 

definir as políticas públicas na área de segurança alimentar. A Conferência teve por 

objetivo ampliar e fortalecer os compromissos para a promoção da soberania 

alimentar, garantindo a todos o DHAA, assegurando a participação social e a gestão 

intersetorial no sistema, na política e no plano municipal, estadual e nacional de 

SAN. 

Assim sendo, com a aprovação do Processo de Adesão do Município de 

Cascavel ao SISAN nacional, a Secretaria de Abastecimento do Paraná (SEAB), 

órgão que atualmente abriga a Segurança Alimentar no Estado, enviou o Of. 

072/2016, encaminhando o Termo de Adesão para assinatura do Prefeito Municipal 

(Anexo 1), o que aconteceu em reunião ordinária do COMSANS, na manhã de 20 

de abril de 2016, quando o prefeito Edgar Bueno assinou o termo de adesão do 

Município de Cascavel ao SISAN, estando o município apto a iniciar a elaboração do 

Plano Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, no prazo de um (01) ano, 

conforme Lei nº 11.346, de 15 de setembro de 2006 e do Decreto nº 7.272, de 25 de 

agosto de 2010. 

 

2.2.1 Plano Municipal De Segurança Alimentar e Nutricional 

 

O Plano Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional é o principal 

instrumento da Política Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional. Nele estão 

previstas as diferentes ações do governo municipal para o período vigente, que se 

propõem a respeitar, proteger, promover e prover o DHAA para todas as pessoas 
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que residem no município de Cascavel, considerando que a plena garantia dos 

direitos do cidadão requer a construção permanente das ações, assim como a 

inclusão de novas ações para garantir que todas as propostas da III conferência 

possam ser inseridas neste plano e nas próximas atualizações, garantindo a 

construção de uma política pública de SAN. Foi elaborado pela CAISAN, com a 

colaboração do COMSANS e demais entidades da sociedade civil, a partir das 

deliberações da III Conferência Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de 

Cascavel. Os três eixos conformam a governança da agenda de SAN no município, 

a exemplo do que acontece em nível estadual e nacional. Foram consideradas as 

análises críticas e propostas de delegados, entidades governamentais, não-

governamentais e representantes da sociedade civil organizada, que apresentaram 

os desafios vivenciados na execução das políticas públicas nos seus respectivos 

setores e áreas de atuação. A construção do PLAMSAN do município de Cascavel, 

PR, foi embasada nas propostas aprovadas na conferência, as quais foram 

agrupadas em três eixos distintos, conforme segue: 

 
EIXO 1: Comida de Verdade: avanços e obstáculos para a conquista da 
alimentação adequada e saudável e da soberania alimentar: 
1) Implantação e construção de um mercado público municipal, para 
comercialização de produtos oriundos da agricultura orgânica familiar; 
2) Criação de programa municipal de certificação de produção orgânica; 
3) Redução de impostos dos produtos orgânicos e agroecológicos desde 
seu processo de produção e comercialização; 
4) Criação de políticas públicas que incentivem a produção de produtos 
orgânicos; 
5) Garantir água tratada para 100% da população de Cascavel; 
6) Ampliação do número de hortas municipais (por decisão da plenária, esta 
proposição não foi aprovada e foi retirada); 
7) Fomentar as hortas solidárias nos bairros para a geração de trabalho e 
renda; 
8) Dar desconto no IPTU para famílias cadastradas que produzam 
alimentos através da horta caseira; 
9) Ampliar o número de cozinhas comunitárias nos bairros mais vulneráveis 
de Cascavel. 
 
EIXO 2: Dinâmicas em curso, escolhas estratégicas e alcances da 
política pública: 
1) Ampliação e garantia da contratação imediata por meio de concurso 
público pela EMATER e Município de equipe técnica que incentive a 
produção de alimentos agroecológicos (prioridade 2);  
2) Criar um termo de cooperação entre Município e Tecpar para viabilizar a 
certificação de produtos orgânicos. Durante o período da certificação do 
convencional para o orgânico, os serviços prestados sejam gratuitos 
(prioridade3); 
3) Melhorar a estrutura física e de recursos humanos do Programa de 
Aquisição de Alimentos – Compra Direta, que hoje está lotado na Secretaria 
de Agricultura. E efetivar a implantação do PAA Municipal (prioridade 1); 
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4) Realizar o planejamento dos alimentos produzidos pelo agricultor familiar 
e entregues pelo PAA pelas secretarias municipais envolvidas, no sentido 
de produzir o que se precisar e não consumir o que se tem (prioridade 4); 
5) Que a Anvisa e órgãos públicos realizem maior divulgação e publicidade 
sobre as consultas públicas quando estiver relacionada à Segurança 
Alimentar e Nutricional (prioridade 5); 
6) Redução do ICMS dos alimentos in natura e minimamente processados; 
7) Descentralizar as feiras livres para os bairros; 
8) Garantir a elaboração de estudo/pesquisa, a fim de viabilizar e planejar a 
implantação de cozinha comunitária e/ou restaurante popular, bem como 
possibilitar a ideal localização destas unidades. 
 
EIXO 3: Fortalecimento do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e 
Nutricional – SISAN: 
1) Que o Conselho Nacional repasse com antecedência os temas e as 
datas aos municípios e estados para a realização das conferências 
(prioridade 5); 
2) Ampla divulgação sobre o tema segurança alimentar e nutricional através 
da mídia e campanhas (prioridade 7); 
3) Mobilizar escolas, igrejas e demais unidades afins para informar e 
trabalhar a questão da segurança alimentar e nutricional (prioridade 10); 
4) Que o Conselho Municipal de Segurança Alimentar promova a 
sensibilização, campanhas e mobilizações referentes à temática (prioridade 
6); 
5) Promover capacitações e condições para que o Conselho Municipal 
desempenhe seu papel de forma qualificada (prioridade 2); 
6) Garantir a realização das pré-conferências (prioridade 3); 
7) Garantir a ampla participação da população rural nas pré-conferências e 
conferências de SAN (prioridade 4); 
8) Elaborar o Plano Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional 
(prioridade 1); 
09) Criar espaço físico adequado próprio, com aporte técnico, materiais e 
equipamentos suficientes para o funcionamento do Conselho de SAN 
(prioridade 8); 
10) Garantir parceria da pastoral da criança com as políticas afins, para 
aprimorar os trabalhos desenvolvidos pela pastoral no monitoramento 
nutricional das crianças – pesagem (prioridade 9). 

 

A despeito das inúmeras conquistas ocorridas nos últimos anos relativas à 

erradicação da fome e à diminuição significativa da extrema pobreza (que teve como 

consequência a saída do Brasil do Mapa da Fome das Nações Unidas), muitos 

ainda são os desafios que devem ser enfrentados no campo da segurança alimentar 

e nutricional no Brasil: a importância de se ampliar e fortalecer sistemas de produção 

de alimentos de bases mais sustentáveis, o crescente aumento do 

sobrepeso/obesidade e das doenças crônicas não transmissíveis, a promoção da 

oferta a alimentos saudáveis para toda a população, e a insegurança alimentar e 

nutricional de populações tradicionais e específicas. Convencida desta tarefa 

complexa – manter as conquistas e enfrentar os novos desafios relativos à SAN – é 

que a CAISAN vem pautando sua atuação e apresenta o 1º Plano Municipal de SAN 

(PLAMSAN 2016-2019). Desta forma, destaca-se o papel da CAISAN no 
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monitoramento da execução do novo Plano, cumprindo sua atribuição de ser a 

instância governamental responsável pela coordenação da Política de Segurança 

Alimentar e Nutricional no município de Cascavel. 

 

 

FOTO 3: Assinatura da ata de aprovação do Plano de Segurança Alimentar e Nutricional de 

Cascavel (PLAMSAN) pelo presidente da CAISAN e Secretário de Saúde Rubens Griep, com a 

equipe técnica responsável pela sua elaboração.  

FONTE: ACERVO PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE 

 

 

3 CONTEXTUALIZAÇÃO: A SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NO 

ÂMBITO DA INTERSETORIALIDADE DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS 

 

 

3.1 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SEASO) 

 

No município de Cascavel a Secretaria Municipal de Assistência Social 

(SEASO) é o órgão gestor da Política de Assistência Social e tem como 

responsabilidade a coordenação e a organização do Sistema Único de Assistência 

Social (SUAS) no âmbito local, garantindo a integralidade da proteção 

socioassistencial à população a partir da oferta de serviços de forma territorializada, 

em quantidade e qualidade, conforme estabelecido nas normativas legais. 
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A Secretaria Municipal de Assistência Social está instituída por lei (Lei 

Orgânica Municipal nº 5.307, de 14 de setembro de 2009) sendo utilizada esta 

nomenclatura a partir do ano de 2009. Foi instituída através da Lei 2.464/94 sendo 

denominada Secretaria de Ação Social, quando foi desmembrada de Secretaria 

Municipal de Saúde e Bem Estar Social. Atualmente sua atuação está disciplinada 

através da Lei Municipal 4.537/2007, a qual dispõe sobre os objetivos da Assistência 

Social, Conselho de Assistência Social e a Conferência. 

 

3.1.1 Plano Brasil Sem Miséria 

 

O Plano Brasil Sem Miséria foi lançado com o desafio de superar a extrema 

pobreza no país. O público definido como prioritário foi de brasileiros que estão em 

situação de extrema pobreza, ou seja, com renda familiar mensal inferior a R$85,00 

por pessoa. 

Considerando que a extrema pobreza se manifesta de múltiplas formas além 

da insuficiência de renda, o Plano foi estruturado em três eixos: garantia de renda, 

inclusão produtiva e acesso a serviços. A porta de entrada para o Programa Brasil 

Sem Miséria é o Cadastro Único para Programas Sociais.  

No acompanhamento do Plano Brasil Sem Miséria, o Ministério de 

Desenvolvimento Social e Agrário (MDSA) utiliza as informações do Cadastro Único. 

Ele provê dados individualizados, atualizados no máximo a cada dois anos, sobre os 

brasileiros com renda familiar de até meio salário mínimo percapita, permitindo saber 

quem são, onde moram, o perfil de cada um dos membros das famílias, 

características dos seus domicílios e as necessidades e potencialidades da parcela 

mais pobre e vulnerável da população. 

 

3.1.2 Cadastro Único 

 

O Cadastro Único para programas sociais do governo federal é um 

instrumento de identificação e caracterização socioeconômica das famílias 

brasileiras de baixa renda, que pode ser utilizado para diversas políticas e 

programas sociais voltados a este público. 
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Em Cascavel, o total de famílias inscritas no Cadastro Único em maio de 

2016 era de 29.281 dentre as quais: 

 1.750 com renda per capita familiar de até R$77,00; 

 3.261 com renda per capita familiar entre R$77,00 e R$ 154,00; 

 13.748 com renda per capita familiar entre R$ 154,00 e meio salário mínimo; 

 10.522 com renda per capita acima de meio salário mínimo. 

 

3.1.3 Garantia de Renda 

 

3.1.3.1 Programa Bolsa Família 

 

O Programa Bolsa Família (PBF), criado em outubro de 2003, é um programa 

de transferência direta de renda com condicionalidades, voltado para famílias em 

situação de pobreza e de extrema pobreza em todo o país. Criado a partir da 

unificação de vários programas de transferência de renda, torna-se um programa 

estratégico para assegurar o DHAA. 

O PBF possui três eixos principais: transferência de renda, condicionalidades 

e ações complementares. A transferência de renda promove o alívio imediato da 

pobreza. As condicionalidades reforçam o acesso a direitos sociais básicos nas 

áreas de educação, saúde e assistência social. Já as ações complementares 

objetivam o desenvolvimento de capacidades das famílias e a superação de sua 

situação de vulnerabilidade. 

Em Cascavel, o PBF beneficiou, no mês de julho de 2016, 4.994 famílias, 

representando uma cobertura de 60,4%, segundo Censo de 2010, da estimativa de 

famílias pobres no município. As famílias recebem benefícios com valor médio de 

R$139,17 e o valor total transferido pelo governo federal em benefícios às famílias 

atendidas alcançou R$ 695.035,00 no referido mês. 

As condicionalidades ou compromissos do Programa Bolsa Família são 

mecanismos de reforço ao exercício de direitos básicos de cidadania nas áreas de 

educação, saúde e assistência social pelos brasileiros em situação de pobreza e 

extrema pobreza. 

Além de garantir às crianças, adolescentes e jovens melhores condições de 

saúde, educação e convivência familiar e comunitária do que as que tiveram seus 
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responsáveis, o PBF também contribui para que tenham mais oportunidades de 

desenvolvimento social. Assim, buscando elevar o acesso dos beneficiários do 

programa a serviços básicos que são, na realidade, direitos sociais, as 

condicionalidades têm como principal objetivo contribuir para o rompimento do ciclo 

intergeracional da pobreza. 

Ao entrar no programa, a família assume alguns compromissos: as crianças e 

jovens devem frequentar a escola; as crianças precisam ser vacinadas e ter 

acompanhamento nutricional; e as gestantes devem fazer o pré-natal. 

Na área de saúde: manter atualizado o calendário de vacinação das crianças 

menores de sete anos e levar as crianças para serem pesadas, medidas e 

examinadas, conforme o calendário do Ministério da Saúde (MS). As gestantes 

devem participar do pré-natal e ir às consultas na unidade de saúde. Orienta-se que, 

após o parto, continuem o acompanhamento da própria saúde. 

Na área de educação: para as crianças e adolescentes entre 6 e 15 anos, a 

matrícula e a garanti a da frequência mínima de 85% da carga horária escolar 

mensal. Para os adolescentes de 16 e 17 anos, além da matrícula, deve-se observar 

a garanti a de pelo menos 75% da frequência escolar mensal. 

Em 2011 o Bolsa Família começou a pagar também benefícios para gestantes 

e nutrizes. Em abril de 2016, 83 famílias recebiam o benefício variável à gestante 

(BVG) e 84 famílias recebiam o benefício variável nutriz (BVN) no município. 

 

3.1.3.2 Benefício de Prestação Continuada 

 

O Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social (BPC) é um 

benefício individual, não vitalício e intransferível. Instituído pela Constituição Federal 

de 1988, ele garante a transferência de 1 (um) salário mínimo à pessoa idosa, com 

65 (sessenta e cinco) anos ou mais, e à pessoa com deficiência de qualquer idade, 

que comprovem não possuir meios de se sustentar ou de ser sustentado pela 

família.Por se tratar de um benefício assistencial, não é necessário ter contribuído 

ao Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS)  para ter direito a ele,  este 

benefício não paga 13º salário e não deixa pensão por morte. 
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3.1.3.3 Benefícios Eventuais  

 

O Benefício Eventual está previsto no artigo 22 da LOAS e no município está 

regulamentado pela Resolução nº36/2014 do Conselho Municipal de Assistência 

Social. Conforme o artigo 2º da referida resolução, os benefícios eventuais são 

provisões suplementares e provisórias prestadas aos cidadãos e às famílias em 

virtude de nascimento, morte, situações de vulnerabilidade temporária e de 

calamidade pública. De acordo com o artigo 8º da resolução citada, caracterizam-se 

como benefícios eventuais no município de Cascavel: auxílio documentação civil; 

auxílio natalidade; auxílio Alimentação; auxilio passagem e auxílio funeral. 

 

3.1.4 Acesso a Serviços 

 

3.1.4.1 Assistência Social 

 

Para fazer frente a um desafio com o tamanho e a abrangência territorial do 

Plano Brasil Sem Miséria, focado no público mais vulnerável do país, foi necessário 

que o Plano tivesse como referência uma rede com as mesmas características – a 

rede socioassistencial do Sistema Único de Assistência Social (SUAS). 

O sucesso do Brasil Sem Miséria demanda o bom funcionamento do SUAS e 

uma atuação integrada entre a SEASO e as secretarias de trabalho, educação, 

saúde e outras que estejam envolvidas na estratégia de superação da extrema 

pobreza.  

O fortalecimento da agenda municipal da assistência social, em especial no 

que diz respeito à estruturação do SUAS, requer reforço no seu financiamento. É por 

isso que o MDS disponibiliza aos municípios recursos para a ampliação da rede e a 

qualificação de seus serviços. Cascavel possui em sua rede socioassistencial 

governamental, composta por: 

 7 Centros de Referência da Assistência Social (CRAS). 

 4 Centros de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS). 

 Centro Pop - Serviço Especializado para pessoas em situação de rua. 

 Serviço de Acolhimento em família acolhedora. 

 Unidade de Acolhimento Institucional Masculino. 
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 Unidade de Acolhimento Institucional Feminino. 

 Abrigo de Mulheres. 

 02 Residências Inclusivas. 

 Condomínio do idoso na modalidade República para Idosos. 

 Casa de Passagem para Indivíduos e Famílias em Situação de Rua. 

 

3.1.4.2 Restaurante Popular 

 

Restaurantes Populares são estabelecimentos administrados pelo poder 

público que se caracterizam pela comercialização de refeições prontas, 

nutricionalmente balanceadas, originadas de processos seguros, 

preponderantemente com produtos regionais, a preços acessíveis, servidas em 

locais apropriados e confortáveis, de forma a garantir a dignidade ao ato de se 

alimentar.  

Em Cascavel o restaurante popular tem 911,15 metros quadrados e conta 

com refeitório de 220 lugares, cozinha industrial e ambientes necessários para a 

preparação dos alimentos, além de duas câmeras frias, dispensa seca, depósito, 

sala administrativa para o nutricionista, sanitários para o público e funcionários, 

vestiário, área de higienização dos alimentos, bilheteria e linha de distribuição 

(buffet). Está localizado na Rua na Rua São Paulo, esquina com a Rua Eduardo 

Tadeu Melani e serve em média 800 refeições diárias. 

 

3.1.4.3 Cozinha Comunitária 

 

As Cozinhas Comunitárias são equipamentos públicos implantados por meio 

de convênio formalizado entre o (MDS) e o estado/município para fornecer refeições 

saudáveis e com preço acessível às famílias em situação de insegurança alimentar 

e vulnerabilidade social urbanas. As instalações apoiadas têm capacidade mínima 

de produção de 270 a 300 refeições diárias, com funcionamento de, no mínimo, 05 

(cinco) dias por semana. A distribuição de refeições deve ser preferencialmente, 

gratuita, podendo ser comercializada a preço acessível. 

