
 

 

 

 

 
Secretaria Municipal de Assistência Social 

 

 1 

 
 

ANEXO II 
 

INSTRUMENTAL Nº01 –REGISTRO CONFERÊNCIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2021 
MUNICIPIO DE SERAFINA CORRÊA/RS 

 

 
 
I– Informações Gerais sobre a Conferência Municipal de Assistência Social 
 

1 Nome do Município SERAFINA CORRÊA 

2 UF RS 

3 Código do IBGE 4320404 

4 Porte do Município Pequeno Porte I 

5 Identificação da Conferência  X Conferência Municipal de Assistência Social 

6 Data de Início 25/6/2021 

7 Data de término 25/06/2021 

8 Total de horas de realização 4 Horas 

9 Local de realização Escola Municipal Leonora Marchioro Bellenzier 

10 Número total de participantes  109 participantes 

 

 

II–Quantitativo de delegados da Conferência Municipal de Assistência Social por categoria 
 
Outros:  

 

Sociedade Civil  

Governa
mentais 

 

Usuários Trabalhadores Entidades  

Total-109 20 10 18 30 Outros: 

03 conselheiros 

tutelares e  

28 da 

comunidade em 

geral 
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III–Quantitativo de pessoas envolvidas com a organização e a realização da Conferência Municipal  
de Assistência Social 
 
 
Quantitativo 

 
Caracterização 

03 Conselho (conselheiros e profissionais vinculado são Conselho) 

03 

 

01 

 
 
 
 

Órgão gestor da Assistência Social (gestor e profissionais 
Vinculados ao órgão gestor)  

Prestadores de serviço (empresas, profissionais 
Contratados especificamente para esta finalidade)  
Sociedade civil (associações, clubes, ONG’s,OSCIP’s,etc.) 0 

 Outros (especificar) 
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IV–Eventos de Mobilização e Preparação que antecederam a Conferência Municipal de Assistência Social 

 

Quantitativo Tipo de Eventos de Mobilização e Preparação 

3 Encontros Preparatórios 

0 Palestras ou Debates Públicos 

1 Lives 

1 Encontros Preparatórios com Usuários 

 Outras Formas (especificar) 

 

 

V–Quantidade de pessoas que participaram dos Eventos de Mobilização e Preparação que antecederam 
a Conferência Municipal de Assistência Social 

 
 
Tipo deEventos deMobilizaçãoePreparação Totalde Participantes 

Encontros Preparatórios 35 

Palestras ou Debates Públicos 0 

Lives Foi disponibilizado no site 

Encontros Preparatórios com Usuários 20 

Outras formas:(especificar)  

 

 

VI–Ato de Convocação da Conferência Municipal de Assistência Social 
 

 

Resolução do CMAS nº 13 de 19 de Maio de 2021 e Decreto Municipal n°1019 de 28/05/2021 

 
 
 
 
VII– Programação da Conferência Municipal de Assistência Social  
 

13HS Acolhida  

13HS -13H10 Abertura da Conferência 

13H15 as 13H20 Debate e Aprovação do Regimento Interno  

13H20 as 14H20  Palestra Magna “Assistência Social:  do Povo e Dever do Estado, com Financiamento Público, 
para enfrentamento as Desigualdade e Garantir Proteção Social”.  Apresentação dos 05 eixos da 
conferência 

14H20 as 14h30  Intervalo com apresentação dos serviços da Assistência Social   

14h30  Apresentação dos Eixos da Conferência¹ 

14h30 as 14h 45 Eixo 1 – A proteção social não-contributiva e o princípio da equidade como paradigma para a 
gestão dos direitos socioassistenciais no enfrentamento das desigualdades.  
Coordenadora:  
Plenária final com a aprovação das Propostas do eixo 1 
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14h45as 15h Eixo 2 – Financiamento e orçamento como instrumento para uma gestão de compromissos e 
corresponsabilidades dos entes federativos para a garanti dos direitos socioassistenciais. 
Coordenadora:  
Plenária final com a aprovação das Propostas do eixo 2 

