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I OBJETIVO GERAL DA ENTIDADE
O SEMEADOR, como instituição voltada para o desenvolvimento do Ser Humano, tem como missão, dentro 

dos conceitos e preceitos morais de solidariedade e fraternidade baseados na doutrina espírita, a prestação 

de serviços gratuitos de assistência social e capacitação, promovendo a melhoria e aperfeiçoamento da 

qualidade de vida, nos aspectos material, espiritual, moral, educativo e cultural. 

O SEMEADOR, na sua sede sita à Avenida Netuno 59, oferece à sociedade em geral cursos sobre a Doutrina 

Espírita, e outros atendimentos como acolhimento fraterno das pessoas necessitadas de amparo espiritual, 

palestras etc.

O seu braço social, todavia, está situado em outro prédio, especialmente construído para atender à população 

em situação de vulnerabilidade social da região. E é nesse edifício próprio, com cerca de 1.540m2 de 

construção o local onde O SEMEADOR realiza a sua atividade social.

A UPS-Unidade de Prestação de Serviço, está situada na Rua Alagoas, 113, Chácara do Solar I, Bairro da 

Fazendinha no Município de Santana de Parnaíba-SP, inscrito no CNPJ sob o nº 59.042.341/0002-53, e é 

conhecido como CASS CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEMEADOR. É nessa unidade que todas as 

atividades, os serviços, os programas e os projetos abaixo apresentados, são desenvolvidos.

Os atendimentos realizados pelo O SEMEADOR no CASS são preponderantemente na área da Assistência 

Social. Todos os programas e projetos são voltados para a assistência social, inclusive os cursos oferecidos. 

O SEMEADOR, assim, presta Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, capacitando os jovens 

para acesso ao mundo do trabalho. 



II ATIVIDADES, SERVIÇOS PROGRAMAS E PROJETOS
   

1. ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA

1. CESTAS DE ALIMENTOS E HIGIENE E LIMPEZA

a) Descrição da Atividade Realizada

A atividade de Assistência Social Básica realizada consiste em atender as necessidades básicas da 

população cadastrada nesse programa, tais como o fornecimento de cestas básicas de alimentos, e cesta 

de produtos de higiene e limpeza. A faixa etária é de adultos acima de 20 anos.

160 famílias residentes no entorno, estão cadastradas nesse programa, sendo que para melhor 

atende-las, foram divididas em dois grupos A e B, de 50 famílias cada. Cada grupo comparece ao 

Instituto a cada 15 (quinze) dias, na primeira quinzena retiram as cestas básica de alimentos, e na 

segunda quinzena retiram a cesta de produtos de higiene e limpeza

b) Metodologia utilizada para o desenvolvimento da atividade

 A metodologia utilizada nesse projeto é pautada em palestras e reuniões que fortaleçam os vínculos 

familiares. Através de dinâmicas de grupo, todos os assuntos de interesse desses usuários são trazidos 

e discutidos. A apresentação é feita de acordo com o tema. Por exemplo: Higiene, então trazemos um 

médico que falará sobre a necessidade da higiene na manipulação de alimentos, no banho, e para que 

sejam evitadas doenças, contaminações, etc.

c) Objetivo a ser atingido com a atividade

Conscientizar as pessoas de que elas têm condições de ter uma vida melhor, que a força de vontade e 

o seu empenho no trabalho vai ajuda-los a atingir esse objetivo. Além disso, o trabalho é voltado para 

que as pessoas tenham autonomia e autoestima, e que consigam por seus próprios meios, ter uma vida 

digna, sem o amparo assistencial do Estado, ou do nosso próprio Instituto.



d) Resultados obtidos a partir da atividade realizada

Observamos que tirar pessoas habituadas a receber alimentos e outras benesses do Estado ou de institutos 

como o nosso, não é uma tarefa muito fácil, pois já está enraizado neles que eles têm direito de receber 

esses itens. É um trabalho lento, todavia, após alguns meses de permanência no programa, já é possível 

avaliar que dentro de cada pessoa já está se operando uma modificação, e que seus comportamentos já 

são mais positivos e já falam abertamente sobre as suas dificuldades, as soluções e os seus sonhos.

e) Dia/Horário/ Periodicidade da atividade

Das 8:30 às 10:30 h, todas as terças feiras, durante todo o ano, a cada quinze dias (primeira e terceira 

terças feiras do mês para o Grupo A, e segunda e quarta terças feiras para o Grupo B).

f) Forma de Acesso do Usuário

O usuário deste programa chega ao Instituto de várias maneiras: através de demanda espontânea, por 

meio de indicação, ou encaminhamento de rede sócio assistencial.

Ao adentrar no Instituto o usuário passa pela recepção que faz o seu acolhimento e o encaminha para 

a Assistente Social, que vai conhecer as suas necessidades e abrir um cadastro de atendimento à toda 

sua família tratando a família de uma forma integral, integrando todos os seus membros nos projetos e 

atividades do Instituto.

As famílias cadastradas são visitadas periodicamente pela Assistente Social do Instituto, sendo que pelos 

relatórios apresentados, são observados o seu progresso, em termos de conscientização, autonomia e 

autoestima. São também verificadas as condições dessas famílias seguirem por si só, o seu caminho, sem 

a necessidade do amparo assistencial do Instituto. 



g) Números de atendidos

O número de atendimentos dos dois grupos A e B em 2021 foi de 2.602..

O número de atendimentos/visitas realizados em 2021 foi de 914.



h) Interlocução com CRAS e CREAS

O Instituto é membro de vários Conselhos Municipais, tais como Conselho Municipal de Assistência Social- CMAS; 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente-CMDCA; Conselho Municipal do Idoso-CMI, etc, e por 
conta disso tem participação ativa nas reuniões e atividades programáticas de cada um deles. Participa também das 
atividades sócio assistenciais do Município de Santana de Parnaíba, além de ter contatos com os CRAS e CREAS, 
cooperando com os mesmos.

i) Recursos Humanos

Os usuários são atendidos por profissionais de várias áreas, porém todos voluntários. São grupos de pessoas que se 

revezam no acolhimento, direcionamento e encaminhamento das pessoas para o refeitório, onde recebem o café da manhã, 

e depois encaminhadas para a sala de palestras. São 01 palestrante, 01 psicóloga, 02 recepcionistas, 04 auxiliares para o 

preparo do lanche/café da manhã, e 04 monitoras para as crianças, num total de 12 voluntárias todas as terças feiras das 

8:00 às 11:00 horas, 03 horas para cada voluntário por terça feira, totalizando 144 horas por mês.

j) Abrangência Territorial

As atividades são realizadas no Bairro da Fazendinha, do Município de Santana de Parnaíba-SP.

k) Origem dos Recursos Financeiros

Os recursos financeiros são obtidos através de doações tanto em cestas básicas, outros materiais e também das mensalidades 

pagas pelos nossos associados.

