
Conferências?
E como participar das

Inscreva-se em  
www.cmas.campinas.br

Você pode se inscrever como delegado, 
isso significa que você representará toda a 
população que como você também é 
usuária dos serviços da Política da 
Assistência Social.
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O primeiro passo é participar 
dos momentos formativos.

Essa etapa é importante pois é aqui 
que se apresentam informações seguras e 
dados sobre a Política da Assistência Social 
e cada uma das temáticas apresentados nas 
Conferências 
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do dia 02 ao dia 06 de Agosto de 2021 
acontecerão os Encontros Formativos. 

Acompanhe!

A Conferência é um conjunto de 
encontros, momentos e ações.

É importante consultar a Programação e 
ficar atento às datas e locais.
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Plenárias

A conferência é realizada em diversas 
etapas.
Em 2021 a Conferência será virtual, 
devido à pandemia de COVID-19. 
Acontecerá em 2 dias: a Plenária de 
abertura e a Plenária final.

A plenária de abertura, dia 13 de 
agosto, começa com falas de 
convidados, depois a 
aprovação do Regimento Interno, e 
uma apresentação sobre a situação 
da Política da Assistência Social.

No próximo dia, 12 de agosto, os 
participantes da Conferência vão 
para grupos divididos em temas onde 
se confere as deliberações da 
Conferência anterior e se discute e 
constroem novas propostas. 

Plenárias são os 
momentos em que 
se reúne um grande 
número de pessoas

O Regimento Interno 
é o documento onde 
estão escritas as 
regras de 
funcionamento 
seguidas durante a 
Conferência.

Após esse momento todos voltam ao mesmo 
grande grupo da Plenária onde compartilham os 
resultados e coletivamente votam as propostas 
que se tornarão deliberações da Conferência. 

Ainda na Plenária Final são eleitos os delegados e 
delegadas que serão representantes na etapa da 
Conferência Estadual. 



Concluídas essas etapas o Conselho 
tem a importante função de 
encaminhar as deliberações a quem é 
responsável:

E também encaminha as deliberações para 
o Conselho Estadual e o Conselho Nacional.

No município as deliberações são encaminhadas a 
quem deve executá-las, mantendo ainda o 
acompanhamento e a divulgação dos resultados 
para que a população em geral possa participar 
desse monitoramento.

Devolutivas e 
mobilização para 
a Conferência Pré conferências 

e momentos 
formativos

Conferência 
Municipal 
(Plenárias)

Monitoramento 
das Deliberações