Dirige-se preferencialmente aos municípios que detém CRAS em pleno 

funcionamento, com ampla rede de abastecimento e de entidades de assistência 
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social, beneficiando os trabalhadores formais e informais de baixa renda, 

desempregados, estudantes, idosos, mães chefes de família e populações em risco 

social nas periferias urbanas, previamente cadastradas no programa. Vale ressaltar 

que Cascavel tem uma cozinha comunitária, bairro Interlagos, a qual não contou 

com o financiamento do MDSA para sua implantação. 

 

3.1.4.4 Banco de Alimentos 

 

Dentre os equipamentos públicos de segurança alimentar e nutricional, está o 

Banco de Alimentos que constitui-se de um espaço físico onde são recebidos 

alimentos hortifruti próprios para o consumo, mas que seriam descartados nos 

supermercados e na Central de Abastecimento de Alimentos (CEASA). No banco de 

alimentos, os gêneros alimentícios são recebidos, selecionados e distribuídos 

gratuitamente. O principal objetivo do banco de alimentos é o combate ao 

desperdício de alimentos e a garantia da SAN e do DHAA.  

Nesse sentido, o Programa Banco de Alimentos de Cascavel atua com o 

objetivo de minimizar os efeitos da fome e combater o desperdício de alimentos, 

permitindo que um maior número de pessoas tenha acesso a alimentos de qualidade 

e em quantidade suficiente para uma alimentação saudável e equilibrada. A 

distribuição possibilita a complementação alimentar a todas as pessoas atendidas 

pelas 16 entidades não governamentais e 23 unidades governamentais da rede 

socioassistencial de Cascavel, ou seja, aproximadamente 12 mil pessoas por ano, o 

referido programa também poderá atender as entidades habilitadas dentre as 

inscritas no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Conselho 

Municipal dos Direitos do Idoso que atendem famílias e indivíduos em situação de 

vulnerabilidade social; entidades com CEBAS de Saúde e/ou de Educação do 

município que atendem famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social e 

serviços governamentais de Esporte e Cultura que atendem famílias e indivíduos em 

situação de Vulnerabilidade Social.   

 

3.1.5 Programas 
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3.1.5.1 Programa Estadual Leite das Crianças  

 

O Programa Leite das Crianças (PLC), tem por objetivo auxiliar o combate à 

desnutrição infantil, por meio da distribuição gratuita e diária de um litro de leite às 

crianças de 06 a 36 meses, pertencentes a famílias cuja renda percapita não 

ultrapassa meio salário mínimo regional do Paraná, além do fomento à agricultura 

familiar, proporcionando geração de emprego e renda, a busca pela qualidade do 

produto pela remuneração equivalente, a inovação dos meios de produção e a 

fixação do homem no campo. 

Para o acesso ao Programa, é necessário que a família esteja previamente 

cadastrada no Cadastro Único de Programas Sociais (CAD ÚNICO) e cadastradas 

no sistema informatizado de controle do programa. Em Cascavel, a família após a 

realização do CAD ÚNICO deverá procurar o CRAS de referência para a realização 

do cadastro do programa Leite das Crianças. 

 

 

3.2 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA (SEAGRI) 

 

A Secretaria de Agricultura desenvolve importantes serviços e ações de apoio 

aos produtores rurais do município, levando novas tecnologias, assistência técnica, 

cursos de capacitação e novos conhecimentos que agregam valor à produção, 

incentivando o aumento da produtividade e da rentabilidade que proporcionam o 

fortalecimento do setor agropecuário. 

O município de Cascavel ocupa posição de destaque no estado do Paraná na 

área, tendo em vista que está entre as duas primeiras cidades em relação ao índice 

que mede o Valor Básico de Produção (1.546.711.958,03), sendo fruto da liderança 

em diversos segmentos produtivos, sendo o 2º do Paraná em produção de soja; 1º 

do Estado em produção de aves para recria e ovos férteis; 4º em produção de 

peixes ornamentais; 5º em produção de gérberas; e 4º em produção de leite. 

A Secretaria de Agricultura desenvolve vários programas que vem ao 

encontro da melhoria da qualidade de vida das famílias que vivem no campo, 

contribuindo para os resultados acima citados, atendendo mais de 800 produtores 

rurais. Entre os programas ações destaca-se a execução de adequações e 



 
 

35 
 

cascalhamento de estradas, em uma malha viária de aproximadamente 3.500km de 

estradas rurais, possibilitando o tráfego com segurança em dias de chuva e sol.  

 

 

Foto 4 - Adequação e patrolamento de estradas rurais 
Fonte: ACERVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 

 

E ainda, o Programa Patrulha Mecanizada – da porteira para dentro, tem 

como objetivo melhorar a infraestrutura das propriedades rurais nas mais diversas 

ações, como na construção de silos para silagem, açudes, bueiros, reservatórios e 

bebedouros de água, drenagens, terraplanagem e curvas de nível. Para tanto, os 

recursos obtidos são destinada ao Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural e 

reinvestida na aquisição de insumos para manutenção, conservação e aquisição de 

novas máquinas e equipamento para ampliar o trabalho. 

 

 

Foto 5- Colheita de milho para produção de silagem 
Fonte: ACERVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 
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Foto 6 - Construção e reforma de bueiros / Saneamento básico 
Fonte: ACERVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 

 

 

Foto 7 - Readequação de estradas rurais 
Fonte: ACERVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 

 

    Em parceria com o governo do Estado e o Ministério da Agricultura, o 

município de Cascavel distribui calcário a produtores da agricultura familiar, visando 

o aumento da produção e produtividade. Foram beneficiadas 144 famílias em dois 

anos, com 1.436t de calcário. 
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Foto 8 - Distribuição de calcário 

Fonte: ACERVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 

 

3.2.1 Feira Do Produtor 

 

A Feira do Pequeno Produtor Rural e Urbano de Cascavel é o espaço 

destinado ao produtor comercializar seus produtos, desta forma incentivando a 

diversificação e agregando mais valor aos alimentos produzidos e processados. A 

venda direta e com qualidade é um atrativo aos consumidores que procuram 

alimentação saudável. A Secretaria exerce fiscalização sanitária em todas as 

barracas, auxiliando e promovendo cursos de capacitação, higiene pessoal, 

manipulação de alimentos e assistência técnica aos feirantes. No município têm 

várias feiras de alimentos, porém as vinculadas à SEAGRI são a Feira do Pequeno 

Produtor Rural e Urbano de Cascavel, realizada na Praça Wilson Jofre nas terças e 

quintas-feiras das 13:00 às 21:00h, e aos domingos das 06:00 às 12:00h. No sábado 

a feira acontece ao lado da Prefeitura Municipal das 06:00 às 12:00h. 

Atualmente a feira do produtor conta com 96 bancas, distribuídas em 6 grupos 

de, abrangendo hortifrutigranjeiros, diversos, artesanato, lanches, derivados de 

produtos de origem animal, derivados de farinha de trigo. 
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Foto 9 e 10 - Feira do Produtor 
Fonte: ACERVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 
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Foto 11 e 12 - Produtos variados na Feira do Produtor 
Fonte: ACERVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 

 

3.2.2 Programa de Inseminação Artificial em Condomínios (PIAC) 

 

 

Foto 13 - Programa de Melhoramento Genético de Bovinos Leiteiros 
Fonte: ACERVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 

 

Por meio do PIAC são oferecidos cursos de capacitação em gado leiteiro 

visando melhorar a genética leiteira de seus rebanhos com aumento da produção e 

do faturamento mensal das famílias rurais. Atualmente são 83 produtores de leite 

atendidos em 19 condomínios com mais de 1.560 mil vacas leiteiras inseminadas a 

cada ano. 
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3.2.3 Serviço de Inspeção Municipal (SIM/POA) 

 

O SIM/POA foi criado em 1997, pela Lei nº 2.684/97 para assegurar ao 

consumidor de produtos de origem animal a garantia de que o alimento foi produzido 

dentro das normas higiênico sanitárias adequadas. O serviço faz parte do 

departamento agropecuário da SEAGRI que atua em supermercados e 

estabelecimentos que comercializam ovos, carnes, leite, queijos, mel, embutidos, 

entre outros derivados, visando coibir o comercio de produtos de origem animal sem 

inspeção em Cascavel. O SIM/POA também auxilia a inserir no mercado formal, 

micro, pequenas e médias agroindústrias voltadas a transformação da matéria-prima 

produzida no Município. 

Em 2012 o SIM/POA aderiu ao Sistema Brasileiro de Inspeção (SISBI), cuja 

importância dessa certificação de estabelecimentos privados já cadastrados, se dá 

pelo aumento da produção primaria de matéria prima e, consequentemente a esta 

produção industrial, novos mercados são alcançados. 

 

 

 

Foto 14 e 15- Entrega de Certificado do SISBI á SISCOOPLAF- Cooperativa Central de Leite da 
Agricultura Familiar e FRIGOBEN – Frigorífico Maculam   
Fonte: ACERVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 
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Foto 16 - Produto Inspecionado pelo SIM/POA 
Fonte: ACERVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 
 
 

 
 

 

Foto 17 e 18 - Produtos Registrados junto ao SIM/POA 
Fonte: ACERVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 
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Foto 19 - Produção de Espetinhos 
Fonte: ACERVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 

 

3.2.4 Sistema Nacional de Cadastro Rural (SNCR) 

 

O SNCR é um instrumento fundamental para se conhecer a estrutura 

fundiária do país. Suas informações servem para classificar os imóveis rurais em 

pequeno, médios e grandes, bem como para monitorar o uso e a titularidade do 

imóvel rural, verificar o cumprimento da função social, controlar a aquisição de terras 

por estrangeiros, além de combater a grilagem de terras e o trabalho análogo ao 

escravo. 

Das funções da Unidade Municipal de Cadastro cabe a execução cuidadosa 

das operações de rotina, bem como orientar quanto à necessidade de cadastrar o 

imóvel rural junto ao INCRA (CCIR), Receita Federal (ITR), INSS (certidão de 

aposentadoria), documentações estas indispensáveis para: desmembrar, 

remembrar, arrendar, meação, inscrição de produtor, luz rural, vender ou prometer 

em venda o imóvel rural e para homologação de partilha amigável ou judicial 

"sucessão causa mortis" de acordo com parágrafo primeiro e segundo do artigo 22 

da Lei nº 494768. 

 

3.2.5 Nota Do Produtor 

 

Nota de Produtor Rural é o documento fiscal obrigatório para acompanhar a 

produção agropecuária nas operações efetuadas pelos produtores rurais. Considera-

se produtor rural a pessoa física que se dedica às atividades de agricultura, 



 
 

43 
 

pecuária, silvicultura, exploração florestal e pesca, e que realiza operações relativas 

à circulação de mercadorias.  

Os produtores rurais de Cascavel devem estar inscritos no Cadastro de 

Produtor Rural na SEAGRI, e também nas Subprefeituras do Distrito mais próximo: 

Espigão Azul, Juvinópolis, Rio do Salto, Sede Alvorada, São João do Oeste e São 

Salvador. Após efetuar a inscrição no Cadastro de Produtor, deverá solicitar a 

Autorização de Impressão de Documentos Fiscais (AIDF). Tanto o Cadastro quanto 

as notas fiscais só serão fornecidas para o produtor ou seu representante legal. 

As notas devem ser emitidas nas saídas de bens e produtos da propriedade 

do produtor rural, seja para vendas, remessas para feiras, exposições ou depósitos; 

transferências para outra propriedade, ainda que no mesmo município e do mesmo 

produtor; ou qualquer outra finalidade. Com a emissão da nota fiscal de produtor, o 

Estado e o município têm condições de saber o quanto foi comercializado e, em 

consequência, os recursos que poderão voltar ao meio rural em forma de benefícios, 

tais como: escolas, postos de saúde, segurança, estradas rurais, assistência técnica, 

etc. Além disso, a nota fiscal de produtor é uma das garantias para obtenção da sua 

aposentadoria e demais benefícios junto à Previdência Social. O Produtor Rural 

também tem desconto do ICMS no consumo de energia elétrica. 

 

 

Foto 20 - Atendimento de produtores rurais 
Fonte: ACERVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 
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3.2.6 Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) 

 

O PAA está funcionando no município de Cascavel desde setembro de 2008, 

sendo regulamentado pela lei nº 12.512 de 14 de Outubro de 2011, sobre o decreto 

8.293 de Agosto de 2014. O recurso para a compra dos alimentos vem do governo 

federal, cuja cota para cada produtor/ano é de R$6.500,00, ficando ao município a 

operacionalização do programa. Atualmente a equipe técnica é composta por 8 

servidores, destes 4 na parte administrativa e 4 técnicos de campo. O programa 

conta com a parceria da Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

(FUNDETEC), BIOLABORE, ADEOP, EMATER, EMBRAPA. 

 
 
Tabela 1. Produtores de alimentos, entidades, quantidade e valor gasto no PAA, Cascavel, 
2016. 

ANO PRODUTORES ENTIDADES QUANTIDADE VALOR UTILIZADO 

2015 398 51 156 toneladas R$ 576.357,52 

2016 395 51 534 toneladas R$ 1.270279,10 

TOTAL R$ 1.846.636,60 

Fonte: PAA, Cascavel, 2016. 

 

 

 

Foto 21 - Produção de geléias da agricultura familiar 
Fonte: ACERVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 
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Foto 22 e 23 - Incentivo das Agroindústrias Familiares 
Fonte: ACERVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 
 
 

 
Foto 24 - Incentivo a produção de olericulturas 
Fonte: ACERVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 
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Foto 25- Diversificação de culturas 
Fonte: ACERVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 

 

Em 2016 o PAA atendeu 395 Agricultores, 51 entidades, cujos alimentos in 

natura e/ou transformados estão dispostos na tabela 2, de acordo com respectivos 

produtores. 

 

Tabela 2. Produtos transformados, segundo tipo de produto, quantidade e valor pago pelo 

PAA, Cascavel, 2016. 

PRODUTOS QUANTIDADE VALOR (R$) 

Bolachas 4.400kg/ano 52.000,00 

Cucas 6.580kg/ano 71.500,00 

Pães 6.760kg/ano 52.000,00 

Iogurte 24.000 l/ano 78.000,00 

Macarrão 2.571kg/ano 19.500,00 

Geléias 1.909kg/ano 32.500,00 

Frango 3.426kg/ano 39.000,00 

 

Os produtos não transformados são as folhosas, legumes, cereais, frutas e 

industrializados, cuja produção em 2016 foi de 1.200 toneladas/ano de alimentos, 

apresentando uma média anual de compra de R$925.500,00/ano. 

A média de recursos oriundos do governo federal, do Ministério do 

Desenvolvimento Social e Combate a Fome (MDS), foi de R$1.270.000,00/ano, 

recursos estes destinados a compra de alimentos da agricultura familiar do 

município para atender as entidades sócio assistenciais, que atendem pessoas que 

vivem em situação de insegurança alimentar. Também são oportunizados os 
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agricultores do município que recebem todo o apoio de assistência técnica da 

Secretária de Agricultura em todas as etapas de produção até a chegada desses 

alimentos na Unidade de Recebimento, que em seguida é feita a distribuição para as 

entidades. 

O município promove treinamentos e capacitação às famílias para pesquisa e 

aprimoramento em novas culturas, visando o aumento de produtividade. 

O Projeto experimental do alho conta atualmente com 96 agricultores 

familiares, em parceria com a FUNDETEC é realizado o desenvolvimento da 

pesquisa, com resultados atrativos e produtividade média de 11ton/ha, com 

rentabilidade de R$35 mil á R$40 mil em média. 

 

 

Foto 26 - Projeto cultivo do alho 
Fonte: ACERVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 
 
 

Desenvolvemos o Projeto Biofort em parceria com a – EMBRAPA /Brasil, 
onde o objetivo é desenvolver alimentos mais vitaminados para atender as 
necessidades nutricionais das pessoas e garantir qualidade de vida melhor. 

 

 

Foto 27- Projeto Batata Doce 
Fonte: ACERVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 
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3.3 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SEMED) 

 

A educação básica ou ensino básico é o nível de ensino correspondente aos 

primeiros anos de educação escolar ou formal. Esta denominação corresponde, de 

acordo com o sistema educativo que o ministra, a um conjunto específico de anos de 

escolaridade, correspondendo, na generalidade dos casos, aos primeiros quatro a 

nove anos. 

De acordo com a Classificação Internacional Normalizada da Educação 

(ISCED), a educação básica inclui: 

1) Primeiro estágio ou educação primária: correspondente à aprendizagem básica 

da leitura, da escrita e das operações matemáticas simples; 

2) Segundo estágio ou ensino secundário inferior correspondente à consolidação da 

leitura e da escrita e às aprendizagens básicas na área da língua materna, história e 

compreensão do meio social e natural envolvente. 

Alguns sistemas educativos, em particular os de países em desenvolvimento, 

incluem na educação básica a educação pré-escolar e os programas de ensino de 

segunda oportunidade destinados à alfabetização de adultos, dando ao educando 

que não frequentou o ensino regular a oportunidade de concluí-lo, com objetivo de 

uma educação para todos e promover melhora do desenvolvimento social. 

Num contexto mais genérico, "educação básica" designa o conjunto de 

atividades educativas, formais, não formais e informais, destinadas a satisfazer as 

necessidades básicas de aprendizagem, em geral correspondentes aos primeiros 

estágios do processo de alfabetização. A oferta da educação básica universal é 

considerada como uma das principais prioridades para iniciar o processo de 

mudança social e de desenvolvimento sustentado dos países em vias de 

desenvolvimento. Múltiplos estudos provam que a expansão da educação básica 

repercute diretamente na melhoria dos padrões de saúde pública, na demografia, na 

economia e nos padrões alimentares da população, tudo isto porque as pessoas 

passam a ter conhecimentos que os guiam na distinção do que é melhor para a sua 

qualidade de vida e a buscam. Tendo em vista que a alimentação representa a base 

da sobrevivência do ser humano, a quantidade e a qualidade dos alimentos 

consumidos diariamente têm importância fundamental para a sua vida produtiva, 
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ativa, longa e saudável. E quando adequada e variada, previne o surgimento de 

doenças e agravos não transmissíveis (DANT’S) como obesidade, diabetes, 

hipertensão e até câncer. Dessa forma deve ser iniciada já na infância, quando as 

crianças formam seus hábitos alimentares, pois assim contribui para um bom 

desenvolvimento físico, psíquico e motor. 