15h as 15HS15 Eixo 3 – Controle social: o lugar da sociedade civil no SUAS e a importância da participação dos 
usuários. 
Coordenadora:  
Plenária final com a aprovação das Propostas do eixo 3 

15HS15 as 15h30 Eixo 4 – Gestão e acesso às seguranças socioassistenciais e a articulação entre serviços, 
benefícios e transferência de renda como garantias de direitos socioassistenciais e proteção 
social. 
Coordenadora: 
Plenária final com a aprovação das Propostas do eixo 4 

15h30 as 15hS45 Eixo 5 – Atuação do SUAS em Situações de Calamidade Pública e Emergências. 
Coordenadora:  
Plenária final com a aprovação das Propostas do eixo 5 

15h45 as 16h Moções e Escolha dos Delegados para a Conferência Estadual  

17hs Encerramento da Conferência Municipal de Assistência Social 

  Lanche  

 

 

VIII–Registro dos resultados dos Grupos de Trabalho na Conferência Municipal de Assistência 
Social: 
 

EIXO1– A proteção social não – contributiva e o princípio da equidade como paradigma para a 

gestão dos direitos socioassistenciais no enfrentamento das desigualdades. 

N° Prioridades para o Município Prioridades para o Estado Prioridades para União 

01 Mobilização da comunidade 

através da educação 

contínua, promovendo 

espaços para divulgar as 

informações dos serviços, 

programas e benefícios, 

inovando com a estratégia 

de acolhimento coletivo nos 

equipamentos CRAS e 

CREAS para acolhimento e 

encaminhamento das 

demandas.   

Garantir e assegurar a equipe 
de profissionais efetivos nas 
três esferas de governo 
conforme a necessidade da 
demanda respeitando a NOB-
RH, e fortalecendo a relação 
Intersetorial entre as políticas 
públicas e demais órgãos, 
visando conhecimento das 
competências e atribuições 
para o alinhamento das 
demandas da população e a 
garantia dos direitos 
socioassistenciais, rompendo 
assim o assistencialismo e as 
práticas clientelistas.  

Revisão no calendário de 
vacinação no enfrentamento do 
COVID-19 para que o público 
atendido, trabalhadores do SUAS 
(técnicos, prestadores de serviços 
das oficinas, motorista, auxiliar de 
serviços gerais, recepcionistas, 
enfim todos os que atuam no 
SUAS) tenham prioridade no 
acesso à vacina oferecida pela 
Secretaria de Saúde.  
 

02 Promover diálogo 
intersetorial entre as 
Políticas de Assistência 
Social, Educação e ACISCO 
para criação de espaços 
comunitários (ginásios, 
auditórios, salões 
comunitários, bibliotecas) no 
atendimento a crianças e 
adolescentes no turno 
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inverso da escola com 
atividades culturais e 
educacionais (reforço 
escolar), com o objetivo da 
educação integral enquanto 
estratégia para o 
enfrentamento ao covid-19.   
 

04    

05    

 

 

EIXO2–Financiamento e orçamento como instrumento para uma gestão de compromissos e 
corresponsabilidades dos entes federativos para a garantia dos direitos socioassistenciais. 

 

N° Prioridades para o Município Prioridades para o 
Estado 

Prioridades para União 

01 Garantia do co-financiamento para 
o SUAS com repasse contínuo e 
sem redução de valores, 
assegurando percentual fixo mínimo 
de 5% da dotação orçamentária, 
para o financiamento do SUAS nos 
fundos de Assistência Social nas 
três esferas de governo (Município, 
Estado, União) 
 

Que o estado cumpra o 
pacto federativo de 
cofinanciamento do 
SUAS e repasse de 
forma continua 
mensalmente recursos 
para a oferta dos 
benefícios eventuais 
nos municípios. 
 

Revogar toda a emenda 
constitucional nº95/16, sobre a 
redução de investimento nas 
políticas setoriais por 20 anos.  
 

02 Adequar a estrutura física do CRAS 

e CREAS, e garantir a coordenação 

e a equipe de profissionais no SUAS 

conforme a NOB/RH, além de 

aumentar a alocação de recursos 

para a oferta dos benefícios 

eventuais conforme a necessidade 

atual para o enfrentamento das 

desigualdades sociais por conta da 

situação de calamidade pública 

devido a pandemia. 