GRATUIDADE: 100%. A contrapartida é que as pessoas compareçam todas as semanas, com a possibilidade de faltar uma 

única vez sem comprovante, ou em caso de mais faltas, com a apresentação de atestado médico ou outro que o substitua.

O SEMEADOR em 2021 entregou 1908 cestas de alimentos e 1572 cestas de higiene e limpeza para os assistidos cadastrados.

Entregou ainda, 3084 cestas de alimentos para outras pessoas que compareceram para buscar alimentos, contribuindo 

assim para evitar a fome no município.





2. GESTANTES E ENXOVAL DO BEBÊ

a) Descrição da Atividade Realizada 

Esse programa abriga 30 gestantes, que são integradas ao programa a partir do conhecimento da 

gestação. Elas são acolhidas no Instituto e são acompanhadas durante toda a gestação, além de serem 

orientadas quanto à importância da realização do exame pré-natal. A faixa etária é a partir de 14 anos, 

porquanto as adolescentes engravidam muito cedo.

Foi observado que ao longo de 2021 não atendemos casos de gravidez precoce. Mas o problema 

cultural, de a gravidez precoce vir de mãe para filha ainda persiste e infelizmente não se consegue mudar 

a mentalidade cultural do problema.

b) Metodologia Utilizada para o desenvolvimento da atividade

Em fase da pandemia instalada no país, as palestras educativas foram suspensas por conta das medidas 

tomadas em virtude da Pandemia do COVID 19. As gestantes só foram atendidas nas suas necessidades.

c) Objetivo a ser atingido com a atividade

 Conscientizar a gestante da importância do cuidado com o seu corpo que agora está servindo de abrigo 

e preparo de uma criança, uma nova vida.

d) Resultados obtidos a partir da atividade realizada

É sempre interessante observar as gestantes quando falamos da existência de uma nova vida que está 

sendo formada. 

Verifica-se que apesar da negligência e falta de interesse de algumas gestantes, foi extremamente 

positivo no geral, pois o assunto “Gravidez” foi trazido por profissional obstetra que conseguiu alertar a 

todas da responsabilidade de ser mãe.



e) Dia/Horário/Periodicidade da atividade

Das 8:30 às 10:30 h, todas as quartas feiras, durante todo o ano.

f) Forma de acesso do Usuário

O Semeador já está na região desde 2007, sendo muito conhecido por seus programas, então as 

gestantes já conhecem o Instituto e vêm por demanda espontânea, raramente por encaminhamento da 

rede sócio assistencial.

g) Número de Atendidos

O número de atendidas foi de 30 durante todo o ano.

O número de atendimentos realizados foi de 131.



h) Interlocução com CRAS e CREAS

O Instituto é membro de vários Conselhos Municipais, tais como Conselho Municipal de Assistência Social- 

CMAS; Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente-CMDCA; Conselho Municipal do 

Idoso-CMI, etc, e por conta disso tem participação ativa nas reuniões e atividades programáticas de cada 

um deles. Participa também das atividades sócio assistenciais do Município de Santana de Parnaíba, 

além de ter contatos com os CRAS e CREAS, cooperando com os mesmos

i) Recursos Humanos

As gestantes são atendidas por profissionais de várias áreas, porém todos voluntários. São grupos 

de pessoas que se revezam no acolhimento, direcionamento e encaminhamento das pessoas para o 

refeitório, onde recebem o café da manhã, e depois encaminhadas para a sala de palestras. São 01 

palestrante, 01 psicóloga, 02 recepcionistas, 04 auxiliares para o preparo do lanche/café da manhã e 02 

monitoras para as crianças, num total de 10 voluntárias, com horário das 8:00 às 11:00 horas todas as 

quartas feiras, totalizando 120 horas por mês.

j) Abrangência Territorial

As atividades são realizadas no Bairro da Fazendinha, do Município de Santana de Parnaíba-SP.

k) Origem dos Recursos Financeiros

Os recursos financeiros são obtidos através de doações de itens de enxoval de bebê, fraldas, e também 

das mensalidades pagas pelos nossos associados.

GRATUIDADE: 100%. A contrapartida é que as gestantes compareçam todas as semanas, com a 

possibilidade de faltar uma única vez sem comprovante, ou em caso de mais faltas, com a apresentação 

de atestado médico ou outro que o substitua.



ENXOVAL DO BEBÊ

Com o termo da gravidez, a gestante ao dar à luz recebe gratuitamente do Instituto o enxoval do bebe. 

O número de atendimentos do enxoval do bebê foi de 58 em 2021.

Esse projeto é vinculado ao Projeto Gestante, sendo, portanto, parte integrante do mesmo. 

Percentagem Números reais



3. PUERICULTURA

Esse programa inicialmente abrigava 30 famílias, porém com o aumento de 06 (seis) meses para até 

o bebê completar um ano de idade, o número de crianças migradas do Programa Gestante para o 

Programa Puericultura diminuiu.

a) Descrição da Atividade Realizada

Assim que as gestantes dão à luz, automaticamente migram do projeto gestante para o projeto 

Puericultura. A faixa etária é a partir de 14 anos.

O Instituto acompanha o desenvolvimento da criança até um ano de idade, verificando a carteira de 

vacinação, orientando as mães de como proceder em caso de doenças, de noções básicas de higiene, e 

cuidados com a alimentação do bebê. 

Periodicamente e em caso de necessidade o Instituto fornece leite em pó e fraldas.

b) Metodologia utilizada para o desenvolvimento da atividade

A metodologia utilizada nesse projeto é pautada em palestras e reuniões que fortaleçam os vínculos 

familiares. Através de dinâmicas de grupo, todos os assuntos voltados para a criança, seu desenvolvimento, 

higiene, alimentação são trazidos e discutidos. A apresentação é feita de acordo com o tema. Por 

exemplo: Higiene, então trazemos um médico que falará sobre a necessidade da higiene na manipulação 

de alimentos, no banho, e para que sejam evitadas doenças, contaminações, etc.

c) Objetivo a ser atingido com a atividade

Conscientizar as jovens mães, da necessidade do cuidado especial com a criança, sua higiene, sua 

alimentação, a importância do aleitamento materno.



d) Resultados obtidos a partir da atividade realizada

Os resultados sempre foram os melhores haja vista o interesse das mães em aprender 

a cuidar de seus bebês.

e) Dia/Horário/Periodicidade da atividade

Das 8:30 às 10:30horas todas as quartas feiras durante todo o ano.

f) Forma de acesso do usuário

Encaminhamento através da migração do projeto gestante para o projeto Puericultura.

g) Número de Atendidos

O número de atendidos no ano foi de 60. 