A nutrição tem papel primordial durante todo o ciclo de vida dos indivíduos. 

Entre as distintas fases da vida pode-se destacar, como exemplo, a idade escolar, 

quando a criança tem um metabolismo muito mais intenso se comparado ao do 

adulto. 

Por meio da distribuição de refeições durante o intervalo das atividades 

escolares, o Setor de Nutrição Escolar de Cascavel objetiva atender as 

necessidades nutricionais dos alunos durante sua permanência na escola e 

contribuir para o crescimento, o desenvolvimento e a aprendizagem, bem como para 

a formação de bons hábitos alimentares sem desrespeitar preferências, 

necessidades biológicas e condições de saúde dos alunos. 

A SEMED é a secretaria responsável pela educação básica municipal, cuja 

composição segue organograma abaixo: 
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3.3.1 Setor de Nutrição Escolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 28 – Setor de Nutrição Escolar – vista lateral 
Fonte: ACERVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 

 

O setor de nutrição escolar situa-se transversalmente entre os Departamentos 

Financeiros e de Educação, sendo responsável pelo atendimento de 51 escolas 

municipais (com faixas etária que variam de 4 a 10 anos) e 54 Centros Municipais de 

Educação Infantil (CMEI’s), com faixas etárias que variam de 1 mês até 3 anos e 11 

meses, e ainda de 15 entidades filantrópicas. 

O setor de nutrição escolar é composto por 1 coordenador, 4 nutricionistas, 1 

estagiária em nutrição, 1 secretária, 1 coordenadora pedagógica, 9 motoristas, 9 

motoristas auxiliares, 3 controles de estoque e 1 zeladora. Conta com cardápio 

elaborado mensalmente por uma equipe de nutricionistas, de acordo com as 

orientações do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), 

Resolução nº 26 de 17 de junho de 2013, a qual dispõe sobre o atendimento da 

alimentação escolar aos alunos da educação básica no âmbito do Programa 

Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e também para atender a Lei Municipal 

5.307/2009, em seu artigo 22, item XIII relativo à implementação de programas de 

alimentação e nutrição nos estabelecimentos públicos municipais de ensino. 

Atualmente constam do cardápio cerca de 70 diferentes produtos. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto 29 – Depósito de não perecíveis 
Fonte: ACERVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 30 – Depósito de não perecíveis 
Fonte: ACERVO DA SECRETARIA 

 

No ano de 2015 o município

mil alunos matriculados na rede municipal de ensino, fornecendo em torno de 48 mil 

Depósito de não perecíveis – Setor de Nutrição Escolar 
ACERVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

Depósito de não perecíveis – Setor de Nutrição Escolar 
ACERVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

o município garantiu qualidade nutricional a uma média de 29 

mil alunos matriculados na rede municipal de ensino, fornecendo em torno de 48 mil 

51 

garantiu qualidade nutricional a uma média de 29 

mil alunos matriculados na rede municipal de ensino, fornecendo em torno de 48 mil 
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refeições diárias a fim de suprir as necessidades nutricionais de no mínimo 70% das 

crianças matriculadas nos CEMEI’s em período integral, 30% dos alunos 

matriculados nas escolas de educação básica em período parcial, 70% dos alunos 

participantes do Programa Mais Educação e os matriculados em escolas de tempo 

integral.  

As crianças com patologias associadas, que necessitam de alimentação 

diferenciada, são atendidas com cardápios específicos elaborados de forma a ficar 

similar dos demais alunos. Atualmente são atendidas, em média, 400 crianças com 

patologias diversas, entre elas intolerância à lactose, alergia à proteína do leite, 

doença celíaca, diabetes e alergia ao ovo. 

A compra dos alimentos prioriza a agricultura familiar, valorizando assim a 

produção local. Todos os produtos são inspecionados para garantir sua qualidade. 

Durante o ano letivo são realizadas visitas técnicas às escolas e aos CEMEI’S 

para fiscalização e orientação quanto ao controle de estoque, utilização adequada 

dos equipamentos de proteção individual e uniformes, bem como a correta execução 

do cardápio. Também são ofertados às merendeiras cursos e treinamentos sobre 

manipulação e aproveitamento dos alimentos, higiene pessoal e ambiental, valor 

nutricional e novas receitas. 

O projeto de educação nutricional é levado às escolas e CMEIS em forma de 

atividade lúdica, com apresentações teatrais realizadas em parceria com Secretaria 

Municipal de Cultura para expressar a extrema importância da construção de 

conhecimentos essenciais sobre alimentação e nutrição. Isso incentiva a frequência 

de práticas alimentares saudáveis para segurança alimentar e nutricional e 

promoção à saúde, oferecidas anualmente aos educandos. 

A alimentação é a base para a vida, tendo a escola papel fundamental para o 

incentivo à práticas alimentares adequadas e sua disseminação para toda a vida. 

Dentro deste panorama, é que a SEMED atua e tem suas competências descritas no 

artigo 22 da Lei Municipal 5.307/2009, conforme segue: 

Art. 22. É de competência da Secretaria de Educação: 
I - Programar, coordenar e executar a política educacional na rede pública 
municipal de ensino; 
II - Administrar o sistema de ensino; 
III - Instalar e manter estabelecimentos públicos municipais de ensino, 
controlando e fiscalizando o seu funcionamento; 
IV- Gerenciar a documentação escolar e estatística, a estrutura e 
funcionamento do programa federal vinculado à frequência do aluno à 
escola, bem como o registro escolar; 
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V - Manter e assegurar a universalização dos níveis e modalidades de 
ensino: (1) educação infantil de zero a cinco anos nos centros municipais de 
educação infantil – CMEI, (2) ensino fundamental de nove anos, obrigatório 
e gratuito, a partir de cinco anos de idade nas escolas municipais, (3) 
educação especial e (4) educação de jovens e adultos – fase I; 
VI - Ampliar gradativamente a jornada de tempo escolar; 
VII - Prover o atendimento educacional especializado com recursos 
tecnológicos, equipamentos adaptados, acessibilidade arquitetônica, entre 
outros, conforme a necessidade do aluno com deficiência; 
VIII - Articular ações com outros órgãos públicos – municipais, estaduais e 
federais -, entidades não-governamentais e de iniciativa privada sem fins 
lucrativos para complementar o atendimento especializado nas áreas de 
educação; 
IX - Incentivar a pesquisa didático-pedagógica no intuito de implementar 
uma prática contínua de divulgação e publicação por meio de eventos na 
área da educação; 
X - Criar e implementar o Sistema Municipal de Ensino e o Conselho 
Municipal de Educação; 
XI - Instituir gradativamente conselhos escolares; 
XII - Proporcionar acesso qualitativo aos recursos tecnológicos para alunos, 
professores e funcionários; 
XIII - Implementar programas de alimentação e nutrição nos 
estabelecimentos públicos municipais de ensino; 
XIV - Participar efetivamente nos conselhos municipais; 
XV - Prover de transporte escolar a zona rural, sempre que necessário em 
regime de colaboração com os governos estadual e federal, entidades não-
governamentais e de iniciativa privada sem fins lucrativos, de forma a 
garantir o acesso dos alunos à escola; 
XVI - Realizar as avaliações de desempenho dos servidores lotados na 
Secretaria Municipal de Educação e participar do processo de 
reorganização e readequação do Sistema de Avaliação de Desempenho 
dos professores e demais profissionais que atuam na Secretaria; 
XVII - Intermediar convênios, acordos, ajustes, termos de cooperação 
técnica e/ou financeira ou instrumentos congêneres, com entidades 
privadas sem fins lucrativos e órgãos da administração direta e indireta da 
União, Estados e outros Municípios; 
XVIII - Desenvolver ações integradas com outras Secretarias Municipais; 
XIX - Estabelecer plano de ação orçamentário anual que contemple: a 
criação de mecanismos de controle e avaliação do sistema de ensino, 
formação continuada, adequação do espaço físico, aquisição de materiais e 
equipamentos, entre outros; 
XX - Exercer o controle orçamentário no âmbito da Secretaria; 
XXI - Executar atividades administrativas no âmbito da Secretaria; 
XXII - Efetuar o planejamento das atividades anuais e plurianuais, no âmbito 
da Secretaria; 
XXIII - Zelar pelo patrimônio alocado na unidade, comunicando o órgão 
responsável sobre eventuais alterações. 
 
Art. 23. A Secretaria Municipal de Educação, além do Gabinete do 
Secretário, compõe-se das seguintes unidades de serviços, diretamente 
subordinadas ao respectivo titular: 
I. Departamento Financeiro 
II. Departamento de Educação 
III. Departamento Administrativo 
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3.4 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SESAU) 

 

3.4.1 Saúde e Nutrição 

 

A Atenção Básica (AB) vem ocupando cada vez mais centralidade no SUS, 

com a proposta de constituir-se em ordenadora dos sistemas locorregionais de 

saúde, bem como eixo estruturante de muitos programas e projetos no âmbito 

federal. Caracteriza-se pelo desenvolvimento de ações individuais e coletivas que 

envolvem a promoção à saúde, a prevenção, o diagnóstico, a proteção e a 

recuperação de doenças, por meio da oferta de serviços e da assistência à saúde 

realizada por equipe multidisciplinar. 

A AB desenvolve ações programáticas relacionadas aos seguintes programas 

de saúde: Plano de Reorganização da Assistência para Hipertensão Arterial e ao 

Diabetes Melittus; Programa da Erradicação e Controle da Tuberculose; Programa 

de Controle da Hanseníase; Programa de Controle do Tabagismo; Programa 

Nacional de Imunização; Pré-Natal e Puerpério; Puericultura; Planejamento Familiar; 

Prevenção do Câncer Ginecológico; Alimentação e Nutrição; e Programa de 

DST/HIV. 

A alimentação e a nutrição são fatores de proteção ou de risco para 

ocorrência de maior parte das doenças e das causas de morte na população 

brasileira. A SESAU tem intensificado esforços para fortalecer essa área, tanto com 

ações de promoção da alimentação saudável quanto em ações de prevenção das 

doenças crônicas, distúrbios metabólicos e nutricionais. As ações que as unidades 

desenvolvem em relação à promoção da alimentação saudável compreendem: 

 Educação nutricional para os grupos de lactentes, gestantes, hipertensos, 

diabéticos, crianças e adolescentes em idade escolar e em obesidade; 

 Capacitação de profissionais de saúde para o desenvolvimento da Rede 

Amamenta e Alimenta Brasil; 

 Prevenção das carências nutricionais específicas por meio da suplementação de 

micronutrientes (ferro, vitamina A, dentre outros); 

 Incentivo à prática do aleitamento materno (exclusivo até o 6º mês e 

complementar até os 2 anos); 
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 Monitoramento do padrão alimentar e o estado nutricional por meio do Sistema 

de Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN); 

 Entrega de materiais educativos em eventos realizados pela SESAU e pelas 

unidades de saúde; 

 Avaliação e orientação nutricional em todos os ciclos de vida. 

 

O município conta com 26 Unidades de Saúde da Família (USF), e com 15 

Unidades Básicas de Saúde (UBS), totalizando 41 unidades de saúde.   

Ainda, o município possui um Centro Especializado de Atenção à Saúde do 

Neonato, Criança e Adolescente (CEACRI), um Centro de Atenção Especializada 

(CAE), um Programa de Assistência e Internação Domiciliar (PAID), três Centros de 

Atenção Psicossocial (CAPS), destes, um CAPS III (que atua com foco nos 

transtornos mentais e transtornos decorrentes do uso de substâncias psicoativas de 

adultos), um CAPS AD (com foco nas dependências químicas álcool e outras 

drogas), e um CAPSi (com foco nos transtornos mentais infantis). E ainda, um 

Centro de Atendimento em Saúde Mental (CASM), três Unidades de Pronto 

Atendimento 24 horas (UPA Veneza, UPA Brasília e UPA Pediatria), duas Farmácias 

Básicas, uma Farmácia de Medicamentos Especiais (Protocolo), um Centro 

Especializado de Doenças Infecto Parasitárias (CEDIP), um Ambulatório de 

Pneumologia, um Ambulatório de feridas, um Ambulatório Anti-Rábica, um Programa 

Ninar, um Programa de Imunização/Rede de Frio, um Centro de Imagens, uma 

Central de Autorização, um Laboratório Municipal, um Serviço de Controle de 

Infecção Ambulatorial (SCIA), um Ambulatório de Gestação de Alto risco, um SIATE, 

um SAMU, uma Central de Transportes Eletivos, 38 Clínicas Odontológicas, um 

Centro de Especialidades Odontológicas da Faculdade UNIOESTE onde são 

cedidos profissionais dentistas do município para a realização do trabalho. A SESAU 

conta ainda com o Departamento de Vigilância em Saúde que é composta pelas 

Vigilâncias: Sanitária, Epidemiológica e Ambiental e, o Departamento de Controle, 

Avaliação e Auditoria. 
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3.4.2 Sistema De Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN) 

 

O quadro nutricional do Brasil já revela, há mais de 15 anos, mudanças de 

padrão, indicando a coexistência de desnutrição e de sobrepeso e obesidade em 

todos os segmentos da população. Estas são situações de extrema gravidade social, 

pois desequilibram a saúde de um indivíduo expondo-o ao risco maior de adoecer ou 

morrer. O SISVAN é um valioso instrumento de apoio às ações de promoção da 

saúde que o Ministério da Saúde (MS) oferta aos profissionais da área e aos 

gestores do SUS, visando à ampliar a qualidade da assistência à população. 

A vigilância alimentar e nutricional subsidia ações e informa os dados 

antropométricos dos usuários das unidades de saúde. Envolve a avaliação, 

diagnóstico e monitoramento do estado nutricional dos usuários (alunos da Rede 

Municipal e Estadual de Ensino pelo Programa Saúde na Escola (PSE), beneficiários 

do PBF, crianças, adolescentes, gestantes, idosos e adultos acompanhados nas 

unidades de saúde). Os dados são registrados no SISVAN e encaminhados 

automaticamente ao MS. A partir do SISVAN, podem ser planejadas ações para 

melhoria da Segurança Alimentar e Nutricional do município.  

O SISVAN recomenda para a classificação do estado nutricional de crianças 

menores de 5 anos, que sejam adotadas como referência as curvas de crescimento 

infantil propostas pela Organização Mundial da Saúde em 2006 (WHO, 2006), e para 

as crianças de 5 a 10 anos incompletos a referência da Organização Mundial da 

Saúde lançada em 2007 (WHO, 2007). O Índice de Massa Corporal (IMC) expressa 

a relação entre o peso da criança e o quadrado da estatura. É utilizado para 

identificar o excesso de peso também de crianças e tem a vantagem de ser um 

índice que será utilizado em outras fases do curso da vida (BRASIL, 2011). Para o 

cálculo do IMC, é utilizada a seguinte fórmula: IMC= Peso (kg)/Estatura (m²). 

Os dados registrados no SISVAN, referente ao município de Cascavel, para 

os anos de 2014 e 2015 estão demonstrados nos gráficos abaixo para adultos, 

idosos, gestantes, crianças e adolescentes, respectivamente. Pode-se observar que 

o excesso de peso predominou em todos os ciclos de vida, sendo a maior 

prevalência encontrada nos adultos, seguido pelos idosos e gestantes. 

 



 
 

Já na avaliação de crianças observa

de peso, se comparado aos adultos, porem expressiva, mostrando que o excesso de 

peso já é preocupante ainda na infância e se mantém na adolescência.

O aumento da ocorrência da obesida

econômicos, ambientais e genéticos, além de estar ligado a uma rede complexa de 

fatores relacionados aos modos de vida, como os hábitos alimentares inadequados 

e os comportamentos sedentários. A prevalência de excesso d

apresentou crescimento expressivo nos últimos anos em todas as faixas etárias. Em 

 

 

 

Já na avaliação de crianças observa-se uma menor prevalência do excesso 

de peso, se comparado aos adultos, porem expressiva, mostrando que o excesso de 

peso já é preocupante ainda na infância e se mantém na adolescência.

O aumento da ocorrência da obesidade está associado a fatores sociais, 

econômicos, ambientais e genéticos, além de estar ligado a uma rede complexa de 

fatores relacionados aos modos de vida, como os hábitos alimentares inadequados 

e os comportamentos sedentários. A prevalência de excesso de peso no Brasil 

apresentou crescimento expressivo nos últimos anos em todas as faixas etárias. Em 
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adultos, segundo a Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) 2008-2009, 50% dos 

brasileiros apresentavam excesso de peso, sendo que 12,4% dos homens e 16,9% 

das mulheres adultas apresentavam obesidade, sendo esta considerada uma 

epidemia no Brasil (IBGE, 2010). 

Adultos jovens estão sob o risco de obesidade devido ao ganho de peso em 

excesso na transição da infância ou da adolescência para a fase adulta. Os períodos 

mais críticos para o desenvolvimento da obesidade estão na primeira infância e na 

adolescência (CONDE; BORGES, 2011). Quando a obesidade se manifesta na 

infância, o risco de se tornar um adulto obeso é ampliado. Há evidências de que, a 

partir dos 6 anos, aproximadamente uma a cada duas crianças obesas torna-se um 

adulto obeso, enquanto apenas uma a cada dez crianças não obesas alcança o 

mesmo desfecho quando adulta (GUO et al, 2002). 

 

 

 

 

FOTO 31: Evento de promoção à 

saúde, comemoração do Dia 

Mundial da Alimentação e combate 

à obesidade, em 2016 

FONTE: Acervo da Secretaria de 

Saúde e Secretaria de Esporte e Lazer 
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Esses dados denunciam a urgente necessidade de ações de promoção de 

vida e alimentação saudável, bem como ações de prevenção e proteção contra a 

obesidade em todas as faixas etárias. 