 

 Em virtude do repasse de 
recursos é conforme o porte do 
município, se faz necessário 
uma redistribuição dos 
municípios de pequeno Porte 1 
para ficar mais próximo da 
realidade, pois um município 
com 5000 habitantes tem uma 
demanda diferente de um 
município com 20000 habitantes. 
Como sugestão a distribuição 
ficaria a seguinte: 
Pequeno Porte 1-  
 Municípios até 5000 habitantes 
Municípios de 5001 a 10000 
habitantes 
Municípios de 10001 a 20000 
habitantes 
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EIXO3–Controle social: o lugar da sociedade civil no SUAS e a importância da participação dos usuários. 
 

N° Prioridades para o 
Município 

Prioridades para o Estado Prioridades para União 

01 Promover a 
conscientização do papel 
dos membros conselho 
Municipal de Assistência 
Social, desde o processo 
eleitoral de escolha dos 
representantes da 
sociedade civil, bem como 
oportunizar a capacitação 
continuada. 
 
. 
 

Apoio aos municípios para 
implantar fóruns ou encontros 
com os usuários para 
disseminar informações e ter 
momento de escuta, 
reivindicações e promovendo 
a participação no 
planejamento das ações 
dessa Política Pública 

Promover estratégias de 
divulgação para que a 
população tenha o 
conhecimento da 
responsabilidade da política de 
Assistência Social quanto as 
suas atribuições e competências 
na oferta dos serviços, 
programas e benefícios sociais, 
através dos meios de 
comunicação, rodas de 
conversas com os usuários e 
demais envolvidos, vídeos 
informativos, material impresso 
(folders), entre outros. 
 

02 Implantar estratégias de 

divulgação para uma maior 

transparência dos recursos 

aplicados na área da 

Assistência Social, e 

ouvidorias do SUAS através 

do site da prefeitura e 

demais meios de 

comunicação 

  

    

 
 
EIXO4–Gestão e acesso às seguranças socioassistenciais e a articulação entre serviços, benefícios 
e transferência de renda como garantias de direitos socioassistenciais e proteção social. 
 
 

N° Prioridades para o Município Prioridades para o 
Estado 

Prioridades para União 

01 Revisar e adequar a legislação 
Municipal da Assistência Social, 
de acordo com legislação 
vigente do SUAS, respeitando os 
princípios norteadores do 
Decreto Federal n°6307/2007 
que regulamenta a provisão dos 
benefícios eventuais para 
atender com dignidade os 
usuários e principalmente frente 

Promover a educação 
permanente dos 
gestores, trabalhadores 
do SUAS e conselheiros 
municipais para 
qualificar o atendimento 
à população. 

Garantir a implementação da 
legislação Federal quanto a 
efetivação do profissional de 
Serviço Social nas políticas de 
Saúde e Educação. 
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a situação de calamidade 
pública, por conta do COVID-19. 
 

02 Fortalecer a articulação e o 

diálogo dos serviços prestados 

pela Assistência Social com a 

provisão dos benefícios 

eventuais e os programas tais 

como: transferência de renda, 

BPC, auxílios emergenciais e 

com rede intersetorial de 

atendimento 

 Facilitar e garantir o acesso das 
pessoas com deficiência, idosos 
acima de 60 anos para ter 
acesso ao BPC (Beneficio 
Prestação Continuada), sem 
burocracia e comprovações de 
pagamentos de despesas 
médicas, de necessidades 
básicas de sobrevivência 
 

03   .  

04  
 

  

05  
 

  

 

  

 
EIXO 5–Atuação do SUAS em Situações de Calamidade Pública e Emergências. 