O número de atendimentos desse grupo foi de 390 em 2021.

Esses três Projetos interagem entre si.



h) Interlocução com CRAS e CREAS

O Instituto é membro de vários Conselhos Municipais, tais como Conselho Municipal de Assistência Social- 

CMAS; Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente-CMDCA; Conselho Municipal do 

Idoso-CMI, etc, e por conta disso tem participação ativa nas reuniões e atividades programáticas de cada 

um deles. Participa também das atividades sócio assistenciais do Município de Santana de Parnaíba, 

além de ter contatos com os CRAS e CREAS, cooperando com os mesmos

i) Recursos Humanos

Essas pessoas são atendidas por profissionais de várias áreas, porém todos voluntários. São grupos 

de pessoas que se revezam no acolhimento, direcionamento e encaminhamento das pessoas para o 

refeitório, onde recebem o café da manhã, e depois encaminhadas para a sala de palestras. São 01 

palestrante, 01 psicóloga, 02 recepcionistas, 04 auxiliares para o preparo do lanche/café da manhã, num 

total de 12 voluntárias todas as quartas feiras das 8:00 às 11:00 horas, 03 horas para cada voluntário por 

terça feira, totalizando 144 horas por mês.

 j) Abrangência Territorial

As atividades são realizadas no Bairro da Fazendinha, do Município de Santana de Parnaíba-SP.

k) Origem dos Recursos Financeiros

Os recursos financeiros são obtidos através de doações de roupas de bebê, leite em pó e fraldas, e 

também das mensalidades pagas pelos nossos associados.

GRATUIDADE: 100%. A contrapartida é que as pessoas compareçam todas as semanas, com a 

possibilidade de faltar uma única vez sem comprovante, ou em caso de mais faltas, com a apresentação 

de atestado médico ou outro que o substitua.



4.ODONTOLOGIA

Esse programa é destinado somente aos membros do núcleo familiar cadastrado. Não é aberto à 

comunidade por se tratar de um programa caro, para o qual o CASS ainda não dispõe de patrocínio.

a) Descrição da Atividade Realizada

O atendimento odontológico é concedido a todos os inscritos e cadastrados no Instituto, incluindo todos 

os membros da família, ou residentes no mesmo endereço. 

b) Metodologia utilizada para o desenvolvimento da atividade

Saúde Pública – é o princípio que norteia esse Projeto. Obturações, próteses, higienização, escovação etc.

São feitas palestras esclarecedoras sobre a necessidade da higiene e escovação, o uso do fio dental. 

Dinâmicas de grupo, filmes, entre outros.

c) Objetivo a ser atingido com a atividade

A conscientização do usuário da necessidade de cuidados especiais com os dentes, por ser o sorriso o 

primeiro item em um encontro seja ele profissional ou não.

d) Resultados obtidos a partir da atividade realizada

A satisfação do usuário, vendo ter vencido o medo do dentista, e o resultado do tratamento.

e) Dia/Horário/Periodicidade da atividade

De segundas, terças, quartas e quintas-feiras das 8:00 as 12:00h e das 14:00 as 16:00 h durante todo o ano.

f) Forma de Acesso do Usuário

Todos os usuários cadastrados já são contemplados com o tratamento odontológico. O Usuário toma 

conhecimento desse projeto ao adentrar no Instituto, e ser integrado no projeto.



g) Número de Atendidos

Projeto suspenso por conta das medidas tomadas em virtude da Pandemia do COVID 19.

h) Interlocução com CRAS e CREAS

O Instituto é membro de vários Conselhos Municipais, tais como Conselho Municipal de Assistência Social- 

CMAS; Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente-CMDCA; Conselho Municipal do 

Idoso-CMI, etc, e por conta disso tem participação ativa nas reuniões e atividades programáticas de cada 

um deles. Participa também das atividades sócio assistenciais do Município de Santana de Parnaíba, 

além de ter contatos com os CRAS e CREAS, cooperando com os mesmos.

i) Recursos Humanos

06 dentistas voluntários que fazem rodízios entre si, totalizando 72 horas por mês.

j) Abrangência Territorial

As atividades são realizadas no Bairro da Fazendinha, do Município de Santana de Parnaíba-SP.

k) Origem dos Recursos Financeiros

Os recursos financeiros são obtidos através de doações tanto de materiais odontológicos e também das 

mensalidades pagas pelos nossos associados.

GRATUIDADE: 100% - Exclusão do programa no qual a família está inserida no caso de três faltas 

consecutivas sem a apresentação de comprovantes.



5.PSICOTERAPIA

Diferentemente de outros projetos que são voltados somente para os usuários cadastrados, este projeto Psicoterapia é 

destinado a toda a comunidade.

a) Descrição da atividade Realizada

Durante a existência do Instituto no entorno, e trabalhando com a população extremamente carente, no sentido de prestar 

melhor serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, pudemos observar que muitas pessoas, devido as condições 

de habitação, alimentação etc., apresentaram distúrbios psicológicos de várias ordens.  É através da Conversa Terapêutica, 

que o usuário é estimulado a falar sobre os seus problemas, e  a encontrar soluções para os mesmos.

b) Metodologia Utilizada para o desenvolvimento da atividade

No atendimento às crianças, tem sido utilizada a ludo terapia, enquanto que para os adultos, tem sido utilizada a abordagem 

corporal, o diálogo terapêutico, e a Psicoterapia Breve com foco no atendimento em três meses.

c) Objetivo a ser atingido com a atividade

Auxiliar o usuário a encontrar soluções para os seus problemas, e a buscar a saúde mental, a qual refletirá na saúde física.

d) Resultados obtidos a partir da atividade realizada

Os resultados são excelentes, de vez que os usuários saem fortalecidos, com novo ânimo para obtenção das suas soluções 

profissionais, familiares e também amorosas, dependendo de cada caso. 

e) Dia/Hora/Periodicidade da atividade

De segundas, terças, quartas e quintas-feiras das 8:00 as 12:00h e das 14:00 as 16:00 h durante todo o ano.

f) Forma de Acesso do Usuário

O usuário chega à entidade por demanda espontânea, encaminhamento da rede sócio assistencial e também através de 

folhetos distribuídos nas escolas do entorno.



g) Número de atendidos

Projeto suspenso por conta das medidas tomadas em virtude da Pandemia do Covid 19.

h) Interlocução com CRAS e CREAS

O Instituto é membro de vários Conselhos Municipais, tais como Conselho Municipal de Assistência Social- 

CMAS; Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente-CMDCA; Conselho Municipal do 

Idoso-CMI, etc, e por conta disso tem participação ativa nas reuniões e atividades programáticas de cada 

um deles. Participa também das atividades sócio assistenciais do Município de Santana de Parnaíba, 

além de ter contatos com os CRAS e CREAS, cooperando com os mesmos.

i) Recursos Humanos

07 psicólogas voluntárias que fazem rodízios entre si, totalizando 168 horas por mês.

j) Abrangência Territorial

As atividades são realizadas no Bairro da Fazendinha, do Município de Santana de Parnaíba-SP.

k) Origem dos Recursos Financeiros

Este projeto não requer muitos recursos financeiros, haja vista que os serviços prestados pelas 

psicoterapeutas são gratuitos, pois as profissionais são voluntárias. Todavia, foram obtidos através de 

doações os móveis necessários à montagem do consultório.

