INFORME 3 – 13ª Conferência Estadual de Assistência Social 2021
Em reunião Plenária Extraordinária do Conselho Estadual de Assistência Social –
CEAS/SC realizada no dia 25 de junho de 2021, deliberou-se pela INFORME 3 da 13ª
Conferência Estadual de Assistência Social de Santa Catarina, que tem como objetivo
apresentar:
1) Modelo de Relatório Final das Conferências Municipais de Assistência Social;
2) Modelo do Regimento Interno das Conferências Municipais de Assistência Social;
3) Instrumental de Registro das/os Delegadas/os eleitas/os nas Conferências Municipais
de Assistência Social para a Conferência Estadual;
4) Informe sobre a alteração das datas da Conferência Estadual de Assistência Social
considerando a necessidade de ampliação dos dias, sendo que a mesma acontecerá
nos dias 18, 19, 20, 21 e 22 de outubro, de modo a viabilizar a 13ª Conferência
estadual em formato virtual, conforme Resolução CEAS/SC nº 12 de 25 de junho de
2021.
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