 

 

FOTO 32: Palestra sobre alimentação saudável no grupo Hiperdia, em 2016 

FONTE: Acervo da Secretaria de Saúde 

 

3.4.3 Programa Saúde na Escola (PSE) 

 

O PSE implementado pelos Ministérios da Saúde (MS) e da Educação (MEC), 

com a parceria do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), 

visa a contribuir para o fortalecimento de ações que priorizem o desenvolvimento 

integral de crianças, adolescentes e jovens, aproveitando o espaço da escola para 

ofertar aos estudantes atividades nas áreas de prevenção de doenças e promoção 

da saúde. Cascavel aderiu ao programa em 2013, e mantém o Grupo de Trabalho 

Intersetorial Municipal (GTI-M) composto por gestores, esses, técnicos da SESAU, 

SEMED e SEASO, cujas ações referem-se à avaliação do estado nutricional por 

meio da antropometria, utilizando o IMC; verificação da situação vacinal; promoção e 

avaliação do estado de saúde bucal dos educandos; realização de escovação Dental 

Supervisionada (direta e indireta), e aplicação Tópica de Flúor; verificação da 

triagem ocular (“teste do olhinho”) na Maternidade ou Unidade de Saúde e também a 

realização do Teste de Snellen. A escola e a equipe de saúde abordam, por meio de 

atividades educativas/de orientação, os seguintes temas: promoção da alimentação 

e modos de vida saudáveis; práticas corporais; riscos e danos do uso de álcool, 
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tabaco, crack e outras drogas; bullying; homofobia; saúde sexual, saúde reprodutiva, 

e prevenção de DST/AIDS e hepatites virais. 

 

 

FOTO 33: Teatro, atividades lúdicas e palestra para escola pactuada no PSE 

FONTE: Acervo Secretaria de Saúde 

 

3.4.4 Programa Bolsa Família (PBF) 

 

O Programa Bolsa Família tem parceria com o PSE, com o objetivo de 

ampliar o acesso de crianças, adolescentes e jovens em situação de pobreza e 

extrema pobreza (beneficiárias do Programa Bolsa Família) aos serviços e direitos 

sociais de educação e saúde. 

O PBF é um programa de transferência direta de renda, direcionado às 

famílias em situação de pobreza e de extrema pobreza em todo o País, de modo 

que consigam superar a situação de vulnerabilidade e pobreza. Tem como objetivos 

combater a fome e promover a segurança alimentar e nutricional, combater a 

pobreza e outras formas de privação das famílias, promover o acesso à rede de 

serviços públicos, em especial, saúde, educação, segurança alimentar e assistência 

social. As crianças precisam estar com o calendário vacinal em dia, realizar o 

acompanhamento do crescimento e do desenvolvimento, e a realização do pré-natal 

e consultas de rotina para gestantes, sendo todos os beneficiários avaliados 

semestralmente. 

As famílias cadastradas no PBF precisam ser acompanhadas pela saúde a 

cada vigência (janeiro a junho - 1ª vigência, e julho a dezembro - 2ª vigência). Na 

tabela 3, observa-se o percentual de cobertura das famílias totalmente 

acompanhadas desde o ano de 2010: 



 
 

 

Tabela 3. Percentual de cobertura do Programa Bolsa Fam
 

INDICADORES BOLSA FAMÍLIA

ANOS 1 VIGÊNCIA

2010 62,54%
2011 64,46%
2012 76,24%
2013 77,63%
2014 76,38%
2015 68,83%
2016 

 

A análise da situação nutricional d

análise do SISVAN, mostrando que o excesso de peso continua sendo o principal 

problema nutricional encontrado em todos os ciclos de vida, conforme mostra os 

gráficos referentes aos anos de 2014 e 2015.

 

Tabela 3. Percentual de cobertura do Programa Bolsa Família em Cascavel, 2016.

INDICADORES BOLSA FAMÍLIA 

1 VIGÊNCIA 2 VIGÊNCIA MÉDIA ANUAL 

62,54% 66,28% 64,41% 
64,46% 80,68% 72,42% 
76,24% 92,95% 84,60% 
77,63% 77,89% 77,76% 
76,38% 68,92% 72,65% 
68,83% 70,99% 69,91% 

67% 68,26% 67,63% 

situação nutricional dos beneficiários do PBF não diferem da 

análise do SISVAN, mostrando que o excesso de peso continua sendo o principal 

problema nutricional encontrado em todos os ciclos de vida, conforme mostra os 

gráficos referentes aos anos de 2014 e 2015. 
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3.4.5 Estratégia Amamenta Alimenta Brasil

 

O aleitamento materno e alimentação

intimamente relacionados à 

deficiências de micronutrientes

a "Estratégia Nacional para Promoção do Aleitamento Materno e Alimentação 

Complementar Saudável no SUS 

que tem como objetivo qualificar o processo de trabalho dos profissionais da atenção 

básica com o intuito de reforçar, apoiar e incentivar a promoção do aleitamento 

materno e da alimentação saudável para crianças menores de dois anos no âmbito 

do Sistema Único de Saúde (SUS). 

Estratégia Amamenta Alimenta Brasil (EAAB) 

O aleitamento materno e alimentação complementar inadequados estão 

intimamente relacionados à vulnerabilidade para a ocorrência de desnutrição, 

deficiências de micronutrientes e morbimortalidade de crianças. Cascavel conta com 

"Estratégia Nacional para Promoção do Aleitamento Materno e Alimentação 

Complementar Saudável no SUS - Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil (EAAB)", 

qualificar o processo de trabalho dos profissionais da atenção 

básica com o intuito de reforçar, apoiar e incentivar a promoção do aleitamento 

materno e da alimentação saudável para crianças menores de dois anos no âmbito 

do Sistema Único de Saúde (SUS). Tem como base legal a Portaria n° 1920, de 5 de 
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setembro de 2013. Por meio da capacitação de profissionais da atenção básica, 

chamados de tutores, são realizadas oficinas de trabalho aos demais profissionais 

das Unidades de Saúde por meio de atividades teóricas e práticas, leituras e 

discussões de texto, troca de experiência, dinâmicas de grupo, conhecimento da 

realidade local, sínteses e planos de ação, para serem multiplicadores do 

conhecimento e informações obtidas sobre amamentação e alimentação 

complementar. 

 

 

 

FOTO 34: Oficina de formação de tutores pelo Ministério de Saúde – 2015 

FONTE: Acervo da SECRETARIA DE SAÚDE 

 

 

Em Cascavel foi realizada uma oficina de formação de tutores em 2015, pelo 

MS formando 25 tutores, resultando na criação de um grupo de trabalho no 

município, reunidos mensalmente para elaborar as ações e organizar as oficinas de 

trabalho, sendo estas oficinas realizadas, até o atual momento, nas UBS/USF, 

serviços especializados, e ainda, para assistentes sociais da SESAU e agentes de 

apoio dos CMEI’s do município, totalizando 26 oficinas até 2016. 
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FOTO 35: Oficina EAAB e teatro realizado com os agentes de apoio da Secretaria Municipal de 

Educação, em 2016 

FONTE: Acervo da Secretaria de Saúde 

 

3.4.6 Centro Especializado de Atenção a Saúde do Neonato, Criança e 

Adolescente (CEACRI) 

 

Cascavel conta com o CEACRI, prestando atendimento a todas as crianças e 

adolescentes moradoras no município, na faixa etária de 0 a 18 anos e/ou 21 anos 

em situações especiais, oferecendo os seguintes serviços ambulatoriais: 

Fonoaudiologia, Oftalmologia, Fisioterapia, Psicologia, Enfermagem, Serviço Social, 

Odontologia, Pediatria e Nutrição sendo ainda sede do Programa Ninar e da Central 

de Vacinas. Estes atendimentos são referenciados pelas UBS/USF e encaminhadas 

ao CEACRI, através de agendamento. 
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O Ambulatório de Nutrição presta atendimento nutricional à crianças e 

adolescentes portadores de doenças relacionadas à alimentação; atende 

crianças/adolescentes portadores de sobrepeso, obesidade e suas associações: 

hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, hiperglicemia; crianças/adolescentes 

portadores de intolerâncias  ou alergias alimentares; crianças/adolescentes 

portadores de carências nutricionais: desnutrição, anemia por deficiência de ferro, 

hipovitaminose A, etc; fornece orientação alimentar aos usuários atendidos pelo 

ambulatório e realiza avaliação antropométrica dos usuários e acompanhar a 

evolução do estado nutricional.  

 

 

FOTO 36: Frente do CEACRI 

FONTE: Acervo da Secretaria de Saúde 

 

3.4.7 Centro de Atenção Especializada (CAE) 

 

O CAE é uma unidade que atende a pacientes referenciados com 

agendamento prévio, que são encaminhados pelas unidades de saúde da rede de 

atenção primária do município. Iniciou suas atividades em fevereiro de 2013, com 

ambulatório de vascular, pequenas cirurgias, fisioterapia, pneumologia e ambulatório 

de feridas. O atendimento médico ambulatorial passou a complementar o 

atendimento especializado, e hoje conta também com atendimento ambulatorial de 

nutrição. 

O objetivo do serviço é criar um espaço, onde o foco é o cuidado do paciente, 

com oferta de consultas e atendimento especializado com maior agilidade. 
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FOTO 37: Frente do PAID 

FONTE: Acervo Secretaria de Saúde 

3.4.8 Programa de Assistência e Internação Domiciliar (PAID) 

 

O PAID foi criado em 2005 e é composto por equipe multidisciplinar. Tem 

como pressuposto auxiliar familiares e pacientes para o fortalecimento do 

autocuidado, diminuindo, assim, o uso da rede hospitalar e aumentando 

significativamente a qualidade de vida do paciente. É destinado a pacientes 

acamados com doenças crônicas, que tem dificuldades de acesso aos serviços 

ambulatoriais e apresentam um quadro agudo da doença. 

Este serviço também conta com o profissional nutricionista, que realiza visita 

domiciliar, avaliação nutricional, prescrição de nutrição oral e enteral para 

manutenção e recuperação do estado nutricional dos pacientes, orientações 

nutricionais conforme patologias, treinamento à equipe, protocolos para distribuição 

de dietas enterais e fórmulas infantis na farmácia de medicamentos especiais e 

acompanhamento à equipe multiprofissional.  

 

 

 

3.4.9 Vigilância Sanitária (VISA) 

 

A VISA é entendida como um conjunto de ações capazes de eliminar, diminuir 

ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do 

meio ambiente, na produção e circulação de bens, e na prestação de serviços de 

interesse da saúde (Lei Federal 8.080/90, art. 6º, inciso I). Desenvolve ações de 

caráter educativo (preventivo), normativo (regulamentador), fiscalizador e, em última 

instância, punitivo. Medidas de fiscalização e controle que se aplicam a cosméticos, 

alimentos, saneantes, equipamentos e serviços de assistência à saúde, 

medicamentos e correspondentes. As normas da VISA também se referem a outras 



 
 

67 
 

substâncias, materiais, serviços ou situações que possam, mesmo potencialmente, 

representar risco à saúde coletiva da população. 

São atribuições da VISA: cadastro de estabelecimentos sujeitos à VISA; 

instauração de processos administrativos de VISA; inspeção em estabelecimentos 

sujeitos à VISA; atividades educativas para população; atividades educativas para o 

setor regulado; recebimento de denúncias; atendimento de denúncias. 

No ano de 2015, foram inspecionados 1403 estabelecimentos e 455 veículos 

que transportam alimentos. 

 

 

3.5 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER (SEMEL) 

 

O Esporte e o Lazer, basicamente, são tidos como qualidade de vida, porém 

esta visão não deve se prender somente ao aspecto fisiológico, mas também ao 

aspecto emocional, intelectual e social do indivíduo, como ferramenta auxiliar no 

processo constitutivo do desenvolvimento educacional, sociocultural e ético do ser 

humano. A carência em valores éticos e morais, de jovens e adultos, encontram-se 

no incentivo ao esporte e ao ócio de qualidade onde essas conquistas aliadas ao 

sentimento corporativo e de amizade influenciam toda uma comunidade. 

A Política de Esporte e Lazer tem previsão legal na Constituição Federal de 

1988, em seu artigo: 

Art. 217. É dever do Estado fomentar práticas desportivas formais e não 
formais, como direito de cada um, observados: 
I - a autonomia das entidades desportivas dirigentes e associações, quanto 
a sua organização e funcionamento; 
II - a destinação de recursos públicos para a promoção prioritária do 
desporto educacional e, em casos específicos, para a do desporto de alto 
rendimento; 
III - o tratamento diferenciado para o desporto profissional e o não 
profissional; 
IV - a proteção e o incentivo às manifestações desportivas de criação 
nacional. 

 

A Política Nacional do Esporte – Resolução CNE nº05 de 14 de julho de 2005, 

preconiza que “Os Municípios têm um papel dos mais importantes nas práticas 

esportivas populares ou comunitárias, além de uma responsabilidade direta nas 

escolas fundamentais quanto ao Esporte Educacional e Esporte Escolar”. A seguir, 

apresentam-se as ações consideradas prioritárias para os governos municipais: 
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1) Entender o esporte como uma das prioridades municipais relacionadas 
à Qualidade de Vida das pessoas, elaborando uma Política Municipal de 
Esporte e um Plano consequente; 

2) Desenvolver o Esporte Educacional no ensino fundamental na 
perspectiva da formação para a cidadania e de dar oportunidades de 
práticas esportivas para os jovens que se apresentarem com condições; 

3) Investir recursos públicos para disponibilização de instalações 
esportivas para as práticas populares de lazer, atendendo as vocações 
esportivas e culturais das pessoas do município; 

4) Promover eventos esportivos; 
5) Desenvolver projetos esportivos específicos de interesse do município; 
6) Mobilizar a iniciativa privada para os projetos esportivos do município; 
7) Fomentar escolas de aprendizagem esportiva, principalmente em 

determinadas modalidades que expressam as vocações esportivas do 
município; 

8) Dar condições de trabalho para os recursos humanos que atuam nos 
espaços públicos esportivos do município; 

9) Criar no âmbito municipal uma legislação que favoreça o 
desenvolvimento esportivo do município com a adesão, inclusive, da 
iniciativa privada;  

10) Contribuir com as associações esportivas, principalmente aquelas que 
possam representar a imagem do município quanto às suas tradições e 
vocações esportivas; 

11) Apoiar, através de programas especiais, os talentos esportivos surgidos, 
de forma que eles tenham condições de desenvolvimento atlético; 

12) Difundir e promover os esportes de criação regional; 
13) Apoiar as práticas esportivas das pessoas com necessidades especiais; 
14) Desenvolver programas esportivos para crianças e adolescentes 

carentes; 
15) Criar e desenvolver programas esportivos para a chamada terceira 

idade; 
16) Propiciar que os programas e eventos esportivos façam parte dos 

calendários e programações turísticas do município; 

 

Em 07 de março de 2006 foi aprovada a Resolução CNE nº 10, que aprova as 

políticas setoriais de esporte de alto rendimento, esporte educacional e esporte 

recreativo e de lazer. 

 

3.5.1 Competência da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer – SEMEL (Lei 

Municipal 5.307/2009) 

 

Na Política Municipal de Esporte e Lazer consta dentre suas atribuições, a 

realização de atividades socioculturais de lazer e recreação, a integração e o 

congraçamento às diferentes faixas etárias, por meio de atividades esportivas e 

recreativas, promovendo ações que incentivem o esporte como pressuposto de 

saúde e vitalidade às diferentes faixas etárias.  

A SEMEL, além do Gabinete do Secretário, compõe-se das seguintes 

unidades de serviços, diretamente subordinadas ao respectivo titular: 
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I – Departamento de Esporte e Lazer – Divisão de Esportes e Divisão de Lazer. 

II – Departamento de Gestão dos Espaços Desportivos – Divisão Administrativa e 

Financeira. 

 

3.5.2 Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer 

 

A SEMEL como órgão gestor da Política Pública de Esporte e Lazer a nível de 

município, tem por competência: desenvolver, incentivar, implantar e executar ações 

de esporte, lazer e recreação, bem como intermediar e sediar eventos esportivos e 

socioculturais. Para tanto a SEMEL conta com os recursos humanos abaixo 

relacionados. 

 

Tabela 4. Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, Cascavel, 2016. 
 

REGIME ESCOLARIDADE QUANTIDADE TOTAL 

Quadro efetivo Fundamental 29 74 

Médio 07 

Superior 38 

Quadro Não 

efetivo 

Comissionado 11 66 

Estagiários 

Nível médio 

04 

Estagiário Nível superior 51 

TOTAL 140 

Fonte: Recursos Humanos -  Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, 2016. 

 

Compondo o Quadro Efetivo dos Recursos Humanos com nível superior 

completo, a SEMEL conta com 38 servidores entre a Divisão de Esporte e Divisão 

de Lazer, destes 1 nutricionista, e ainda, com 7 servidores de nível médio e 29 de 

nível fundamental. Já no quadro de servidores não efetivos a SEMEL conta com 11 

cargos comissionados e 55 estagiários, destes, 4 cursando nível médio e 51 

cursando nível superior. 

 

3.5.3 Departamento de Gestão de Espaços Desportivos 

 

A Secretaria de Esporte e Lazer tem sob sua responsabilidade, 57 locais para 

prática de Esporte e Lazer, nas quais são desenvolvidas 120 atividades (caminhada, 
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boxe, academia da terceira idade, basquete, futsal, vôlei de praia, tênis, voleibol, 

ginástica aeróbica, musculação, natação, hidroginástica, ginástica rítmica, ginástica 

artística, atletismo, rugby, badminton, xadrez, malha, handebol, futebol, futsal 

society, futebol suíço, futvôlei, bocha, ciclismo, tênis de mesa, canoagem, 

paradesporto (judô, futsal, atletismo, natação, basquete, ballet), sendo que o grande 

desafio atual é a manutenção e reforma destes locais.   

 

3.5.4 Divisão de esporte de rendimento 

 

O esporte de alta competitividade é o esporte-espetáculo de rendimento. 