GRATUIDADE: 100% -  Exclusão no caso de duas faltas consecutivas sem a apresentação de comprovantes.



6. PROJETO SEMENTINHA

a) Descrição da Atividade Realizada

Aproveitando o cenário já existente no CASS, haja vista a presença das crianças e pré-adolescentes das famílias cadastradas, com futuros ainda 

indefinidos, observou-se uma necessidade de trabalhar em um projeto fixo, que promovesse cultura, interação social e conhecimentos gerais 

sem trazer a sensação da obrigação escolar à criança. Desde então, está sendo desenvolvido o Projeto Sementinha com o objetivo de trazer 

esperança ao futuro das crianças envolvidas, mostrando que o bem deve estar presente em sua vida apesar de sua dura realidade; e conquistar 

ainda mais os jovens frequentadores da casa, de modo a promover a sensação de amor e acolhimento presentes na casa. A faixa etária desse 

projeto são crianças de 4 a 12 anos.

b) Metodologia utilizada para o desenvolvimento da atividade

Como a presença das crianças varia muito, o projeto é desenvolvido em ciclos, e os assuntos tratados são os mais variados tais como cidadania, 

alimentação, higiene, respeito, valores morais etc. A ludoterapia, a música, e jogos são os métodos utilizados nesse projeto.

c) Objetivo a ser atingido com a atividade

O bem-estar social, a integração e o fortalecimento dos vínculos familiares e sociais.

d) Resultados obtidos a partir da atividade realizada

Melhora sensível no comportamento dos usuários em relação aos seus familiares, ao rendimento escolar, e a interação social na comunidade.

e) Dia/Horário/Periodicidade da atividade

DAS 8:30 às 10:30 H todas as terças, quartas, e sábados durante todo o ano.

f) Forma de acesso do usuário

Como esses usuários são os filhos das famílias cadastradas, assim que os pais chegam no Instituto os seus filhos já são convidados a se 

integrarem no projeto.



g) Número de atendidos

Projeto suspenso por conta das medidas tomadas em virtude da Pandemia do Covid 19.

h) Interlocução com CRAS e CREAS

O Instituto é membro de vários Conselhos Municipais, tais como Conselho Municipal de Assistência Social- 

CMAS; Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente-CMDCA; Conselho Municipal do 

Idoso-CMI, etc, e por conta disso tem participação ativa nas reuniões e atividades programáticas de cada um 

deles. Participa também das atividades sócio assistenciais do Município de Santana de Parnaíba, além de ter 

contatos com os CRAS e CREAS, cooperando com os mesmos.

i) Recursos Humanos: Esses usuários são atendidos por profissionais de várias áreas, porém todos voluntários. 

São grupos de pessoas que se revezam no acolhimento, direcionamento e encaminhamento das pessoas 

para o refeitório, onde recebem o café da manhã, e depois encaminhadas para a sala de palestras. São 02 

palestrantes, 02 psicólogas, 02 recepcionistas, 04 auxiliares para o preparo do lanche/café da manhã

04 monitoras para as crianças, num total de 14 voluntárias, totalizando 336 horas por mês.

 j) Abrangência Territorial

As atividades são realizadas no Bairro da Fazendinha, do Município de Santana de Parnaíba-SP.

k) Origem dos Recursos Financeiros

Os recursos financeiros são obtidos através de doações de livros, vídeos e brinquedos e também das 

mensalidades pagas pelos nossos associados.

GRATUIDADE: 100%. A   contrapartida é que os usuários compareçam todas as semanas, com a possibilidade 

de faltar uma única vez sem comprovante, ou em caso de mais faltas, com a apresentação de atestado 

médico ou outro que o substitua.



7. PROJETO COSTURA

a) Descrição da Atividade Realizada

Ensino de corte e costura e de outras técnicas tais como patchwork, almofadas, bolsas, customização. 

Faixa Etária a partir de 18 anos, sexo feminino.

b) Metodologia Utilizada para o desenvolvimento das atividades.

Palestras, desenhos, moldes, e explicações de como proceder.

c) Objetivo a ser atingido com a atividade

Ensinar corte e costura além de outras técnicas para que proporcione geração de renda para as usuárias 

desse projeto, melhorando sua condição de vida.

d) Resultados obtidos a partir da atividade realizada

Comprometimento das usuárias com a presença nas aulas, e integração social com as demais colegas, o 

que proporciona bem-estar mental, físico e espiritual.

e) Dia/Horário/Periodicidade da atividade

Quintas feiras das 8:30 às 11:30 h durante todo o ano.

f) Forma de acesso do usuário

Demanda espontânea, e busca ativa.

g) Número de Atendidos

Projeto suspenso por conta das medidas tomadas em virtude da Pandemia do Covid 19.



h) Interlocução com CRAS e CREAS

O Instituto é membro de vários Conselhos Municipais, tais como Conselho Municipal de Assistência Social- 

CMAS; Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente-CMDCA; Conselho Municipal do 

Idoso-CMI, etc, e por conta disso tem participação ativa nas reuniões e atividades programáticas de cada 

um deles. Participa também das atividades sócio assistenciais do Município de Santana de Parnaíba, 

além de ter contatos com os CRAS e CREAS, cooperando com os mesmos.

i) Recursos Humanos

02 profissionais voluntárias por semana, totalizando 24 horas por mês.

j) Abrangência Territorial

As atividades são realizadas no Bairro da Fazendinha, do Município de Santana de Parnaíba-SP.

k) Origem dos Recursos Financeiros

Os recursos financeiros são obtidos através de doações em materiais de costura, tais como tecidos, 

retalhos, linhas e enfeites.

GRATUIDADE: 100% sem contrapartida.