 

N° Prioridades para o Município Prioridades para o Estado Prioridades para União 

01 Revogar a ordem de serviço 

municipal  n°002/2021 e 

n°003/2021 da Prefeitura 

Municipal de Serafina 

Corrêa/RS na sua totalidade e 

adequar a legislação municipal 

da assistência social  em 

conformidade com os princípios 

constitucionais, as orientações 

da Política Nacional de 

Assistência Social, as 

normativas  e legislação federal 

do SUAS vigentes, para garantir 

legalmente a desburocratização 

do acesso dos usuários aos 

benefícios eventuais e demais 

direitos socioassistenciais no 

Garantir o cofinanciamento 
do FEAS aos municípios com 
aumento de repasse de 
recursos mensal de forma 
continuada para manter e 
fortalecer os serviços, 
programas e benefícios 
socioassistenciais do SUAS. 

Garantir a segurança de 
sobrevivência aos beneficiários 
dos programas de transferência 
de renda (Bolsa família e BPC) 
com aumento de repasse de 
recursos condizentes com a 
realidade socioeconômica atual. 
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município, principalmente em 

tempos de pandemia. 

 

02 Que o serviço de atendimento 

nos CRAS e CREAS sejam 

ofertados no mínimo 8 horas por 

dia conforme prevê as 

orientações técnicas do SUAS 

da Política Nacional de 

Assistência Social com plantão 

de atendimento para atender os 

benefícios emergenciais 

prontamente sem 

agendamento, para assim 

melhor atender a população nas 

suas necessidades, respeitando 

o princípio da presteza, 

agilidade e prontidão no acesso 

a esse direito. 

 

  

03 Prover a oferta dos benefícios 

eventuais com dignidade e 

respeito ao cidadão, sem 

burocracias e prévias condições 

de acesso tais como: 

comprovações de atestados de 

pobreza, exigência de antes de 

ser atendido se inscrever no 

cadastro único e apresentar 

toda a documentação. Bem 

como, facilitar a entrega da 

cesta básica na residência dos 

usuários, através da inclusão 

desse item no momento do 

processo de licitação para 

contratação do fornecedor que 

prestará esses serviços. 
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4 Ampliar o acesso à internet em 

vários pontos da comunidade 

para viabilizar a comunicação 

dos usuários com os serviços 

públicos. 

 

  

 

 
IX–Registro das Deliberações da Plenária Final da Conferência Municipal de Assistência Social 

 

Deliberações para o município 

1 Promover diálogo intersetorial entre as Políticas de Assistência Social, Educação 

e ACISCO para criação de espaços comunitários (ginásios, auditórios, salões 

comunitários, bibliotecas) no atendimento a crianças e adolescentes no turno 

inverso da escola com atividades culturais e educacionais (reforço escolar), com 

o objetivo da educação integral enquanto estratégia para o enfrentamento ao 

covid-19.   

 

Eixo 01 

2 Mobilização da comunidade através da educação contínua, promovendo espaços 

para divulgar as informações dos serviços, programas e benefícios, inovando 

com a estratégia de acolhimento coletivo nos equipamentos CRAS e CREAS 

para acolhimento e encaminhamento das demandas.   

Eixo 01 

3 Adequar a estrutura física do CRAS e CREAS, e garantir a coordenação e a 

equipe de profissionais no SUAS conforme a NOB/RH, além de aumentar a 

alocação de recursos para a oferta dos benefícios eventuais conforme a 

necessidade atual para o enfrentamento das desigualdades sociais por conta da 

situação de calamidade pública devido a pandemia. 

 

Eixo 02 

4 Garantia do co-financiamento para o SUAS com repasse contínuo e sem 

redução de valores, assegurando percentual fixo mínimo de 5% da dotação 

orçamentária, para o financiamento do SUAS nos fundos de Assistência Social 

nas três esferas de governo (Município, Estado, União) 
 

Eixo 02 

5 Promover a conscientização do papel dos membros conselho Municipal de 

Assistência Social, desde o processo eleitoral de escolha dos representantes da 

sociedade civil, bem como oportunizar a capacitação continuada. 

 

. 