Desporto de rendimento é aquele que tem o âmago de sua atividade centrada na 

finalidade de obter resultados, provenientes dos mais altos rendimentos. Nesse 

caso, o objetivo do esporte de alto rendimento converge para os recordes e as 

vitórias, consubstanciando a idéia de que esporte é rendimento. 

A Divisão de Esporte é subdividida nos Setores de Iniciação Esportiva, Setor 

Técnico de Rendimento e Setor de Paradesporto. Atualmente a divisão conta com 

três projetos ligados ao Setor de Iniciação Esportiva: Projeto Atleta do Futuro (em 

parceria com o SESI), Projeto Impulsão (em parceria com a ECO Cataratas) e o 

Núcleo Esportivo Pioneiros. A Divisão busca aumentar os atendimentos através do 

pleito de recursos junto ao Governo Federal e Estadual para a implantação e 

execução de novos projetos. 

 

3.5.4.1 Setor de Iniciação Esportiva 

 

Este Setor é responsável pela execução do Projeto Atleta do Futuro. Este 

projeto é desenvolvido com parceria entre o município de Cascavel e o SESI e visa 

oportunizar a experimentação de componentes fundamentais para a vida do 

indivíduo em sociedade por meio das modalidades esportivas; também viabiliza a 

integração entre entidade, atleta, pais, professores e sociedade diminuindo assim os 

fatores de risco social que infelizmente são realidade constante na vida das crianças 

e adolescentes. Por ter um programa de treinamento intenso e com muita disciplina, 

faz com que seus participantes ocupem grande parte de tempo livre com as 
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atividades do projeto mantendo-os longe do envolvimento com atos infracionais e 

uso de drogas, favorecendo o exercício da cidadania. 

O Projeto Atleta do Futuro desenvolve as seguintes modalidades: Ginástica 

Rítmica, Ginástica Artística, Handebol, Futsal, Voleibol e Xadrez. Os treinos 

acontecem 2 vezes por semana, no período matutino e vespertino, atendendo 965 

crianças entre 05 e 12 anos. Anualmente, o setor realiza um festival com a 

participação de todos os atletas do futuro, destacando-se pelo úmero de 

participantes a modalidade de futsal e ginástica rítmica, conforme Tabela 5. 

 
 
Tabela 5. Número de participantes no festival anual do Projeto Atleta do Futuro, segundo 
modalidade e faixa etária. Cascavel, 2015. 
 

EVENTO MODALIDADE FAIXA ETÁRIA Nº PARTICIPANTES 

FESTIVAL Atletismo 05 a 12 anos 12 

Handebol 09 a 13 anos 50 

Xadrez 06 a 11 anos 60 

Futsal 06 a 13 anos 126 

Voleibol 08 a 17 anos 29 

Ginástica Artística 05 a 11 anos 31 

Ginástica Rítmica 05 a 11 anos 657 

Fonte: Setor de Ginástica Rítmica -  Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, 2016. 

 

Os atletas do futuro da modalidade de ginástica rítmica que se destacam no 

festival, de acordo com avaliação dos técnicos envolvidos no evento, passam a 

integrar a equipe do nível II da modalidade no Centro de Treinamento, Bairro São 

Cristóvão. Em 2015, as integrantes da ginástica rítmica participaram de seis 

eventos, de acordo com a distribuição exposta na Tabela 6. 

 

Tabela 6. Número de participantes em eventos de ginástica rítmica em 2015, de acordo com o 
evento e faixa etária. Cascavel, 2015. 
 

MODALIDADE EVENTO FAIXA ETÁRIA Nº  

Ginástica 

Rítmica 

Campeonato Paranaense Juvenil Adulto 11 a 12 anos 06 

Campeonato Brasileiro Infantil e Pré-

infantil 

11 a 12 anos 04 

3ª Etapa Copa Oeste 06 a 12 anos 09 

Campeonato Brasileiro Juvenil 11 a 12 anos 04 

Campeonato Sulamericano 11 a 12 anos 01 

Campeonato de Estreantes 09 a 10 anos 07 

Fonte: Setor de Ginástica Rítmica -  Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, 2016. 
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3.5.4.2 Setor Técnico de Rendimento 

 

Este Setor é responsável pela execução do Programa de Treinamento Jogos 

da Juventude, visando formação e treinamento de atletas que representarão o 

município de Cascavel nos Jogos da Juventude do Paraná, competição organizada 

pelo governo do Estado por meio da Secretaria de Esporte e Turismo. Os atletas 

socioeconomicamente vulneráveis recebem gratuitamente da SEMEL, alimentação 

no horário de almoço, de segunda a sexta-feira, sendo atualmente 70 atletas 

beneficiados.   

A SEMEL conta com estrutura própria para confecção e fornecimento de 

alimentação aos atletas que representam o município em competições, nas 

modalidades: vôlei, futsal, handebol, atletismo, bem como diversas modalidades de 

paratletas. O refeitório conta com a supervisão técnica de nutricionista da SEMEL, 

desde maio/16. 

Os atletas de rendimento participaram em 2015 de oito eventos, que seguem: 

Jogos Escolares do Paraná - Fase Municipal, Fase Regional, Fase Macro 

Regional e Fase Final - 12 a 17 anos; 

Jogos da Juventude do Paraná - Fase Regional e Fase Final (A e B); 

Jogos Abertos do Paraná - Fase Regional e Fase Final (A e B); 

Campeonatos Regionais; 

Campeonatos Paranaenses da Federação; 

Campeonatos Brasileiros;  

Copa Brasil - Futsal Masculino e Handebol Masculino e Feminino; 

Campeonatos Sul Americanos. 

 

Com relação à saúde dos atletas de rendimento, a SEMEL em parceria com a 

Secretaria de Saúde/UBS Santa Cruz desde maio de 2016, disponibilizou consultas 

médicas para atletas menores de 20 anos. Foram avaliados 17 adolescentes até 

julho/16, sendo realizados exames de Colesterol total e frações, Triglicerídeo, 

Hemograma, Glicemia de jejum, TSH, Ferritina, Cálcio sérico, e outros que se 

fizeram necessários de acordo com avaliação médica. Após realização dos exames, 

os atletas passam por orientação nutricional para corrigir eventuais alterações e 

prevenir problemas futuros, bem como promover alimentação saudável. Pretende-se 
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a partir de 2017, avaliar progressiva e anualmente todos os atletas de rendimento de 

Cascavel, passando a ter caráter de rotina preventiva da saúde destes atletas. 

 

3.5.4.3 Setor de Paradesporto 

 

Muitos municípios, por acidente ou de forma congênita, têm uma deficiência 

visual, cognitiva ou física. O paradesporto é uma forma de atividade de 

complementação e projeto de vida a fim de melhorar e superar as condições físicas, 

mentais e emocionais da pessoa com deficiência, e ainda, mostrar para a sociedade 

e para si mesmo os valores que a vida tem a oferecer buscando sempre a 

superação, seja como cidadão comum ou como um atleta, representando o 

município, o estado do Paraná e o Brasil em competições oficiais. 

O esporte é de fundamental importância para o desenvolvimento corporal 

global dos indivíduos, então não seria demais reforçar a importância que o 

paradesporto assume na vida da pessoa com deficiência em qualquer faixa etária, 

visto sua adequação a qualquer idade. O Município de Cascavel dispõe de espaços 

físicos próprios para a prática esportiva das pessoas com deficiência, apesar de 

pouco difundidas. Entendemos que com boa orientação de um profissional 

qualificado e que se identifique com o paradesporto, a aprendizagem será rápida e 

os desafios superados. 

 

3.5.4.4 Divisão Lazer 

 

A inatividade física é um dos principais fatores de risco para as doenças 

crônicas não transmissíveis, especialmente a obesidade, tendo em vista que 

pessoas sedentárias apresentam habitualmente processos progressivos de 

desgaste e enfraquecimento dos ossos, músculos e articulações, necessitando 

assim desenvolver a aptidão física, visando o favorecimento da saúde.  A Secretaria 

de Esporte e Lazer por meio do Departamento de Lazer disponibiliza à sociedade 

atividades físicas e recreativas, nos bairros e interior do município, objetivando as 

atividades socioculturais de lazer e recreação, mediante a utilização dos espaços 

disponíveis, dando o suporte ao desenvolvimento das mesmas.  
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As atividades de lazer e recreação oferecidas pela Divisão de Lazer têm como 

objetivo principal o desenvolvimento e aprimoramento físico, cognitivo e social por 

meio de atividades lúdicas e prazerosas, pensadas e preparadas para cada faixa 

etária que será atendida; as aulas de natação, hidroginástica e musculação 

promovem a inclusão com qualidade de vida das pessoas com deficiências. A 

Divisão de Lazer promove ainda a descentralização de ações de lazer e recreação 

com o ônibus Expresso Brincalhão levando às Ruas e Escolas Municipais e 

Estaduais uma forma diferente de diversão, por meio da promoção de atividades de 

educação física nas diversas faixas etárias, sendo incorporado no segundo semestre 

de 2016 atividades de educação alimentar e nutricional, supervisionadas por 

nutricionista como: atividades lúdicas de pintura, caça-palavras, cruzadinhas, 

montagem da pirâmide alimentar, contação de histórias, roda de conversas, 

palestras, fantoches, teatro, filmes, de acordo com a faixa etária dos participantes. 

 

 

FOTO 38: Atividades de educação nutricional do Expresso Brincalhão – SEMEL, 2016 
FONTE: ACERVO SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER 

 

Além do Expresso Brincalhão, a Divisão de Lazer atende a população por 

meio das atividades: Rua da Alegria, Colônia de Férias, Hidrofolia, Festival de 

Natação Peixonauta, Festa Junina, Confraternização de Fim de Ano das Piscinas, 

além dos seus programas, conforme segue: 
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Tabela 7. Tipo e local do programa, número de atendimentos, faixa etária, período e tipo de 
usuário da SEMEL. Cascavel, 2015. 
 

Programa Núcleo Atendimentos/

mês 

Faixa 

etária 

Períodos Usuários 

PELC – 

Programa 

Esporte e 

Lazer da 

Cidade 

Complexo 

Esportivo da 

Região 

Norte/Salão 

comunitário 

Consolata 

430 pessoas >06 

anos 

Matutino, e 

vespertino, 

de 

segunda a 

sábado 

Comunidade da região 

norte 

Complexo 

Esportivo do 

Jardim 

Veneza 

55 pessoas* >07 

anos 

Período 

matutino, 

de 

segunda à 

sexta-feira 

Comunidade de 

abrangência 

Expresso 

Brincalhão 

 

Ônibus 

Expresso 

Brincalhão 

 

Foram 28 dias de 

atividade durante 

o ano 

Todas 

as 

idades 

Matutino e 

vespertino 

Escolas, CMEIS,  

Empresas, “Dia da 

Construção Nacional” 

– SINDUSCON, 

“SEMANECA” com 

atividades de lazer e 

recreação 

*pouca procura pela comunidade, provavelmente pela insegurança e presença de vândalos no local. 

Fonte: Divisão de Lazer -  Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, 2016. 

 

Como proposta, a SEMEL está elaborando protocolo para implantação de 

Grupos de Reeducação Alimentar, fornecendo aos praticantes das diversas 

modalidades esportivas, mas especialmente às crianças e/ou responsáveis da 

iniciação esportiva, orientação sobre alimentação saudável. Pretende-se contribuir 

na redução das taxas de obesidade infantil e melhorar a qualidade de vida destas 

famílias. O grupo será organizado em 8 encontros semanais, nos quais serão 

abordados os temas: número e horário das refeições; atividade física e água; 

consumo de gorduras e sal; consumo de açúcar; consumo de saladas e frutas; 

comida de verdade; incentivo ao prato colorido e alimentos “in natura”. 
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FOTO 39: Degustação de água saborizada durante a feira de serviços no bairro Cascavel 
Velho, SEMEL, 2016 
FONTE: ACERVO SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER 

 

   

FOTO 40: Incentivando a produção caseira de hortas alternativas e orientando alimentação 
saudável no evento “Mais Saúde: todos juntos contra a obesidade”, SEMEL/UNIOESTE, 2016 
FONTE: ACERVO SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER 

 

3.5.4.5 Programa de Natação e Hidroginástica 

 

A Divisão de Lazer disponibiliza à população, três piscinas cobertas e 

aquecidas, sendo uma delas semiolímpica. São ofertadas aulas de natação e 

hidroginástica para crianças, adolescentes, adultos e terceira idade. Em 2015, este 

programa atendeu mais de 3000 pessoas mensalmente, nas piscinas municipais, 

conforme distribuição na Tabela 8. 
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Tabela 8. Numero de atendimentos, faixa etária, modalidades, tipo de usuário e vagas das 
piscinas da SEMEL, 2015. 
 

Piscina Atendimento/m

ês 

Faixa 

etária 

Modalidades** Usuários* Vagas 

Ciro Nardi 1.400 pessoas > 7 anos Natação e 

Hidroginástica 

Paradesporto 

e população 

geral 

Foram distribuídas 

491 vagas de 

natação e 

608vagas de 

hidroginástica entre 

as piscinas do 

CECN, Pq. 

Tarquínio e Região 

Norte durante o 

ano de 2015. 

Parque 

Tarquínio 

800 pessoas > 7 anos Natação e 

Hidroginástica 

população 

geral 

Região 

Norte 

820 pessoas > 7 anos Natação e 

Hidroginástica 

população 

geral 

* Todos os alunos de natação e hidroginástica passam por avaliação física de pele e unha, 

trimestralmente, e anualmente apresentam atestado de aptidão física. 

**Hidrofolias: aulões temáticos de hidroginástica e Campeonatos Infantis de Natação nas piscinas do 

CECN, Pq. Tarquínio e Região Norte;  

Fonte: Divisão de Lazer -  Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, 2016. 

 

 

FOTO 41: Primeiro Grupo de “Promoção da Atividade Física e Alimentação Saudável”, para 
usuários da piscina do Complexo Ciro Nardi, SEMEL, 2016 
FONTE: ACERVO SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER 

 

3.5.4.6 Programa de Musculação 

 

A academia de musculação do Centro Esportivo Ciro Nardi tem como 

objetivo, o desenvolvimento da aptidão física e o favorecimento da saúde. A 
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musculação é ofertada para a população em geral, a partir dos 15 anos, de segunda 

a sexta-feira nos seguintes horários 07:00h às 11:00h; 15:30h às 21:30h. Para os 

atletas que representam o Município nas competições oficiais o horário de 

funcionamento é das 13:30h as 15:30h. Em 2015 a academia atendeu em média 

450 pessoas/mês nas suas instalações (Tabela 9). 

 

Tabela 9. Número de atendimentos, faixa etária, período e tipo de usuário da acadêmica do 
Ciro Nardi da SEMEL. Cascavel, 2015. 
 

Academia de 
musculação  

Atendimentos 
mês 

Faixa 
etária 

Períodos Usuários* 

Ciro Nardi 450 pessoas > 15 anos Matutino, 
vespertino e 
noturno 

Paradesporto 
e população 

geral 
Fonte: Divisão de Lazer -  Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, 2016. 

 

 

3.5.4.7 Diagnóstico geral de registros de atendimentos pela Rede de Esporte e 

Lazer Municipal 

 

A Secretaria de Esporte e Lazer ainda não dispõe de um sistema de 

informatizado e unificado para padronizar os registros de atendimentos nos 

programas e projetos ofertados. Sendo assim, os dados que seguem foram 

disponibilizados por cada departamento da SEMEL.  
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4 DIRETRIZES 
 

Com base no Decreto Federal nº 7.272/2010 e no Plano Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional, foram elencadas as diretrizes para este 

Plano Municipal de SAN, apresentadas abaixo: 

 

4.1 DIRETRIZ 1 – PROMOÇÃO DO ACESSO UNIVERSAL À ALIMENTAÇÃO ADEQUADA E SAUDÁVEL, COM PRIORIDADE PARA 

AS FAMÍLIAS E PESSOAS EM SITUAÇÃO DE INSEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 

Objetivo 1 - Assegurar melhores condições socioeconômicas às famílias pobres e, sobretudo, extremamente pobres, por meio de transferência direta de 

renda e reforço ao acesso aos direitos sociais básicos nas áreas de alimentação, saúde, educação e assistência social, para a ruptura do ciclo 

intergeracional de pobreza e a proteção do DHAA. 

METAS AÇÕES PRAZO 

EXECUÇÃO 

ÓRGÃO 

RESPONSÁVEL 

PARCEIROS RECURSO 

Criar Lei Municipal para padronizar 

os alimentos da cesta básica 

municipal 

Solicitar junto à Câmara de vereadores a criação de lei 

municipal que regulamenta os alimentos e suas 

quantidades que compõe a cesta básica municipal, 

elaborada pela CAISAN 

Permanente CAISAN SEASO 

SESAU 

SEAGRI 

SEMED 

SEMEL 

Não se 

aplica 

Atingir 80% de acompanhamento 

do estado nutricional dos 

beneficiários do Programa Bolsa 

Família 

- Monitorar o estado nutricional das famílias beneficiárias 

do Programa Bolsa Família 

- Sensibilizar as famílias por meio de visitas, sobre a 

importância do acompanhamento das condicionalidades 

da saúde. 

- Realizar avaliação nutricional dos beneficiários do 

Programa Bolsa Família, priorizando crianças menores de 

7 anos de idade, gestantes e mulheres de 14 a 44 anos. 

Permanente   SESAU 

 

SEASO IGDM/PBF 

PAB 
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Cadastrar/acompanhar pelo menos 

30%, por vigência, dos 

beneficiários do Programa Bolsa 

Família no SISVAN 

Avaliar o estado nutricional dos beneficiários do Programa 

Bolsa Família e registrar os dados no SISVAN 

Permanente  SESAU 

 

SEASO FAN 

IGDM/PBF 

Garantir atendimento médico e 

nutricional a todas as crianças que 

necessitam de continuidade ao 

recebimento do leite fornecido pelo 

Programa Leite das Crianças    

Realizar avaliação médica e nutricional dos beneficiários 

que comparecem às US 

Permanente SESAU 

 

 

SEAB 

SEAGRI 

SEASO 

Recurso livre 

PAB 

Garantir a participação do 

nutricionista nas reuniões do 

Comitê Municipal do Programa 

Leite das Crianças 

Participar das reuniões do Comitê Municipal do Programa 

Leite das Crianças e avaliar solicitação médica para 

manutenção no programa, verificando o estado nutricional 

informado 

Permanente SESAU SEASO 

SEAB 

SEAGRI 

PAB 

Cadastrar 100% das famílias de 

baixa renda no Cadastro Único 

- Realizar ações de mobilização nos territórios dos CRAS 

como uma estratégia de busca ativa das famílias de baixa 

renda do município de Cascavel para inclusão/ 

averiguação do Cadastro Único. 