8. MÚSICA – SEMEANDO SONS / VIOLÃO CLASSICO

a) Descrição da Atividade Realizada

Esse projeto, aberto à comunidade, visa ensinar música com os instrumentos de sopro: Flauta, sax, 

trompete, trombone, canto e coral, teclado e violão popular. Faixa etária: a partir dos 6 anos de idade.

b) Metodologia utilizada para o desenvolvimento da atividade

Usamos como método os próprios instrumentos musicais à disposição dos alunos a pauta musical, e 

dinâmicas musicais.

c) Objetivo a ser atingido com a atividade

Desenvolver o interesse pela música, e também o senso de responsabilidade e disciplina.

d) Resultados obtidos a partir da atividade realizada

Disciplina com os horários, melhor relacionamento entre os colegas e familiares.

e) Dia/Horário/Periodicidade da atividade

Das 8:00 as 12:00h e das 13:00 as 17:00h de segundas aos sábados, durante todo o ano, com exceção 

de época das férias escolares. 

f) Forma de acesso do usuário

Demanda espontânea, busca ativa do Instituto através da distribuição de panfletos nas escolas do entorno.

g) Número de Atendidos

Projeto suspenso por conta das medidas tomadas em virtude da Pandemia do COVID 19.  



h) Interlocução com CRAS e CREAS

O Instituto é membro de vários Conselhos Municipais, tais como Conselho Municipal de Assistência Social- 

CMAS; Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente-CMDCA; Conselho Municipal do 

Idoso-CMI, etc, e por conta disso tem participação ativa nas reuniões e atividades programáticas de cada 

um deles. Participa também das atividades sócio assistenciais do Município de Santana de Parnaíba, além 

de ter contatos com os CRAS e CREAS, cooperando com os mesmos.

i) Recursos Humanos

02 profissionais de música autônomos contratados, totalizando 96 horas por mês.

j) Abrangência Territorial

As atividades são realizadas no Bairro da Fazendinha, do Município de Santana de Parnaíba-SP

k) Origem dos Recursos Financeiros

Os recursos financeiros são obtidos através de doações de instrumentos, partituras e também das 

mensalidades pagas pelos nossos associados.

GRATUIDADE: 100% - Necessário a apresentação de comprovantes no caso de faltas nas aulas.

OBS. VIOLÃO CLÁSSICO

Por se tratar de curso de música também, todos os dados mencionados no Projeto Semeando Sons, se 

aplicam a essa modalidade com exceção do curso de violão clássico.

GRATUIDADE: 100% - Necessário a apresentação de comprovantes no caso de faltas nas aulas.

Não houve atividade em 2020.



9. ALICERCE

O Projeto Alicerce iniciou em fevereiro/2020 com 41 alunos.

a) Descrição da atividade realizada

Aulas aos alunos no contra fluxo escolar, aulas programadas para estimular os jovens dessa faixa etária: de 15 a 17 anos.

b) Metodologia utilizada para o desenvolvimento da atividade

Dinâmicas de grupo, jogos, pesquisas na Internet.

c) Objetivo a ser atingido com a atividade

Preparar os jovens para ingressar no PROJOV curso com o qual o Instituto mantém parceria e que prepara o 

jovem para o primeiro trabalho.

d) Resultados obtidos a partir da atividade realizada

100% de aproveitamento. Todos os jovens participantes desse projeto foram aprovados no Projov, mudança de 

atitudes e comportamento junto aos grupos sociais e familiares.

e) Dia/Horário/Periodicidade da atividade

Das 13:30 as 17:00 h de segundas, quartas e sextas feiras durante o ano todo com exceção das férias escolares.

f) Forma de Acesso do Usuário

Demanda espontânea e busca ativa através de panfletos nas escolas do entorno.

g) Número de Atendidos

Projeto descontinuado.



h) Interlocução com CRAS e CREAS

O Instituto é membro de vários Conselhos Municipais, tais como Conselho Municipal de Assistência Social- 

CMAS; Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente-CMDCA; Conselho Municipal do 

Idoso-CMI, etc, e por conta disso tem participação ativa nas reuniões e atividades programáticas de cada 

um deles. Participa também das atividades sócio assistenciais do Município de Santana de Parnaíba, 

além de ter contatos com os CRAS e CREAS, cooperando com os mesmos.

i) Recursos Humanos

01 profissionais autônomos contratados e 01 voluntária, totalizando 42 horas por mês.

j) Abrangência Territorial

As atividades são realizadas no Bairro da Fazendinha, do Município de Santana de Parnaíba-SP.

k) Origem dos Recursos Financeiros

Os recursos financeiros são obtidos através de doações em materiais de leitura, livros, vídeos, papel, 

canetas e também das contribuições associativas dos associados do Instituto.

GRATUIDADE: 100% Exclusão do aluno no caso de três faltas consecutivas sem comprovantes e ou por 

mal comportamento.



10. INFORMÁTICA

Numa parceria feita com a DDCom Systems, o CASS abriga um programa de informática 

totalmente patrocinado por essa empresa. Esse curso visa atender a todos os alunos de todos 

os cursos do CASS e é também aberto à comunidade.

a) Descrição da atividade realizada

Ensino da informática, para que os alunos aprendam a trabalhar com as plataformas digitais.

b) Metodologia utilizada para o desenvolvimento da atividade

Trabalho com computadores individuais, dinâmicas de grupo, jogos e pesquisa na Internet.

c) Objetivo a ser atingido com a atividade

Ensino da utilização das plataformas digitais, capacitação para o trabalho.

d) Resultados obtidos a partir da atividade realizada

Pleno conhecimento das plataformas digitais e Internet.

e) Dia/Horário/Periodicidade da Atividade

Das 8:00 às 10:00hs e das 10:00 as 12:00h, e das 13:00 as 15:00h e das 15:00 as 17:00h de 

segundas as sextas feiras, durante todo o ano com exceção das férias do final do ano.

f) Forma de Acesso do Usuário

Demanda espontânea, busca ativa através de distribuição de panfletos nas escolas do entorno.

g) Número de Atendidos

Projeto suspenso por conta das medidas tomadas em virtude da Pandemia do COVID 19. 



h) Interlocução com CRAS e CREAS

O Instituto é membro de vários Conselhos Municipais, tais como Conselho Municipal de Assistência Social- 

CMAS; Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente-CMDCA; Conselho Municipal do 

Idoso-CMI, etc, e por conta disso tem participação ativa nas reuniões e atividades programáticas de cada 

um deles. Participa também das atividades sócio assistenciais do Município de Santana de Parnaíba, 

além de ter contatos com os CRAS e CREAS, cooperando com os mesmos.

i)Recursos Humanos

01 profissional de informática celetista, contratado pelo patrocinador do Projeto.

j) Abrangência Territorial

As atividades são realizadas no Bairro da Fazendinha, do Município de Santana de Parnaíba-SP.

k) Origem dos Recursos Financeiros

Os recursos financeiros são obtidos através de doações em materiais, da contratação de profissional para 

ministrar os cursos, feitos pela DDCom Systems.