 

Eixo 03 
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6 Implantar estratégias de divulgação para uma maior transparência dos recursos 

aplicados na área da Assistência Social, e ouvidorias do SUAS através do site da 

prefeitura e demais meios de comunicação 

Eixo 03 

7 Fortalecer a articulação e o diálogo dos serviços prestados pela Assistência 

Social com a provisão dos benefícios eventuais e os programas tais como: 

transferência de renda, BPC, auxílios emergenciais e com rede intersetorial de 

atendimento 

 Eixo 04 

8 Revisar e adequar a legislação Municipal da Assistência Social, de acordo com 

legislação vigente do SUAS, respeitando os princípios norteadores do Decreto 

Federal n°6307/2007 que regulamenta a provisão dos benefícios eventuais para 

atender com dignidade os usuários e principalmente frente a situação de 

calamidade pública, por conta do COVID-19. 

 

Eixo 04 

9 Que o serviço de atendimento nos CRAS e CREAS sejam ofertados no mínimo 

8 horas por dia conforme prevê as orientações técnicas do SUAS da Política 

Nacional de Assistência Social com plantão de atendimento para atender os 

benefícios emergenciais prontamente sem agendamento, para assim melhor 

atender a população nas suas necessidades, respeitando o princípio da presteza, 

agilidade e prontidão no acesso a esse direito. 

 

 Eixo 05 

10 Revogar a ordem de serviço municipal  n°002/2021 e n°003/2021 da Prefeitura 

Municipal de Serafina Corrêa/RS na sua totalidade e adequar a legislação 

municipal da assistência social  em conformidade com os princípios 

constitucionais, as orientações da Política Nacional de Assistência Social, as 

normativas  e a legislação federal do SUAS vigentes, para garantir legalmente a 

desburocratização do acesso dos usuários aos benefícios eventuais e demais 

direitos socioassistenciais no município, principalmente em tempos de pandemia. 

 

 

 Eixo 05 

 

Deliberações para o Estado–Totalizando até 05 Deliberações, considerando os 5 Eixos 

Deliberações Eixo ao qual está 

relacionada (Eixo1; 
Eixo 
 2;Eixo
3; Eixo4; Eixo5)
  

1 Garantir e assegurar a equipe de profissionais efetivos nas três esferas de 

governo conforme a necessidade da demanda respeitando a NOB-RH, e 

fortalecendo a relação Intersetorial entre as políticas públicas e demais 

órgãos, visando conhecimento das competências e atribuições para o 

alinhamento das demandas da população e a garantia dos direitos 

socioassistenciais, rompendo assim o assistencialismo e as práticas 

clientelistas. 

Eixo 01  
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2 Que o estado cumpra o pacto federativo de cofinanciamento do SUAS e 

repasse de forma continua mensalmente recursos para a oferta dos 

benefícios eventuais nos municípios. 

Eixo 02  

3 Apoio aos municípios para implantar fóruns ou encontros com os usuários 

para disseminar informações e ter momento de escuta, reivindicações e 

promovendo a participação no planejamento das ações dessa Política 

Pública 

Eixo 03  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Promover a educação permanente dos gestores, trabalhadores do SUAS 

e conselheiros municipais para qualificar o atendimento à população 

Eixo 04  

5 Garantir o cofinanciamento do FEAS aos municípios com aumento de 

repasse de recursos mensal de forma continuada de fundo a fundo para 

manter e fortalecer os serviços, programas e benefícios socioassistenciais 

do SUAS 

Eixo 05  

 

Deliberações para o União–Totalizando até 05 Deliberações, considerando os 5 Eixos 

Deliberações Eixo ao qual está 
relacionada (Eixo1; 
Eixo 
 2;Eixo
3; Eixo4; Eixo5)
  

1 Revisão no calendário de vacinação no enfrentamento do COVID-19 para 

que o público atendido, trabalhadores do SUAS (técnicos, prestadores de 

serviços das oficinas, motorista, auxiliar de serviços gerais, recepcionistas, 

enfim todos os que atuam no SUAS) tenham prioridade no acesso à vacina 

oferecida pela Secretaria de Saúde.  