- Realizar atendimentos descentralizados do Cadastro 

Único nos territórios dos CRAS a fim de facilitar o acesso 

das famílias mais vulneráveis ao atendimento. 

- Revisar anualmente a situação Cadastral do Cadastro 

Único, conforme agenda divulgada pelo MDSA. 

Permanente 

 

SEASO SESAU 

SEMED 

CAD ÚNICO 

IGD-M 

Garantir que 100% das famílias 

beneficiárias do PBF estejam 

realizando o saque do benefício 

Monitorar a folha de pagamento do Programa Bolsa 

Família a fim de identificar os beneficiários que não estão 

sacando o benefício. 

Permanente SEASO CAD ÚNICO 

DVPSB 

IGD-M 

Realizar busca ativa das famílias que não estão 

realizando o saque do benefício do Programa bolsa 

Permanente SEASO SESAU 

SEMED 

IGD-M 
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Família. CRAS 

CAD UNICO 

Encaminhar 100% das pessoas 

perfil para acesso ao Benefício de 

Prestação Continuada – BPC 

Realizar orientação e encaminhamento para obtenção do 

Benefício de Prestação Continuada – BPC para pessoas 

idosas ou com deficiência com renda per capita familiar 

de até ¼ de salário mínimo 

Permanente SEASO INSS 

CRAS 

CREAS 

Recurso 

Livre 

Atingir 50% de acompanhamento 

de famílias em fase de suspensão 

do Programa Bolsa Família 

Realizar o acompanhamento familiar, pelo PAIF e PAEFI 

às famílias beneficiárias do Programa Bolsa Famílias em 

descumprimento de condicionalidades 

Permanente SEASO 

 

CRAS 

CREAS 

IGD-M 

Cadastrar 100% das famílias perfil 

no Programa Estadual Leite das 

Crianças. 

Realizar o cadastramento de famílias perfil ao Programa 

Estadual Leite as Crianças, pelos CRAS 

Permanente SEASO SEASO 

CRAS 

Recurso 

Livre 

Orientar as famílias, no momento do cadastramento do 

Programa Estadual Leite das Crianças sobre o 

acompanhamento nutricional da criança a ser realizado 

pela Unidade de Saúde 

Permanente SEASO SEASO 

SESAU 

UBS/USF 

CRAS 

Recurso 

Livre 

 

Objetivo 2 Promover o acesso à alimentação adequada e saudável para alunos da educação básica, de forma a contribuir para o crescimento biopsicossocial, a 

aprendizagem, o rendimento escolar e a formação de práticas alimentares saudáveis. 

METAS AÇÕES PRAZO 

EXECUÇÃO 

ÓRGÃO 

RESPONSÁVEL 

PARCEIROS RECURSO 

Atingir todos os estudantes da rede 

pública municipal de ensino, no 

período escolar, com a alimentação 

apropriada. 

- Fornecer lanches aos alunos nos períodos de 

permanência destes em sala de aula 

(matutino/vespertino/noturno – EJA) 

- Fornecer, além do lanche, o almoço aos alunos que 

permanecem integralmente nas escolas 

- Fornecer cinco refeições/dia aos alunos matriculados 

Permanente SEMED SEMED/ 

FNDE 

FEDERAL 

LIVRES 
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nos Centros Municipais de Educação Infantil; 

- Fornecer produtos especializados para as crianças 

portadoras de patologias (diabetes, doença celíaca) 

- Fornecer leite maternizado para as crianças na faixa 

etária de 0-12 meses juntamente com a alimentação 

pertinente a cada faixa etária; 

Inserção gradual de novos alimentos 

da agricultura familiar nos cardápios 

da merenda escolar 

Inserir, gradualmente, ano a ano novos produtos no 

cardápio da Merenda Escolar de Cascavel. Para o 

corrente ano de 2017, serão inseridos os seguintes 

alimentos: acelga, couve-flor, rúcula, pepino, tomate  

cereja, pão integral. 

Permanente SEMED SEMED 

SEAGRI 

EMATER 

FEDERAL 

LIVRES 

Viabilidade de inserção gradativa, 

nas escolas e CEMEIs, do leite de 

vaca in natura pasteurizado fluído 

Incluir no cardápio do PNAE o uso de leite de vaca in 

natura pasteurizado.  

Permanente SEMED SEMED 

SEAGRI 

EMATER 

FEDERAL 

LIVRES 

 

 

Objetivo 3 Promover a melhoria das condições socioeconômicas e de acesso à alimentação e nutrição a idosos e pessoas com deficiência em situação de 

pobreza, beneficiárias do Benefício de Prestação Continuada (BPC), por meio do acesso à rede dos serviços socioassistenciais, das ações de segurança 

alimentar e nutricional e das demais políticas setoriais. 

METAS AÇÕES PRAZO 

EXECUÇÃO 

ÓRGÃO 

RESPONSÁVEL 

PARCEIROS RECURSO 

Cadastrar 100% dos beneficiários 

do BPC no Cadastro Único 

Inserir os beneficiários do BPC no Cadastro Único para 

Programas Sociais 

Permanente 

 

SEASO 

 

CRAS 

CREAS 

CAD UNICO 

IGD-M 

Atender 10% das famílias 

beneficiárias do BPC 

Realizar o atendimento/acompanhamento dos 

beneficiários do BPC pelo PAIF 

Permanente  SEASO CRAS Piso Básico 

Fixo 
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Aplicar 100% dos questionários do 

BPC na escola 

Aplicar o questionário do BPC na Escola para os 

beneficiários de 0 a 18 anos, buscando identificar as 

barreiras de acesso à escola 

Curto Prazo SEASO SEMED BPC na 

Escola 

Ampliar a inserção de beneficiários 

do BPC no Serviço de Convivência 

e Fortalecimento de Vínculos 

Inserir os usuários do BPC no SCVF conforme a 

identificação do publico prioritário do Serviço de 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos 

Permanente SEASO CRAS 

CREAS 

Piso Básico 

Variável 

 

Objetivo 4 Ampliar as condições de acesso à fome à alimentação adequada e saudável das famílias mais vulneráveis, por meio do provimento de refeições e 

alimentos, em equipamentos públicos de alimentação e nutrição e da distribuição de alimentos. 

METAS AÇÕES PRAZO 

EXECUÇÃO 

ÓRGÃO 

RESPONSÁVEL 

PARCEIROS RECURSO 

Fornecer dieta enteral ou fórmula 

infantil às pessoas com 

necessidades alimentares 

especiais que se encaixam nos 

critérios do protocolo do programa 

(alergias, intolerâncias, oncologia, 

PAID, desnutrição, dieta por sonda, 

etc) 

Realizar acompanhamento médico e nutricional das 

pessoas com necessidades especiais, fornecendo 

fórmula infantil e ou dieta enteral, conforme necessidade 

Permanente   SESAU  HUOP 

SEASO 

UOPECAN 

CEONC 

 

Recurso Livre 

Ofertar 800 refeições diárias pelo 

Restaurante Popular 

Ofertar refeições no Restaurante Popular para a 

população vulnerável a um valor acessível 

Permanente 

 

SEASO SEASO Recurso Livre 

Apoiar a oferta de refeições pela 

Cozinha Comunitária 

Encaminhar famílias em situação de vulnerabilidade 

social para que realizem refeições na Cozinha 

Comunitária de forma gratuita 

Permanente 

 

SEASO 

SESAU 

SEMEL 

SEMED 

SEASO Recurso Livre 
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Ofertar refeições para a população 

de rua 

Ofertar refeições, café da manhã e almoço, no Centro 

POP para a população em situação de rua 

Permanente 

 

SEASO SEASO Piso Fixo de 

Média 

Complexidade 

Garantir a oferta de 1.100 cestas 

básicas mensais para o 

atendimento das famílias em 

situação de vulnerabilidade social 

Conceder às famílias atendidas pelos CRAS, o benefício 

eventual auxílio alimentação na modalidade cesta básica 

para famílias em situação de vulnerabilidade social 

conforme resolução 36/2014 do CMAS 

Permanente SEASO 

 

CRAS 

 

Recurso Livre 

Cadastrar 100% das unidades 

governamentais da Secretaria 

Municipal de Assistência social 

para recebimento de produtos do 

PAA – Compra direta 

Cadastrar junto ao SEAGRI e o MDSA, as unidades 

governamentais da SEASO, inscritas no Conselho 

Municipal de Assistência Social, no PAA – Compra direta 

para recebimento dos produtos hortifruti 

Permanente SEASO SEAGRI Recurso Livre 

Repassar cestas de alimentos com produtos do PAA 

Compra Direta para famílias em situação de 

vulnerabilidade social atendidas pelos CRAS e 

cadastradas no Cadastro Único 

Permanente SEASO CRAS Recurso Livre 

Fornecer refeições e lanches 

equilibrados a 100% dos 

atletas/paratletas de competições 

do município 

Cadastrar a SEMEL no PAA junto a SEAGRI para 

recebimento de alimentos apropriados para 

atletas/paratletas em treinamento, fornecendo almoço aos 

atletas/paratletas que representam o município e lanche 

para os atletas em horário de treino 

Médio SEMEL SEAGRI 

PAA 

CEASA 

Recurso livre 
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4.2 DIRETRIZ 2 – PROMOÇÃO DO ABASTECIMENTO E ESTRUTURAÇÃO DE SISTEMAS DESCENTRALIZADOS, DE BASE 

AGROECOLÓGICA E SUSTENTÁVEIS DE PRODUÇÃO, EXTRAÇÃO, PROCESSAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS 
 
 
Objetivo 1 Fomentar o abastecimento alimentar como forma de consolidar a organização de circuitos locais e regionais de produção, abastecimento e consumo para a 

garantia do acesso regular e permanente da população brasileira a alimentos, em quantidade suficiente, qualidade e diversidade, observadas as práticas alimentares 

promotoras da saúde e respeitados os aspectos culturais e ambientais. 

METAS AÇÕES PRAZO 

EXECUÇÃO 

ÓRGÃO 

RESPONSÁVEL 

PARCEIROS RECURSO 

Implantar Programa de Aquisição de 

Alimentos (PAA) modalidade 

municipal 

Encaminhar projeto de lei para câmara municipal com a 

finalidade de implantar o PAA com recursos do 

município 

Médio Prazo 

 

SEAGRI 

 

CAISAN Recurso Livre 

Ampliar em pelo menos 10% o 

número de agricultores familiares 

cadastrados no PAA – Programa de 

Aquisição de Alimentos, na 

modalidade de Doação Simultânea, 

operacionalizado pelo município, em 

parceria com o MDSA 

Realizar encontros com produtores municipais, visando 

mostrar a importância do programa para a inclusão e 

fortalecimento da agricultura familiar, bem como o 

benefício às entidades e famílias a serem beneficiadas 

com alimentação diversificada, com qualidade e 

quantidade 

Médio Prazo 

 

SEAGRI 

 

 

CAISAN  

COMSANS 

Recurso Livre 

 

 

Objetivo 2 Aperfeiçoar o acompanhamento e avaliação de safras, bem como a geração e disseminação de informações agrícolas e de abastecimento, incluindo as da 

agricultura familiar, povos e comunidades tradicionais e os produtos da sociobiodiversidade, de forma a subsidiar a formulação de políticas públicas, a comercialização, 

a tomada de decisão pelos agentes da cadeia produtiva e assegurar a soberania alimentar 

Não se aplica 
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Objetivo 4 Ampliar a participação de agricultores familiares, assentados da reforma agrária, povos indígenas, quilombolas e demais povos e comunidades 

tradicionais no abastecimento dos mercados, com ênfase nos mercados institucionais, como forma de fomento a sua inclusão socioeconômica e à 

promoção da alimentação adequada e saudável. 

METAS AÇÕES PRAZO 

EXECUÇÃO 

ÓRGÃO 

RESPONSÁVEL 

PARCEIROS RECURSO 

Ampliar para 30% a inserção de 

agricultoras familiares no PAA e 

PNAE 

Ampliar o percentual de mulheres na produção, 

agroindustrialização e comercialização das políticas de 

compras públicas 

Médio prazo SEAGRI 

 

SEMED 

SEASO 

Rercusos 

livres MDSA 

Ampliar e adequar área do PAA 

 

Reestruturar o espaço físico e aquisição de 

equipamentos para armazenamento e conservação dos 

produtos do PAA, dentro das normas preconizadas pela 

legislação 

Curto prazo SEAGRI SEASO 

MDAS 

Recursos 

livres 

MDSA 

 

 

 

Objetivo 5 Qualificar os instrumentos de financiamento, fomento, proteção da produção e da renda como estratégia de inclusão produtiva e ampliação da renda da 

agricultura familiar, assentados da reforma agrária, povos indígenas, quilombolas e de povos e comunidades tradicionais. 

Não se aplica 

 

 

Objetivo 3 Utilizar os mecanismos da Política Agrícola em apoio à comercialização de produtos agropecuários que compõem a pauta da Política de Garantia de Preços 

Mínimos (PGPM), incluindo o público da agricultura familiar, assentados da reforma agrária, povos indígenas, quilombolas e demais povos e comunidades tradicionais, de modo 

a contribuir para a garantia do abastecimento interno e da soberania alimentar 

Não se aplica 
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Objetivo 6 Ampliar o acesso e qualificar os serviços de assistência técnica e extensão rural e de inovação tecnológica, de forma continuada e permanente, 

para os agricultores familiares, assentados da reforma agrária, povos indígenas, quilombolas, aquicultores familiares, pescadores artesanais, povos e 

comunidades tradicionais 

METAS AÇÕES PRAZO 

EXECUÇÃO 

ÓRGÃO 

RESPONSÁVEL 

PARCEIROS RECURSO 

Implantar plano de formação e 

qualificação de agentes de 

Assistência Técnica de extensão 

Rural (ATER) 

Formar e capacitar agentes ATER para prestação de 

serviço para produção, organização, gestão e 

comercialização de produtos processados por 

agricultores 

Médio prazo SEAGRI 

 

 

MDAS 

SENAR 

AGROPEC 

SEAG 

MDA 

 AGROOTEC 

Prestar serviços de assistência 

técnica qualificada e continuada de 

Extensão Rural – ATER para 460 

agricultores familiares e assentados 

regularizados 

Prestar serviços qualificados e continuados de 

assistência técnica, tecnologias e de conhecimentos 

apropriados à agricultura familiar 

Permanente SEAGRI BIOLABORE 

ADEOP 

EMATER 

 

Recursos 

livres 

MDSA 

 

Objetivo 7 Promover o acesso à terra a trabalhadores rurais e o processo de desenvolvimento dos assentamentos como formas de democratizar o regime de 

propriedade, combater a pobreza rural, ampliar o abastecimento alimentar interno e a segurança alimentar e nutricional. 

Não se aplica 

 

Objetivo 8 Fomentar e estruturar a produção dos agricultores familiares, assentados da reforma agrária, povos indígenas, quilombolas e demais povos e 

comunidades tradicionais, em situação de insegurança alimentar e nutricional, de forma a gerar alimentos, excedentes de produção e renda. 

METAS AÇÕES PRAZO 

EXECUÇÃO 

ÓRGÃO 

RESPONSÁVEL 

PARCEIROS RECURSO 

Viabilizar contratação terceirizada de 

técnicos para ATER 

Contratar no mínimo três técnicos para auxiliar no 

atendimento das 460 famílias de agricultores familiares 

e assentados 

Permanente SEAGRI COMSANS Recursos 

livres 
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Objetivo 9 Promover a autonomia econômica das mulheres rurais, por meio da sua inclusão na gestão econômica e no acesso aos recursos naturais e à 

renda, da ampliação e qualificação das políticas públicas de segurança alimentar e nutricional. 

METAS AÇÕES PRAZO 

EXECUÇÃO 

ÓRGÃO 

RESPONSÁVEL 

PARCEIROS RECURSO 

Ampliar a participação de mulheres 

no PAA para no mínimo 30% do total 

de agricultores participantes 

Desenvolver ações de incentivo por meio de oficinas, 

palestras e cursos 

Permanente SEAGRI EMATER 

SENAR 

MDAS 

SINDICATO 

RURAL 

Recursos 

livres MDA 

EMATER 

SINDICATO 

RURAL 

 

Objetivo 10 Promover o modelo de produção, extração e processamentos de alimentos agroecológicos e orgânicos e de proteção e valorização da 

agrobiodiversidade. 

METAS AÇÕES PRAZO 

EXECUÇÃO 

ÓRGÃO 

RESPONSÁVEL 

PARCEIROS RECURSO 

Ampliar em 20% o numero de 

produtores ao sistema orgânico e/ou 

produção base agroecológica 

Qualificar os agricultores familiares no sistema de 

produção agroecológica por meio de cursos de manejo, 

orientações técnicas 

Permanente 

 

SEAGRI BIOLABORE

ADEOP 

BIOFORTES

ENAR 

Recursos 

livres  

MDSA 

Sindicato rural 

Ampliar em 20% a compra de 

alimentos agroecológicos no âmbito 

do PAA e PNAE 

Incentivar e apoiar processo de transição agroecológica, 

valorização e ampliação de mercado por meio de 

campanhas educativas que visem o consumo de 

alimentação saudável 

Permanente 

 

SEAGRI 

 

BIOLABORE

ADEOP 

BIOFORTE 

SESAU 

SEMED 

Recurso livre 

Implantar programa de produção de 

ervas medicinais 

Incentivar agricultores familiares e assentados 

cultivarem e produzirem ervas medicinais 

Permanente SEAGRI BIOLABORE

ADEOP 

BIOFORTE 

ITAIPU 

Recursos 

livres 
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SESAU 

SEMED 

ITAIPU 

Manter e ampliar convênio com 

instituições de pesquisa e extensão 

rural 

Incentivar a diversificação de cultivo de alho, batata 

doce, feijão, oliveiras, entre outras 

 

Médio prazo SEAGRI EMBRAPA 

EMATER 

FUNDETEC 

BIOLABORE 

Recursos 

livres MDSA 

 

Objetivo 11 Aperfeiçoar os mecanismos de gestão, controle e educação voltados para o uso de agrotóxicos, organismos geneticamente modificados e 

demais insumos agrícolas. 