GRATUIDADE: 100%. Exclusão do aluno no caso de três faltas consecutivas sem comprovantes



11. PROJOV

Numa parceria feita com o PROJOV, curso patrocinado pelo Rotary Clube o SEMEADOR cedeu parte 

de suas instalações no CASS para que o projeto que prepara Jovens para o primeiro emprego, se 

desenvolvesse no Bairro.

a) Descrição da Atividade Realizada

Aulas que ensinam os jovens como se desenvolver em todos os aspectos do trabalho, principalmente no 

seu primeiro emprego.

b) Metodologia utilizada para o desenvolvimento da atividade 

Aulas, palestras educativas, dinâmicas de grupo, jogos e filmes.

c) Objetivo a ser atingido com a atividade

Preparar o jovem para o primeiro emprego.

d) Resultados obtidos a partir da atividade realizada

Capacitação dos jovens para que estejam aptos a adentrar em empresas com sucesso.

e) Dia/Hora/Periodicidade da atividade

Das 8:30 às 12:00h e das 13:30 às 17:00 h de segundas as sextas-feiras.

f) Forma de acesso do Usuário

Através do Projov, que é localizado no centro do Município de Santana de Parnaíba-SP, e também por 

demanda espontânea.



g) Número de atendidos

Projeto suspenso por conta das medidas tomadas em virtude da Pandemia do COVID 19.     

h) Interlocução com CRAS e CREAS

O próprio PROJOV participa das reuniões dos CRAS e CREAS, CMDCA, CMAS, estando totalmente 

integrado com as normas municipais

i) Recursos Humanos

São 02 professores contratados pelo PROJOV, totalizando 560 horas por mês.

j) Abrangência Territorial

As atividades são realizadas no Município de Santana de Parnaíba-SP.

k) Origem dos Recursos Financeiros 

Não é de nosso conhecimento a origem dos recursos financeiros aplicados pelo PROJOV no seu projeto, 

porque a sua administração não é feita pelo nosso Instituto. 

GRATUIDADE: 100%. Exclusão do aluno no caso de três faltas consecutivas sem comprovantes e ou por 

mau comportamento.



12. BUSQUE AJUDA

Esse projeto é voltado exclusivamente para os familiares dos adictos de drogas. Acolhe os familiares 

desses adictos com carinho e com propostas para que eles aprendam a conviver com esse problema, e 

possam conseguir salvar seus entes-queridos desses vícios.  

a) Descrição da atividade Realizada

Esse projeto é voltado exclusivamente para os familiares dos adictos de drogas. Acolhe os familiares 

desses adictos com carinho e com propostas para que eles aprendam a conviver com esse problema, e 

possam conseguir salvar seus entes-queridos desses vícios. 

b) Metodologia utilizada para o desenvolvimento da atividade

Palestras, dinâmicas de grupo e orientações de como proceder.

c) Objetivo a ser atingido com a atividade

Fortalecimento de vínculos dos familiares dos adictos através de instruções de como proceder para salvar 

esse ente querido.

d) Resultados obtidos a partir da atividade realizada 

Comprometimento dos familiares em atender as necessidades dos adictos e sucesso no encaminhamento 

dos mesmos para tratamentos em clinicas especializadas.

e) Dia/Horário/Periodicidade da atividade

Das 8:30 às 10:30 h, todos os sábados durante todo o ano.

f) Interlocução com CRAS e CREAS

O Instituto é membro de vários Conselhos Municipais, tais como Conselho Municipal de Assistência Social- 

CMAS; Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente-CMDCA; Conselho Municipal do 

Idoso-CMI, etc, e por conta disso tem participação ativa nas reuniões e atividades programáticas de cada 

um deles. Participa também das atividades sócio assistenciais do Município de Santana de Parnaíba, 

além de ter contatos com os CRAS e CREAS, cooperando com os mesmos.

Percentagem

Números reais



g) Número de atendidos

Número de Atendidos no ano foi de somente 12 pessoas.

O número de atendimentos foi de 12 em 2021.    

h) Interlocução com CRAS e CREAS
O Instituto é membro de vários Conselhos Municipais, tais como Conselho Municipal de 
Assistência Social- CMAS; Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente-
CMDCA; Conselho Municipal do Idoso-CMI, etc, e por conta disso tem participação ativa nas 
reuniões e atividades programáticas de cada um deles. Participa também das atividades sócio 
assistenciais do Município de Santana de Parnaíba, além de ter contatos com os CRAS e CREAS, 
cooperando com os mesmos.

i) Recursos Humanos
Esses usuários são atendidos por profissionais de várias áreas, porém todos voluntários. São 
grupos de pessoas que se revezam no acolhimento, direcionamento e encaminhamento das 
pessoas para o refeitório, onde recebem o café da manhã, e depois encaminhadas para a sala 
de palestras. São 02 palestrantes, 02 psicólogas, 02 recepcionistas, 04 auxiliares para o preparo 
do lanche/café da manhã, 02 monitores para as crianças, totalizando 48 horas por mês.

j) Abrangência Territorial
As atividades são realizadas no Bairro da Fazendinha, do Município de Santana de Parnaíba-SP.

k) Origem dos Recursos Financeiros
Essa atividade não requer investimentos especiais porque os profissionais que se dispõem a 
trabalhar no projeto são voluntários. 

GRATUIDADE: 100%. A contrapartida é que as pessoas compareçam todas as semanas.



13.BALLET

Esse projeto foi desenvolvido totalmente voltado para a comunidade 

a) Descrição da atividade realizada
Numa parceria com o IASAP – Instituto de Artes de Santana de Parnaíba, o CASS abrigou em 
suas dependências o curso de Ballet voltado para as crianças com faixa etária a partir de 04 anos.

b) Metodologia utilizada para o desenvolvimento da atividade
Ludoterapia, dinâmicas de grupo e vídeos.

c) Objetivo a ser atingido para a atividade
Desenvolver a criança, integrando-a à arte, dança e à comunidade, com disciplina.

d) Resultados obtidos a partir da atividade realizada
Entrosamento dos usuários com as escolas, a comunidade em geral.

e) Dia/Horário/Periodicidade da atividade

Das 8:30 às 12:00h e das 13:30 às 17:00 h de segundas as sextas-feiras.

f) Forma de acesso do usuário
Demanda espontânea e busca ativa.

g) Número de atendidos
Projeto suspenso por conta das medidas tomadas em virtude da Pandemia do COVID 19.



h) Interlocução com CRAS e CREAS
Não é de nosso conhecimento essa Interlocução haja vista se tratar de uma parceria cuja 
administração é totalmente executada pelo IASAP.

i)Recursos Humanos
01 profissional contratada.

j) Abrangência Territorial
As atividades são realizadas no Bairro da Fazendinha, do Município de Santana de Parnaíba-SP.

k) Origem dos Recursos Financeiros
Os recursos financeiros são obtidos através de doações em materiais de e também das 
mansalidades pagas pelos associados do Instituto.