 

Eixo 01  
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2 Em virtude do repasse de recursos é conforme o porte do município, se faz 

necessário uma redistribuição dos municípios de pequeno Porte 1 para 

ficar mais próximo da realidade, pois um município com 5000 habitantes 

tem uma demanda diferente de um município com 20000 habitantes. Como 

sugestão a distribuição ficaria a seguinte: 

Pequeno Porte 1- Municípios até  5000 habitantes, Municípios de 5001 a 

10000 habitantes, Municípios de 10001 a 20000 habitantes 

 

Eixo 02  

3 Promover estratégias de divulgação para que a população tenha o 

conhecimento da responsabilidade da política de Assistência Social quanto 

as suas atribuições e competências na oferta dos serviços, programas e 

benefícios sociais, através dos meios de comunicação, rodas de conversas 

com os usuários e demais envolvidos, vídeos informativos, material 

impresso (folders), entre outros. 

 

Eixo 03  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Garantir a implementação da legislação Federal quanto a efetivação do 

profissional de Serviço Social nas políticas de Saúde e Educação 

Eixo 04  

5 Garantir a segurança de sobrevivência aos beneficiários dos programas de 

transferência de renda (Bolsa família e BPC) com aumento de repasse de 

recursos condizentes com a realidade socioeconômica atual. 

 

Eixo 05  
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X–Registro da escolha dos Delegados para a Conferência Estadual 
 

 

1.0 Representante Governamental Titular: Selma Lourdes Fávero Fincato 

1.1 Representante Governamental Suplente: Silmara Arboit  

 

2.0 Representante legal da Sociedade Civil Titular:  Alice Casagrande Isoton 

2.1 Representante legal da Sociedade Civil Suplente: Clarice Orso 

 

 

XI–Avaliação da Conferência Municipal de Assistência Social Processo avaliativo: registrar o 

processo de avaliação,com seus momentos e instrumento sutilizados (ficha de avaliação). 

 

Avaliação pelos Participantes e Avaliação pelos Conselheiros 
 

Total de fichas de avaliação preenchidas 
pelos participantes  

Avaliação dos conselheiros em reunião  

38 

10 participantes 

 

a) Organização da Conferência Municipal de Assistência Social 
 

Município: SERAFINA CORRÊA            N° de Avaliações: 38 

Itens Muito Bom Bom Ruim  Péssimo Não 

Respondeu 

Divulgação 29 

76,4% 

08 

21% 

  1 

2,6% 

Inscrição 30 

78,9% 

08 

21% 

   

Plataforma digital utilizada 17 

44,8% 

20 

52,6% 

1 

2,6% 

  

Atendimento online 19 

50% 

18 

47,4% 

1 

2,6% 

  

Acessibilidade da plataforma digital 17 

44,8% 

18 

47,4% 

1 

2,6% 
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Qualidade do material distribuído 21 

55,3% 

16 

42,1% 

 1 não teve 

2,6% 

 

Atuação da Comissão Organizadora 22 

57,9% 

16 

42,1% 

   

Cumprimento do horário 25 

65,8% 

13 

34,2% 

   

Qualidade da apresentação da palestra 22 

57,9% 

16 

41,1% 

   

Tempo da painel 21 

55,3% 

16 

42,1% 

1 

2,6% 

  

Formato da conferência  15 

39,5% 

22 

57,9% 

1 

2,6% 

  

Eixo Temático em que participou 18 

47,4% 

20 

52,6% 

   

Atuação da coordenação digital/chat 14 

36,8% 

8 

21% 

  16 

42,1% 

Atuação dos coordenadores de cada 

eixo 

14 

36,8% 

8 

21% 

  16 

42,1% 

Tempo de realização da Conferência 12 

31,6% 

10 

26,3% 

  16 

42,1% 

Cumprimento do Regimento Interno 12     

31,6% 

10        

26,3% 

  16   

42,1% 

 
 
b) Gráfico da Avaliação geral dos Participantes:  
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76%

21%

3%

Avaliação da X Conferência de Assistência Social 
(DIVULGAÇÃO)

Muito Bom Bom Ruim Péssimo Não respondeu

77%

20%

3%

Avaliação da X Conferência de Assistência Social 
(Inscrição)

Muito Bom Bom Ruim Péssimo Não respondeu
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45%