METAS AÇÕES PRAZO 

EXECUÇÃO 

ÓRGÃO 

RESPONSÁVEL 

PARCEIROS RECURSO 

Realizar articulação intersetorial e 

interinstitucional visando a redução 

do uso de agrotóxicos pelos 

produtores, bem como conscientizar 

a população sobre os malefício 

desse uso 

Elaborar, reproduzir e distribuir cartilhas educativas 

sobre o uso de agrotóxicos 

 

Permanente 

 

SEAGRI 

 

COMSANS 

ADAPAR 

SESAU 

ADAV 

EMATER 

SEMED 

Recursos 

livres 

 

Realizar cursos/palestras educativas sobre redução e o 

uso de agrotóxicos, nas escolas e comunidades rurais 

Permanente SEAGRI 

 

SESAU 

FUNDETEC 

Recursos 

livres 

 

Aumentar em 20% o número de 

culturas agrícolas a serem 

analisadas quanto ao nível de 

resíduos de agrotóxicos 

Realizar coletas de hortifrutigranjeiros nas propriedades 

rurais para análise 

Permanente 

 

SEAGRI SESAU 

FUNDETEC 

Recursos 

livres 
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Objetivo 12 Utilizar a abordagem territorial como estratégia para promover a integração de políticas públicas e a otimização de recursos, visando à 

produção de alimentos e ao desenvolvimento rural sustentável. 

METAS AÇÕES PRAZO 

EXECUÇÃO 

ÓRGÃO 

RESPONSÁVEL 

PARCEIROS RECURSO 

Melhorar em 15% a infraestrutura 

viária municipal e territorial para 

escoamento da produção dos 

agricultores 

Realizar mutirões em pontos críticos da malha viária 

rural 

Permanente SEAGRI 

 

 

SESOP 

MDSA 

SESOP 

Recursos 

livres 

 

 

Prover recursos junto às esferas 

estadual e federal, para aquisição de 

equipamentos e maquinários 

Elaborar projeto para aquisição de máquinas e 

equipamentos para recuperação de estradas 

 

Médio prazo 

 

SEAGRI 

 

SINDICATO 

RURAL 

PATRONAL 

Recursos 

livres 

 

Difundir a conscientização da 

necessidade de se programar a 

sucessão familiar rural, com o 

objetivo de manter as futuras 

gerações no campo 

Desenvolver ações visando o acesso à legislação 

específica no tocante à sucessão familiar 

Médio prazo SEAGRI INCRA 

EMATER 

Recursos 

federais 

 

Ampliar em 15% o número de CAD 

PRÓ – Cadastro do Produtor Rural 

 

Realizar ações educativas visando assegurar às 

trabalhadoras rurais o pleno exercício dos seus direitos 

sociais, econômicos e sua cidadania, por meio da 

emissão de Nota de Produtor Rural, com vistas à 

aposentadoria entre outros benefícios 

Médio prazo 

 

SEAGRI 

 

MDSA 

 

Recursos 

livres 

Recursos 

federais 

 

Manter Certificação de Cadastro de 

Imóvel Rural 

Manter parceria com o INCRA, através do CCIR – 

Certificação de Cadastro de Imóvel Rural para 

certificação de cadastro do imóvel rural 

Permanente SEAGRI INCRA Recursos 

livres e 

recursos 

federais 

 
 



 
 

91 
 

Objetivo 13 Fomentar e estruturar a produção de pescadores artesanais e aquicultores familiares, de forma a gerar sua inclusão produtiva e ampliar e 

qualificar o abastecimento de pescado para o consumo interno. 

METAS AÇÕES PRAZO 

EXECUÇÃO 

ÓRGÃO 

RESPONSÁVEL 

PARCEIROS RECURSO 

Criar a cooperativa de produtores de 

peixe 

Incentivar e auxiliar a criação da cooperativa e ampliar o 

número de açudes existentes na área rural, destinados 

a produção de pescados 

Médio prazo SEAGRI 

 

ITAIPU 

SEMAB 

EMATER 

Recurso livre 

ITAIPU 

 
 
Objetivo 14 Garantir a qualidade e segurança higiênico-sanitária e tecnológica dos produtos a serem consumidos e facilitar a comercialização no mercado 

formal dos produtos das agroindústrias familiares, por meio da reestruturação do Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária (SUASA) em todo 

o território nacional. 

METAS AÇÕES PRAZO 

EXECUÇÃO 

ÓRGÃO 

RESPONSÁVEL 

PARCEIROS RECURSO 

Regularizar e registrar 100% das 

agroindústrias de POA - Produtos de 

Origem Animal e Produtos de 

Origem Vegetal, dentro das normas 

do SIM/POA e ANVISA 

Registrar, orientar, inspecionar e fiscalizar todos os 

produtos processados 

 

Permanente 

 

SEAGRI 

 

SESAU/Visa 

 

Recursos 

livres 

 

Capacitar os produtores rurais 

quanto a legislação sanitária vigente 

e defesa agropecuária 

Realizar 2 capacitações anuais  para as famílias rurais 

sobre eventos de educação sanitária e defesa 

agropecuária 

Permanente SEAGRI 

 

SESAU Recursos 

livres 
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4.3 DIRETRIZ 3 – INSTITUIÇÃO DE PROCESSOS PERMANENTES DE EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL, PESQUISA E 

FORMAÇÃO NAS ÁREAS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL E DO DIREITO HUMANO À ALIMENTAÇÃO 

ADEQUADA 

  
Objetivo 1 Assegurar processos permanentes de Educação Alimentar e Nutricional (EAN) e de promoção da alimentação adequada e saudável, valorizando 

a garantia do Direito Humano à Alimentação Adequada (DHAA). 

METAS AÇÕES PRAZO 

EXECUÇÃO 

ÓRGÃO 

RESPONSÁVEL 

PARCEIROS RECURSO 

Fortalecer a Estratégia Amamenta 

Alimenta Brasil (EAAB) e capacitar 

100% das Unidades de Saúde sobre 

o tema aleitamento materno e 

alimentação complementar saudável 

para menores de 2 anos de idade, 

prevenindo inclusive a obesidade 

infantil 

Promover processos de educação permanente para 

profissionais de saúde sobre aleitamento materno, 

alimentação e nutrição infantil, por meio de oficinas de 

trabalho realizadas pelos tutores da EAAB 

 

Longo prazo SESAU  Banco de 

Leite HUOP 

Recurso livre 

FAN 

PAB 

Capacitar 100% das Unidades de 

Saúde no SISVAN, Programa Bolsa 

Família e Programa Saúde na 

Escola (PSE) 

- Realizar uma capacitação anual para enfermeiros e 

técnicos sobre o SISVAN. 

- Realizar uma capacitação sobre a promoção da 

alimentação adequada e saudável às equipes de saúde; 

- Sensibilizar as equipes de saúde sobre o PSE; 

- Capacitar e sensibilizar os agentes comunitários de 

saúde para o Programa Bolsa Família. 

Longo prazo  SESAU 

SEASO 

SEMED  

COMSANS IGDM-PBF 

FAN 

Recurso livre 

PSE 

Reduzir o uso de medicamentos 

para doenças e agravos não 

transmissíveis (DANT’s), por meio da 

- Contratar nutricionistas por meio de concurso público, 

para atuar nas UBS/USF/NASF, no mínimo um para 

cada unidade. 

Permanente  SESAU  SEMED 

SEASO 

SEAGRI  

RECURSO 

LIVRE 

FAN 
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promoção de uma alimentação 

saudável 

 

- Elaborar e distribuir material educativo (folder, cartilha, 

panfleto, cartaz sobre o tema). 

- Promover eventos educativos e formativos sobre 

educação alimentar e nutricional, segurança alimentar e 

nutricional e outros temas (vitamina A para crianças de 

01 a 04 anos, obesidade, hipertensão, diabetes e 

outros) 

SEMEL 

SEMDEC 

 

 

PSE 

PAB 

PSF 

Ampliar a oferta de saúde para a 

população e apoiar a Atenção Básica 

 Ampliar o número de NASF’s no município Longo prazo SESAU SESAU RECURSO 

LIVRE 

Melhorar a qualidade dos alimentos 

produzidos pela agricultura familiar 

 

Realizar pelo menos dois (02) cursos sobre boas 

práticas de produção e manipulação por semestre, 

objetivando a formação e qualificação do agricultor 

Médio prazo SEAGRI SENAR 

AGROTEC 

EMATER 

Recursos 

livres 

Criar Lei municipal que regulamenta 

aquisição de alimentos pelo governo 

municipal 

 

Solicitar junto à câmara de vereadores a criação de lei 

municipal que regulamenta a restrição de alimentos não 

saudáveis a serem adquiridos pelo município, elaborada 

pela CAISAN 

Permanente CAISAN SEASO 

SESAU 

SEAGRI 

SEMED 

SEMEL 

Não se aplica 

 

Objetivo 2 Estruturar e integrar ações de Educação Alimentar e Nutricional nas redes institucionais de serviços públicos, de modo a estimular a autonomia 

do sujeito para produção e práticas alimentares adequadas e saudáveis. 

METAS AÇÕES PRAZO 

EXECUÇÃO 

ÓRGÃO 

RESPONSÁVEL 

PARCEIROS RECURSO 

Promover, no mínimo 01 ação com o 

tema Segurança Alimentar e 

Nutricional (SAN) nos equipamentos 

de Proteção Social Básica e 

Ofertar oficinas nos serviços da Proteção Social Básica– 

PAIF, SCFV, nos serviços de Proteção Social Especial 

de alta complexidade e Unidades de acolhimento com o 

tema Segurança Alimentar e Nutricional 

Curto prazo 

 

SEASO CRAS 

Centros de 

Convivência 

Recurso Livre 
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Proteção Social Especial de alta 

complexidade 

Desenvolver projetos sobre 

alimentação saudável 

Desenvolver oficinas sobre alimentação saudável para 

adolescentes no Centro da Juventude 

Curto prazo SEASO Centro da 

Juventude 

Recurso Livre 

Implantar oficinas sobre alimentação saudável nas 

unidades governamentais da SEASO 

Longo Prazo SEASO SEASO Recurso Livre 

Ofertar refeições de qualidade para 

os usuários atendidos pela 

Secretaria Municipal de Assistência 

Social, estimulando a reflexão sobre 

alimentação saudável 

Ofertar refeições aos usuários das Unidades 

governamentais da SEASO produzidas com os produtos 

da Agricultura Familiar, provenientes do PAA – Compra 

direta 

Permanente SEASO SEASO 

SEAGRI 

Recurso Livre 

Garantir a sanidade dos alimentos 

preparados nas UAN do município 

Adequar as unidades de alimentação da SEASO, 

SESAU, SEMEL, SEAGRI e SEMED para obtenção do 

Certificado de Licença Sanitária 

Permanente SEASO 

SESAU 

SEMEL 

SEAGRI 

SEMED 

SESAU 

VISA 

Recurso Livre 

Vigiar o estado de saúde e nutrição 

dos atletas/paratletas do município e 

demais usuários dos equipamentos 

esportivos 

Avaliar o estado nutricional dos atletas/paratletas que 

representam o município 

Longo prazo SEMEL FAG 

SESAU 

Recurso Livre 

Implementar ações de educação alimentar e nutricional 

para atletas/paratletas, usuários da iniciação esportiva, 

dos equipamentos esportivos, do PELC – Programa 

Esporte e Lazer da Cidade e Programa Expresso 

Brincalhão 

Longo prazo SEMEL SESAU 

FAG 

UNIOESTE 

 

Recurso Livre 

Encaminhar os atletas/paratletas para avaliação médica 

e laboratorial nas UBS/USF 

Longo prazo SEMEL SESAU 

FAG 

UNIOESTE 

Recurso Livre 
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Objetivo 3 Promover ações de Educação Alimentar e Nutricional no ambiente escolar e fortalecer a gestão, execução e o controle social do PNAE, com 

vistas à promoção da segurança alimentar e nutricional. 

Atingir diretores, professores e 

coordenadores da rede pública de 

ensino referente a alimentação 

saudável 

- Conscientizar os educadores em reuniões escolares 

de professores, coordenadores, diretores, em conselhos 

de classe, sobre a necessidade de alimentação 

saudável e equilibrada para o escolar, e a importância 

dos educadores enquanto multiplicadores deste 

processo; 

- Incentivar a continuidade do aleitamento materno 

exclusivo ou complementar até os 6 meses de idade 

das crianças durante sua permanência nos CEMEIs. 

Permanente SEMED SEMED 

Banco de 

Leite HUOP 

SESAU 

Recursos 

livres 

Desenvolver educação nutricional 

com zeladores (merendeiras), alunos 

e professores 

- Realizar treinamentos anual com merendeiras, com 

vistas a segurança alimentar e nutricional. 

- Promover teatro e ações lúdicas nas escolas, sobre 

educação nutricional 

 

Permanente SEMED SENAC 

SENAI 

UNIVEL 

SEMUC 

 

Recursos 

livres 

 

Objetivo 4 Estimular a sociedade civil organizada a atuar com os componentes alimentação, nutrição e consumo saudável. 

Acompanhar as Pastorais no 

desenvolvimento das ações voltadas 

a alimentação e saúde 

Apoiar e articular junto às pastorais para orientar a 

comunidade sobre aproveitamento integral dos 

alimentos, promover o aleitamento materno e 

acompanhamento dos primeiros mil dias de vida da 

criança 

Curto prazo SESAU 

SEASO 

SEAGRI 

SEMED 

Pastorais da 

criança, da 

saúde e da 

pessoa idosa 

Recursos 

livres 

Incentivar Órgãos da sociedade civil 

organizada que priorizam o 

aproveitamento integral de 

- Apoiar e articular junto à sociedade civil organizada 

ações que visem a redução do desperdício de 

alimentos, aproveitamento integral e incentivo ao 

Curto Prazo CAISAN SESC 

PASTORAL 

ANUOP 

Recursos 

próprios 
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alimentos, a redução do desperdício 

de alimentos e o incentivo ao 

consumo de hortifruti pela população 

consumo de hortifruti. 

- Distribuir alimentos às entidades não-governamentais 

 

 

Objetivo 5 Promover ciência, tecnologia e inovação para a Segurança Alimentar e Nutricional. 

Articular redes de pesquisa em 

alimentos e disseminar 

conhecimento e inovações técnicas 

entre as comunidades rurais 

convencionais e agroecológicas 

Oferecer dias de campo, distribuição de mudas, cursos 

e palestras sobre o tema. 

Permanente AGROTEC 

FUNDETEC 

SEAGRI 

EMATER 

BIOLABORE 

Recursos 

livres 

 

 

Objetivo 6 Promover cultura e educação em direitos humanos, em especial o Direito Humano à Alimentação Adequada. 

METAS AÇÕES PRAZO 

EXECUÇÃO 

ÓRGÃO 

RESPONSÁVEL 

PARCEIROS RECURSO 

Criar mecanismos para divulgação 

junto à população sobre SAN e 

DHAA 

Promover campanhas educativas sobre alimentação e 

nutrição, enquanto direito humano garantido pela 

constituição 

Curto prazo 

 

CAISAN COMSANS A definir 

Desenvolver ações para controle e prevenção das 

DANT’s (obesidade) 

Curto prazo 

 

CAISAN COMSANS A definir 

Elaborar cartilhas educativas e informativas sobre o 

tema alimentação como direito humano e alimentação 

saudável, rotulagem de alimentos, novas legislações 

Curto prazo 

 

CAISAN COMSANS A definir 

Implantar grupos de reeducação alimentar e prevenção 

de DANT’s nos serviços de saúde, educação, esporte, 

entre outros 

Médio prazo 

 

SESAU 

SEMEL 

SEMED 

SEASO 

COMSANS 

CAISAN 

A definir 
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4.4 DIRETRIZ 4 – PROMOÇÃO, UNIVERSALIZAÇÃO E COORDENAÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E 

NUTRICIONAL, VOLTADAS AOS QUILOMBOLAS E DEMAIS POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS, POVOS INDÍGENAS E 

ASSENTADAS DA REFORMA AGRÁRIA 
Não se aplica 

 

4.5 DIRETRIZ 5 – FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO EM TODOS OS NÍVEIS DE ATENÇÃO À 

SAÚDE, DE MODO ARTICULADO ÀS DEMAIS AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 
 

Objetivo 1 Controlar e prevenir os agravos e doenças consequentes da insegurança alimentar e nutricional. 

METAS AÇÕES PRAZO 

EXECUÇÃO 

ÓRGÃO 

RESPONSÁVEL 

PARCEIROS RECURSO 

Implementar as ações do grupo 

Hiperdia em pelo menos 80% das 

Unidades de Saúde 

- Implantar o grupo de Hiperdia nas Unidades de Saúde 

que ainda não realizam 

- Monitorar o estado nutricional e o consumo alimentar 

dos indivíduos do grupo Hiperdia, através do SISVAN. 

- Realizar avaliação antropométrica, aferir a pressão 

arterial sistêmica, e medir a glicemia dos indivíduos. 

- Dar acesso à informação sobre alimentação e nutrição 

adequada e saudável, através de palestras e 

orientações para os indivíduos 

Permanente SESAU  CAISAN Recurso livre 

FAN 

PAB 

Aumentar em todas as UBS/USF o 

índice de 

cadastros/acompanhamentos no 

SISVAN 

- Realizar avaliação antropométrica dos usuários das 

UBS/USF, para obter diagnóstico precoce dos possíveis 

desvios nutricionais.  