GRATUIDADE: 100%. Exclusão do aluno no caso de três faltas consecutivas sem comprovantes 
e ou por mau comportamento.



14. CURSOS DE BELEZA

Esse projeto é voltado para a comunidade.

a) Descrição da atividade realizada
Curso de cabeleireiros e todos os seus desdobramentos tais como corte, tintura, depilação, 
sobrancelhas, etc Inicialmente, são passados conhecimentos sobre os tipos de cabelos, depois 
técnicas de tintura, cor de cabelos, desenho de sobrancelhas,  etc. O Curso de manicure consiste 
em ministrar conhecimentos sobre a necessária higiene do equipamento, e como se tornar um 
profissional cuidadoso. O público alvo é de usuários a partir de 18 anos de ambos os sexos.

b) Metodologia utilizada para o desenvolvimento da atividade
Aulas praticas, vídeos, revistas, dinâmicas de grupo.

c) Objetivo a ser atingido com a atividade
O objetivo desse curso é capacitar os usuários para trabalhar em salões de beleza na comunidade 
e principalmente no bairro do Alphaville, que é carente desses profissionais. O projeto vai 
cooperar com a geração de renda dos usuários.

d) Resultados obtidos a partir da atividade realizada
Todos os usuários terminaram o curso com louvor, e alguns conseguiram se empregar nos salões 
de beleza da comunidade, e outros chegaram a abrir o próprio salão em suas residências.

e) Dia/Horário/Periodicidade da atividade
Das 08:30 as 12:00hs de terças feiras durante todo o ano.

f) Forma de acesso do usuário
Demanda Espontânea, e busca ativa através de panfletagem.



g) Número de Atendidos
Projeto suspenso por conta das medidas tomadas em virtude da Pandemia do COVID 19.

h) Interlocução com CRAS e CREAS
O Instituto é membro de vários Conselhos Municipais, tais como Conselho Municipal de 
Assistência Social- CMAS; Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente-
CMDCA; Conselho Municipal do Idoso-CMI, etc, e por conta disso tem participação ativa nas 
reuniões e atividades programáticas de cada um deles. Participa também das atividades sócio 
assistenciais do Município de Santana de Parnaíba, além de ter contatos com os CRAS e CREAS, 
cooperando com os mesmos.

i) Recursos Humanos
01 cabeleireira profissional voluntária.
Totalizando 28 horas por mês.

j) Abrangência Territorial
As atividades são realizadas no Bairro da Fazendinha, do Município de Santana de Parnaíba-SP.

k) Origem dos Recursos Financeiros
Os recursos financeiros são obtidos através de doações em materiais de leitura, livros, vídeos, 
papel, canetas e também das contribuições associativas dos associados do Instituto.

GRATUIDADE: 100%. A contrapartida é que as pessoas compareçam todas as semanas, com 
a possibilidade de faltar uma única vez sem comprovante, ou em caso de mais faltas, com a 
apresentação de atestado médico ou outro que o substitua.



15. CURSO DE BARBEIRO

Esse curso é aberto à comunidade.
O objetivo desse curso é capacitar os interessados para trabalhar em salões de beleza na 
comunidade e principalmente no bairro do Alphaville, que é carente desses profissionais. Isso 
garantirá renda para os indivíduos interessados.
Inicialmente, serão passados conhecimentos sobre os tipos de cabelos, barba, desenho de 
sobrancelhas,  etc.

a) Descrição da Atividade realizada
Curso de barbearia e todos os seus desdobramentos tais como corte, de cabelo e barba, etc, 
são passados conhecimentos sobre os tipos de cabelos, etc. O público alvo é de usuários a partir 
de 16 anos de ambos os sexos.

b) Metodologia utilizada para o desenvolvimento da atividade
Aulas presenciais, dinâmicas de grupo, apostila.

c) Objetivo a ser atingido
O objetivo desse curso é capacitar os usuários para trabalhar em salões de beleza na comunidade 
e principalmente no bairro do Alphaville, que é carente desses profissionais. O projeto vai 
cooperar com a geração de renda dos usuários.

d) Resultados obtidos a partir da atividade realizada
Todos os usuários terminaram o curso com louvor, e alguns conseguiram se empregar nos salões 
de beleza da comunidade, e outros chegaram a abrir o próprio salão em suas residências.

e) Dia/Horário/Periodicidade da atividade
Das 9:00 as 12:00 de quartas feiras durante todo o ano.

f) Forma de acesso do usuário
Demanda espontânea, sendo que a maioria veio em busca de alimentos e foram convidados a 
se inscrever nesse projeto



g) Número de atendidos
Projeto suspenso por conta das medidas tomadas em virtude da Pandemia do COVID 19.

h) Interlocução com CRAS e CREAS
O Instituto é membro de vários Conselhos Municipais, tais como Conselho Municipal de 
Assistência Social- CMAS; Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente-
CMDCA; Conselho Municipal do Idoso-CMI, etc, e por conta disso tem participação ativa nas 
reuniões e atividades programáticas de cada um deles. Participa também das atividades sócio 
assistenciais do Município de Santana de Parnaíba, além de ter contatos com os CRAS e CREAS, 
cooperando com os mesmos.

i) Recursos Humanos
01 cabeleireiro/barbeiro profissional voluntário.

j) Abrangência Territorial
As atividades são realizadas no Bairro da Fazendinha, do Município de Santana de Parnaíba-SP.

k) Origem dos Recursos Financeiros
Os recursos financeiros são obtidos através de doações em materiais de leitura, livros, vídeos, 
papel, canetas e também das contribuições associativas dos associados do Instituto.

GRATUIDADE: 100%. A contrapartida é que as pessoas compareçam todas as semanas, com 
a possibilidade de faltar uma única vez sem comprovante, ou em caso de mais faltas, com a 
apresentação de atestado médico ou outro que o substitua.



16. PORTUGUÊS PARA HAITIANOS
Esse curso foi descontinuado em 2021. 

17. CURSO DE ARTESANATO COM FELTRO
Esse curso foi descontinuado em 2021. 

18. OUTROS
A) ATENDIMENTO JURÍDICO AOS ASSISTIDOS:
Esse atendimento foi descontinuado em 2021.



B) CAMPANHA DOS OVOS DE PÁSCOA
Como o CASS recebeu muitas doações de ovos de páscoa, atendemos nossas crianças com 334 
e doamos 120 ovos para Associação Jaguari, 270 ovos para O Centro de Convivência da Criança 
e do Adolescente da Vila Esperança, totalizando 724 ovos de páscoa em 2021.