52%

3%

Avaliação da X Conferência de Assistência Social                   
(Plataforma Digital Utilizada)

Muito Bom Bom Ruim Péssimo Não Respondeu

50%47%

3%

Avaliação da X Conferência de Assistência Social              
(Atendimento Online)

Muito Bom Bom Ruim Péssimo Não Respondeu
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47%

50%

3%

Avaliação da X Conferência de Assistência Social             
(Acessibilidade da Plataforma Digital)

Muito Bom Bom Ruim Péssimo Não Respondeu

55%

42%

3%

Avaliação da X Conferência de Assistência Social             
(Qualidade do Material Distribuído)

Muito Bom Bom Ruim Péssimo Não Respondeu
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58%

42%

Avaliação da X Conferência de Assistência Social             
(Atuação da Comissão Organizadora)

Muito Bom Bom Ruim Péssimo Não Respondeu

66%

34%

Avaliação da X Conferência de Assistência Social             
(Cumprimento do Horário)

Muito Bom Bom Ruim Péssimo Não Respondeu
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58%

42%

Avaliação da X Conferência de Assistência Social             
(Qualidade da Apresentação da Palestra)

Muito Bom Bom Ruim Péssimo Não Respondeu

55%

42%

3%

Avaliação da X Conferência de Assistência Social             
(Tempo do Painel)

Muito Bom Bom Ruim Péssimo Não Respondeu
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39%

58%

3%

Avaliação da X Conferência de Assistência Social             
(Formato da Conferência)

Muito Bom Bom Ruim Péssimo Não Respondeu

47%
53%

Avaliação da X Conferência de Assistência Social             
(Eixo Temático em que participou))

Muito Bom Bom Ruim Péssimo Não Respondeu
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37%

21%

42%

Avaliação da X Conferência de Assistência Social             
(Atuação da Coordenação digital/chat)

Muito Bom Bom Ruim Péssimo Não Respondeu

37%

21%

42%

Avaliação da X Conferência de Assistência Social             
(Atuação dos Coordenadores de cada Eixo)

Muito Bom Bom Ruim Péssimo Não Respondeu
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32%

26%

42%

Avaliação da X Conferência de Assistência Social             
(Tempo de realização da Conferência)

Muito Bom Bom Ruim Péssimo Não Respondeu

32%

26%

42%

Avaliação da X Conferência de Assistência Social             
(Cumprimento do Regimento Interno)

Muito Bom Bom Ruim Péssimo Não Respondeu
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c) Avaliação Final pelos Conselheiros Municipais de Assistência Social e demais participantes 
 

 

Aspectos Positivos 

Aspectos Negativos Demais 
considerações 

1-Tudo o que vem ao nosso encontro é de grande 

proveito. 

 

2-Ótimo 

 

3-Todos os assuntos tratados, são de grande 

importância para o contexto atual e de fundamental 

relevância para a política de Assistência Social 

 

4-Muito boa a Conferência, pois o público 

conseguiu entender o que estava sendo proposto. 

 

5-Muito importante os assuntos tratados, e que 

necessitam ser mostrados ao público em geral. 

 

6-Muito aprendizado, tudo muito organizado 

 

7-A conferência foi ótima, conseguimos atingir o 

objetivo, porém o tempo curto para a quantidade de 

conteúdo a ser explanado e discutido. No geral 

muito bom. 

 

8-Ótima conferência  

 

9- Parabéns a todos que se envolveram nessa 

conferência, foi tudo muito bem organizado! 

1- Pouca informação sobre o 

que é e o que significa cada 

Eixo. Quem nunca assistiu a 

conferência não conseguiu 

entender.  

 

Talvez pudesse ter sido 

abordado mais os 

problemas no contexto da 

pandemia pois ela altera 

profundamente a realidade 

" 

 

 

d) Data:04 /08 /2021 

 

e) Responsável pelo preenchimento das informações: Adriana Franco Vilar 
                                                                                       Assistente Social- CRESS n°4561 
 

 
 
f) Assinatura do Presidente do CMAS:  Sandra Elisa Manteze 
                                                              Presidente do CMAS de Serafina Corrêa/RS 

 