- Avaliar e cadastrar/acompanhar no SISVAN no mínimo 

15% da população da área de abrangência de cada 

Unidade de Saúde, por ano, priorizando os grupos 

Permanente  SESAU CAISAN Recurso livre 

FAN 

PAB 

PSF 
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vulneráveis (crianças, gestantes, idosos, hipertensos e 

diabéticos), por cada Unidade de Saúde. 

Criar cargo de cozinheira na PMC 

com ingresso por meio de concurso 

público com vistas a prevenir 

DANT’s e qualidade sanitária dos 

alimentos 

Solicitar junto à câmara de vereadores lei que 

regulamente a criação do cargo de cozinheira para 

todas as UAN do município, pontuando as zeladoras 

que já exercem o cargo de acordo com o tempo de 

exercício 

Curto prazo 

 

CAISAN 

 

Câmara de 

vereadores 

Recurso livre 

Capacitar 100% das zeladoras que 

atuam como cozinheiras nas UAN do 

município 

Realizar anualmente treinamento para os 

manipuladores de alimentos das UAN’s governamentais 

Curto prazo 

 

CAISAN 

 

COMSANS 

Universidades 

Instituições 

afins 

Recurso Livre 

 

 

Objetivo 2 Promover o controle e a regulação de alimentos. 

METAS AÇÕES PRAZO 

EXECUÇÃO 

ÓRGÃO 

RESPONSÁVEL 

PARCEIROS RECURSO 

Realizar fiscalização pela vigilância 

sanitária na área de alimentos em 

100% dos estabelecimentos que 

manipulam, produzem, fabricam ou 

comercializam alimentos, para 

garantir a segurança alimentar e 

nutricional à população 

- Realizar visitas e fiscalizar estabelecimentos que 

manipulam, fabricam e comercializam alimentos. 

- Realizar análise laboratorial de alimentos conforme a 

necessidade 

 

Permanente  SESAU 

VISA  

SEAGRI VISA/ ANVISA 

Aplicar a legislação da área de 

alimentos, com foco nos aspectos 

sanitários, regulamentos de 

Orientar e aplicar a legislação vigente no que condiz à 

produção e comercialização dos alimentos da 

agricultura familiar e feira do pequeno produtor 

Permanente SEAGRI 

SESAU 

COMSANS 

SESAU 

Recursos 

livres 



 
 

99 
 

rotulagem de alimentos embalados e 

processados 

 

 

Objetivo 3 Estruturar a atenção nutricional na rede de atenção à saúde. 

METAS AÇÕES PRAZO 

EXECUÇÃO 

ÓRGÃO 

RESPONSÁVEL 

PARCEIROS RECURSO 

Avaliar o estado nutricional de pelo 

menos 70% dos educandos 

pertencentes às escolas pactuadas 

no PSE  

- Aferir peso e estatura dos alunos na própria unidade 

de ensino e registro dessas informações no sistema IPM 

Saúde. 

- Encaminhar os educandos com alterações no estado 

nutricional, para atendimento individualizado.  

Conforme 

pactuação 

SESAU 

SEMED 

 

SEMED PSE 

PAB 

Recurso livre 

 

 

Objetivo 4 Fortalecer a vigilância alimentar e nutricional. 

METAS AÇÕES PRAZO 

EXECUÇÃO 

ÓRGÃO 

RESPONSÁVEL 

PARCEIROS RECURSO 

Cadastrar e monitorar 100% das 

gestantes que realizam o pré-natal 

nas unidades de saúde em sistema 

próprio e no SISVAN 

 

- Ofertar consultas e exames específicos da gestação. 

- Avaliar o estado nutricional das gestantes 

- Realizar palestras e orientações com apoio da EAAB 

às Unidades de Saúde em ações de estímulo ao 

aleitamento materno. 

Permanente SESAU  EAAB Recurso livre 

PAB 

PSF 

 

Garantir a certificação da VISA para 

todas as UAN’s governamentais do 

município 

Elaborar e efetivar a implantação do Manual de Boas 

Práticas de Fabricação nos refeitório 

Longo prazo CAISAN VISA Recurso livre 

Elaborar e efetivar a implantação das rotinas e 

procedimentos operacionais padrão (POPs) para o 

Longo prazo CAISAN VISA Recurso livre 
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controle da qualidade dos alimentos ofertados nos 

serviços 

Elaborar e efetivar a implantação de cardápios 

saudáveis nos serviços 

Longo prazo CAISAN VISA Recurso livre 

Elaborar e implantar padronização e fichas técnicas de 

registros de controle de aquisição de gêneros 

alimentícios e checklist 

Longo prazo CAISAN VISA Recurso livre 

 

 

4.6 DIRETRIZ 6 – PROMOÇÃO DO ACESSO UNIVERSAL À ÁGUA DE QUALIDADE E EM QUANTIDADE SUFICIENTE, COM 

PRIORIDADE PARA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE INSEGURANÇA HÍDRICA E PARA A PRODUÇÃO DE ALIMENTOS DA 

AGRICULTURA FAMILIAR, PESCA E AQUICULTURA 
 
Objetivo 1 Garantir o acesso à água para o consumo humano e a produção de populações rurais difusas e de baixa renda, de forma a promover qualidade e 

quantidade suficientes à segurança alimentar e nutricional. 

METAS AÇÕES PRAZO 

EXECUÇÃO 

ÓRGÃO 

RESPONSÁVEL 

PARCEIROS RECURSO 

Realizar proteção de 50 nascentes 

na área rural anualmente 

Organizar mutirões junto às comunidades agrícolas, 

com o intuito de ensinar as técnicas aos produtores, 

deste modo formando multiplicadores 

Médio prazo 

 

SEAGRI 

 

SEMAB 

ITAIPU 

 

Recursos 

livres 

 

Realizar coletas de água de 

nascentes e poços artesianos da 

área rural, no mínimo em 50 locais 

Coletar anualmente água e encaminhar para analises 

físico-químicos e microbiológicos 

Médio prazo SEAGRI FUNDETEC 

UNIOESTE 

Recursos 

livres 
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Objetivo 2 Ampliar a cobertura de ações e serviços de saneamento básico e serviços de abastecimento de água em comunidades quilombolas, 

assentamentos rurais, terras indígenas e demais territórios de povos e comunidades tradicionais, priorizando soluções alternativas que permitam a 

sustentabilidade dos serviços. 

METAS AÇÕES PRAZO 

EXECUÇÃO 

ÓRGÃO 

RESPONSÁVEL 

PARCEIROS RECURSO 

Melhorar ações de saneamento 

básico e abastecimento de água nas 

áreas rurais 

Implantar obras de saneamento e sistemas de 

abastecimento nas áreas rurais, incluindo instalação de 

cisternas 

Médio prazo SEAGRI 

 

SANEPAR 

ITAIPU 

Recursos 

livres 

 

4.7 DIRETRIZ 7 – APOIO ÀS INICIATIVAS DE PROMOÇÃO DA SOBERANIA ALIMENTAR, SEGURANÇA ALIMENTAR E 

NUTRICIONAL DO DIREITO  HUMANO À ALIMENTAÇÃO ADEQUADA EM ÂMBITO INTERNACIONAL E A NEGOCIAÇÕES 

INTERNACIONAIS  
Não se aplica 

 

4.8 DIRETRIZ 8 – MONITORAMENTO DA REALIZAÇÃO DO DIREITO HUMANO À ALIMENTAÇÃO ADEQUADA  
 

Objetivo 1 Identificar avanços e retrocessos no cumprimento das obrigações de respeitar, proteger, promover e prover o Direito Humano à alimentação 

adequada (DHAA) 

METAS AÇÕES PRAZO 

EXECUÇÃO 

ÓRGÃO 

RESPONSÁVEL 

PARCEIROS RECURSO 

Implantar e consolidar a política de 

Segurança Alimentar e Nutricional 

(SAN), por meio do fortalecimento do 

COMSANS e CAISAN 

Elaborar e aprovar o Plano Municipal de SAN. 

Monitorar o desenvolvimento das ações propostas no 

plano de SAN. 

Contratar, por meio de concurso público, um 

profissional nutricionista para o COMSANS. 

Permanente CAISAN COMSANS Recurso livre 

PAB 

PSF 

 

*Convenção para prazo de execução: Curto – 1 ano; Médio – 2 anos; Longo – 4 anos; Permanente 
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5 INDICADORES PARA O MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E 

NUTRICIONAL 

 

 

O monitoramento do PLAMSAN de Cascavel será realizado de forma contínua, visando o desenvolvimento e a efetivação do 

acesso da população às políticas de SAN, sendo de responsabilidade do Governo Municipal, com a participação efetiva da 

CAISAN/Cascavel e COMSANS. 

Ao final de cada ano, a CAISAN se reunirá especificamente para compor relatório intersetorial das ações de SAN desenvolvidas 

no município, avaliando cada ação proposta no plano, o qual será encaminhado ao COMSANS como subsídio para avaliação do 

PLAMSAN que será revisado a cada dois anos da sua elaboração, a fim de que seja possibilitada a revisão dos trabalhos 

desenvolvidos, sendo apresentado à sociedade civil os avanços e fortalecimento das ações que compõem a Política Municipal na 

interface com a Política Nacional e Estadual de SAN. 

A utilização dos diversos indicadores propostos servirá como fonte múltipla para obtenção de um panorama global das ações de 

SAN, permitindo desta forma, a visualização do status da garantia ao DHAA. 

Os indicadores indiretos selecionados para o referido Plano Municipal, tem como pressuposto os dados capazes de nortear a 

situação no âmbito municipal. 

A CAISAN/Cascavel poderá buscar parceria com instituições de ensino, pesquisa e extensão, a fim de definir metodologia 

específica para o monitoramento e avaliação das ações implantadas, identificando eventuais entraves e possibilitando correções, bem 

como propor novas ações. 
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5.1 SAÚDE E NUTRIÇÃO 
 

 
DIMENSÃO/INDICADOR AGREGAÇÃO 

TERRITORIAL 

AGREGAÇÃO 

TERRITORIAL 

PERIODICIDADE FONTE 

Percentual de crianças menores de 5 anos com baixo peso para 

idade 

Paraná e regiões Cascavel Anual DATASUS / SISVAN 

Percentual de crianças menores de 5 anos com déficit de 

estatura para idade 

Paraná e regiões Cascavel Anual  SISVAN 

Percentual de crianças menores de 5 anos com excesso de 

peso para idade 

Paraná e regiões Cascavel Anual SISVAN 

Percentual de adolescentes com excesso de peso Paraná e regiões Cascavel Anual SISVAN 

Percentual de adultos com excesso de peso Paraná e regiões Cascavel Anual SISVAN 

Percentual de adultos com obesidade Paraná e regiões Cascavel Anual SISVAN 

Taxa de prevalência de excesso de peso Paraná e regiões Cascavel Anual SISVAN  

Taxa de mortalidade infantil Paraná e regiões Cascavel Anual SESAU 

Contaminação de alimentos por agrotóxicos - % amostras 

irregulares 

Paraná e regiões Cascavel Anual SESAU / SEAB 

Monitoramento da água para consumo humano Paraná e regiões Cascavel Anual SANEPAR – VIGIÁGUA 

Índice de Desenvolvimento Municipal – Dimensão Saúde Paraná e municípios Cascavel Anual IPDM / IPARDES 
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6 PERSPECTIVA E DESAFIOS PARA A POLÍTICA MUNICIPAL DE SAN 

 

O aprimoramento da Política de Segurança Alimentar e Nutricional no 

município de Cascavel/PR e o fortalecimento do SISAN devem acontecer de forma 

permanente e contínua, buscando dar visibilidade, por meio do reforço e ampliação 

das ações. O estímulo à atuação do COMSANS e da CAISAN deve estar em 

sintonia a outras instâncias governamentais e não governamentais para a prática de 

SAN no município. De acordo com o Marco de Referência de Educação Alimentar e 

Nutricional para as políticas públicas, a intersetorialidade é um dos princípios das 

ações de SAN. Nos serviços socioassistenciais, o desafio de criar uma metodologia 

de trabalho intersetorial e uma rede socioassistencial articulada e integrada, visando 

o acompanhamento e atendimento às famílias em situação de vulnerabilidade e 

risco social, agravada pela insegurança alimentar e nutricional. 

O maior desafio para garantir a efetiva SAN no município, será cumprir as 

ações propostas neste plano de 17/18, mas principalmente implantar ações que 

efetivem a totalidade das propostas da III Conferência Municipal de SAN de 

Cascavel nas próximas atualizações do PLAMSAN. 

 

EIXO 1: Comida de Verdade: avanços e obstáculos para a conquista da 

alimentação adequada e saudável e da soberania alimentar: 

1) Implantação e construção de um mercado público municipal, para 

comercialização de produtos oriundos da agricultura orgânica familiar; 

2) Criação de programa municipal de certificação de produção orgânica; 

3) Redução de impostos dos produtos orgânicos e agroecológicos desde seu 

processo de produção e comercialização; 

4) Criação de políticas públicas que incentivem a produção de produtos orgânicos; 

5) Garantir água tratada para 100% da população de Cascavel; 

6) Ampliação do número de hortas municipais (por decisão da plenária, esta 

proposição não foi aprovada e foi retirada); 

7) Fomentar as hortas solidárias nos bairros para a geração de trabalho e renda; 

8) Dar desconto no IPTU para famílias cadastradas que produzam alimentos através 

da horta caseira; 
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9) Ampliar o número de cozinhas comunitárias nos bairros mais vulneráveis de 

Cascavel. 

 

EIXO 2: Dinâmicas em curso, escolhas estratégicas e alcances da política 

pública: 

1) Ampliação e garantia da contratação imediata por meio de concurso público pela 

EMATER e Município de equipe técnica que incentive a produção de alimentos 

agroecológicos (prioridade 2);  

2) Criar um termo de cooperação entre Município e Tecpar para viabilizar a 

certificação de produtos orgânicos. Durante o período da certificação do 

convencional para o orgânico, os serviços prestados sejam gratuitos (prioridade3); 

3) Melhorar a estrutura física e de recursos humanos do Programa de Aquisição de 

Alimentos – Compra Direta, que hoje está lotado na Secretaria de Agricultura. E 

efetivar a implantação do PAA Municipal (prioridade 1); 

4) Realizar o planejamento dos alimentos produzidos pelo agricultor familiar e 

entregues pelo PAA pelas secretarias municipais envolvidas, no sentido de produzir 

o que se precisar e não consumir o que se tem (prioridade 4); 

5) Que a Anvisa e órgãos públicos realizem maior divulgação e publicidade sobre as 

consultas públicas quando estiver relacionada à Segurança Alimentar e Nutricional 

(prioridade 5); 

6) Redução do ICMS dos alimentos in natura e minimamente processados; 

7) Descentralizar as feiras livres para os bairros; 

8) Garantir a elaboração de estudo/pesquisa, a fim de viabilizar e planejar a 

implantação de cozinha comunitária e/ou restaurante popular, bem como possibilitar 

a ideal localização destas unidades. 

 

EIXO 3: Fortalecimento do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e 

Nutricional – SISAN: 

1) Que o Conselho Nacional repasse com antecedência os temas e as datas aos 

municípios e estados para a realização das conferências (prioridade 5); 

2) Ampla divulgação sobre o tema segurança alimentar e nutricional através da 

mídia e campanhas (prioridade 7); 
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3) Mobilizar escolas, igrejas e demais unidades afins para informar e trabalhar a 

questão da segurança alimentar e nutricional (prioridade 10); 

4) Que o Conselho Municipal de Segurança Alimentar promova a sensibilização, 

campanhas e mobilizações referentes à temática (prioridade 6); 

5) Promover capacitações e condições para que o Conselho Municipal desempenhe 

seu papel de forma qualificada (prioridade 2); 

6) Garantir a realização das pré-conferências (prioridade 3); 

7) Garantir a ampla participação da população rural nas pré-conferências e 

conferências de SAN (prioridade 4); 

8) Elaborar o Plano Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional (prioridade 1); 

09) Criar espaço físico adequado próprio, com aporte técnico, materiais e 

equipamentos suficientes para o funcionamento do Conselho de SAN (prioridade 8); 

10) Garantir parceria da pastoral da criança com as políticas afins, para aprimorar os 

trabalhos desenvolvidos pela pastoral no monitoramento nutricional das crianças – 

pesagem (prioridade 9). 
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8 ANEXOS 

 

 

5 Uma criança com a classificação de peso elevado para a idade pode ter problemas de crescimento, mas este 
não é o índice antropométrico mais recomendado para a avaliação do excesso de peso entre crianças. Esta 
situação deve ser avaliada pela interpretação dos índices de peso-para-estatura ou IMC-para-idade.  

6 Uma criança classificada com estatura para idade acima do percentil 99,9 (Escore-z +3) é muito alta, mas 
raramente corresponde a um problema. Contudo, alguns casos correspondem a desordens endócrinas e 
tumores. Em caso de suspeitas dessas situações, a criança deve ser referenciada para um atendimento 
especializado.  

* Nota: A Organização Mundial da Saúde apresenta referências de peso-para-estatura apenas para menores de 5 
anos pelo padrão de crescimento de 2006. A partir dessa idade, deve ser utilizado o Índice de Massa Corporal para 
idade para avaliar a proporção entre o peso e a estatura da criança. 
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Tabela de classificação do IMC para Adultos (19 a 
65 anos) 

Referências Diagnósticos 

Abaixo de 18,5 Baixo Peso 

Entre 18,5 e 24,9 Peso normal 

Entre 25,0 e 29,9 Sobrepeso 

Entre 30,0 e 34,9 Obesidade grau I 

Entre 35,0 e 39,9 Obesidade grau II 

Entre 40,0 e acima Obesidade grau III 

Fonte: OMS, 1997 

Fonte: World Health Organization. Physical Status: the use and interpretation of anthropometry. WHO 
TechnicalReport Series nº 854. Geneva, Switzerland: WHO, 1995.  
 
 

Tabela de classificação do IMC para Idosos (maior de 65 anos) 

Referências Diagnósticos 

Menor que 22,0 Baixo Peso 

Entre 22,0 até 27,0 Peso normal 

Maior que 27,0 Excesso de Peso 

Fonte: LIPSCHITZ, D. A. Screening for nutritional status in the elderly. Primary Care, 21 (1): 55-67, 
1994. 
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