Percentagem

Números reais



D) COBERTORES
Com a chegada do frio sentimos a necessidade de atender algumas das famílias assistidas com 
entrega de cobertores, portanto entregamos 103 cobertores

C) SACOLINHAS DE NATAL
Apesar do distanciamento social mantido em 2021, foi possível agraciar nossas crianças com as

I

Percentagem Números reais

Percentagem Números reais



II VALORES INVESTIDOS PELO SEMEADOR NOS PROJETOS ACIMA

Atividades/ Projetos    Receita   Despesa

Projeto Cesta Básica        R$  420.598,33

Projeto Gestante / Enxovais       R$  4.362,85

Projeto Puericultura         R$            -

Projeto Odontologia        R$            -

Projeto Psicoterapia         R$            -

Projeto Sementinha         R$            -

Projeto Costura         R$            -

Projeto música - Semeando Sons       R$            -

Projeto Violão Clássico        R$            -

Projeto Alicerce         R$            -

Projeto Informática         R$            -

PROJOV          R$            -

Projeto Busque Ajuda        R$            -

Projeto Ballet         R$            -

Projeto Jazz          R$            -

Projeto Teatro         R$            -

Projeto Alfabetização de Adultos                                                       R$            -

Projeto Cobertores                                     R$ 2.060,00 

  

TOTAL            R$   R$ 427.021,18



IV QUADRO DE RECURSOS HUMANOS DE O SEMEADOR
02.... Funcionários celetistas na Sede   
10.... Funcionários celetistas na UPS             
12.... Total de Pessoal ocupado celetista            
100.... Voluntários Permanentes    
263.. Voluntários Eventuais                     
07.... Trabalhadores autônomos:                                    

01.... assistente social
01.... gestor

V ABRANGÊNCIA TERRITORIAL
Apesar de O SEMEADOR poder abrir filiais em todo o território nacional conforme determina o 
seu Estatuto Social, as suas atividades sociais têm sido desenvolvidas no Município de Santana de 
Parnaíba-SP haja vista a localização do CASS-CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEMEADOR.

VI RESULTADOS OBTIDOS A PARTIR DAS ATIVIDADES REALIZADAS
Não foi implementado até o presente momento um sistema formal e técnico de avaliação. 
O que pudemos observar foi uma mudança no comportamento das pessoas atendidas pelo 
Instituto no que diz respeito ao seu ambiente familiar, e ao seu relacionamento dentro do lar e 
na própria comunidade.
Como o teor das palestras oferecidas dizem respeito à Cidadania, Ecologia, respeito ao próximo, 
educação no tratamento com as pessoas e outros temas transversais, foi observado que houve 
aumento do interesse dos assistidos em frequentar o Instituto com maior assiduidade, a fim de 
participarem dessas palestras. 



V ORIGEM DOS RECURSO FINANCEIROS
No exercício de 2021 a origem das fontes de recursos própria, que são os recursos decorrentes 
de mensalidades ou doações dos membros, associados ou parceiros de origem privada (pessoa 
física ou jurídica) foi de 100%.
Os números estão demonstrados no relatório específico e sua origem não é específica por 
projeto.
Todas as atividades realizadas no CASS-CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEMEADOR, são 
100% gratuitas aos assistidos cadastrados e também extensivos à comunidade.

VI PARCERIAS
O SEMEADOR conta com parcerias como a DDCOM SYSTEMS que patrocina o Projeto de 
Informática; ROTARY CLUBE que patrocina o PROJOV.



CONCLUSÃO

O SEMEADOR, através do CASS sua UPS-Unidade de Prestação de Serviços sita no bairro da Fazendinha, teve 
uma considerável redução de pessoas inscritas nos seus projetos, durante o ano de 2021, assim como ocorreu 
com as demais Instituições do Município, por conta da Pandemia instalada no país. E, naturalmente foi obrigado a 
suspender as suas atividades para evitar aglomerações de pessoas e manter o distanciamento social determinado 
pelas autoridades do Estado e Município. Foram somente mantidas as entregas de cestas de alimentos, cestas 
de itens de higiene e limpeza, enxovais de bebê, e outros itens cedidos à Puericultura para os seus assistidos 
cadastrados. Além disso, muitas outras pessoas, sabedoras dos atendimentos proporcionados pelo Instituto vieram 
em busca de alimentos e demais itens.

Pelos gráficos apresentados poderá ser observado a redução dos serviços prestados, e também do número de 
usuários drasticamente reduzidos. 

Nos anos anteriores, já havia sido estabelecido uma rotina com os assistidos, que por sua vez se empenhavam 
em vir até o Instituto para participar das palestras e atividades de convivência e fortalecimento de vínculos. Em 
2021 pudemos observar que a demanda desses usuários e da população do entorno foi drasticamente alterada. 
A demanda principal, e imprescindível passou a ser a busca do alimento material, e não mais do alimento social 
e espiritual. Portanto, com relação à entrega de alimentos,  itens de higiene e limpeza, e outros itens, não houve 
prejuízo para os assistidos cadastrados, porém os ensinamentos morais e educativos foram descontinuados haja vista 
o distanciamento social, o que impediu os usuários de assistir as palestras e participar dos workshops planejados 
para 2021.

A nosso ver, esse distanciamento social que fomos obrigados a adotar trouxe um irreparável afastamento dos 
nossos objetivos, que são a melhoria e aperfeiçoamento da qualidade de vida nos aspectos material, espiritual, 
moral, educativo e cultural. Foi descontinuado um trabalho que vinha tendo muitos resultados positivos no sentido 
de integrar o Ser à vida plena no seu sentido mais amplo. Apesar dessas constatações, desistir é um verbo que 
não se adequa às premissas estabelecidas pelo nosso Instituto, e uma vez restaurado o tecido social no sentido da 
aproximação de todos tão necessária à evolução individual e da comunidade, estaremos prontos para reiniciar o 
nosso trabalho.

O mais importante, é que O SEMEADOR, através do CASS, muito contribuiu para fornecer alimentos para essa 
população carente, tendo podido contar irrestritamente com todos os seus doadores.

O SEMEADOR INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANITÁRIO E ASSISTÊNCIA SOCIAL permanece à 
disposição para fornecer outras informações que se façam necessárias ao estudo e aprovação do seu pedido.

Santana de Parnaíba, 29 de abril de 2022 


