Avaliação dos Participantes

Questões Gerais
1. Como você avalia a contribuição do Encontro para sua atuação como conselheiro?

72%

21%
7%

Muito alta

Alta

Regular

0%

0%

Baixa

Muito baixa

2. Você se sente mais preparado para atuar em seu conselho após este encontro?
79%

21%

Não

Sim

3. Qual a contribuição que você espera que esse encontro trará para sua atuação
como conselheiro?
Conhecimento efetivação de novas propostas para atuação.
Levar ao grupo do Conselho nossa aprendizagem durante o Encontro.
Para melhor compreensão e conhecimento da existência, da dinâmica e atuação dos conselhos
municipais. É relevante lembrar o quanto a integração se confirma, enquanto parte significativa para
contribuir no exercício da participação.
Melhor integração entre conselhos e conselheiros.
Conhecimentos
Que haja reuniões continuadas junto aos conselhos e demais órgãos públicos viabilizando a
integração e participação de conselheiros
Facilitação de comunicação entre os conselhos.
Esclarecer um pouco mais o meu papel.
Maiores possibilidades de contatos, comunicação e informação.
Ampliar a perspectiva de atuação, favorecer a formação de uma rede, olhar globalmente, conhecer
outras realidades.
Uma maior integralidade entre conselhos e grades trocas de informação.
Cada dia mais aprender.
A partir das discussões e da palestra inicial assim como o resultado da pesquisa apresentada, pude
repensar minha atuação no COMCULT.
Menos discurso do poder público, mais respeito a essência e aos princípios de atuação dos conselhos.
Conhecimento e ilustração de situações de outros conselhos
O encontro trouxe algumas informações que desconhecia, mas acredito que a contribuição virá com
as capacitações.
As discussões, as apresentações e participações foram muito boas, porém, nada acrescentaram aos
meus conhecimentos.
Novos contatos e conhecimento.
Mais e melhor conhecimento para atuação.
Ampliação dos conhecimentos em relação à atuação no que diz respeito a argumentação na
importância da participação de encontros como este.
Início de um processo que trará ao longo dos próximos maior integração e comunicação dos
Conselhos.
Sabedoria.

Conscientização.
Relembrei conceitos importantes de participação democrática e compromisso com a sociedade, bem
como, representatividade, especialmente na apresentação inicial do Prof. da USP. Também tive
oportunidade de conhecer a atuação dos demais Conselhos do Município. Isto ajuda na formação do
papel do conselheiro, melhorando a atuação.
Fortalecimento da Democracia e da Cidadania.
Este encontro contribuirá para ação dentro dos conselhos, por isso é necessário ser capacitado para
atuar nos conselhos.
Acredito que o encontro servirá como uma ferramenta para aumentar o nível de conhecimento dos
conselheiros, para aumentar o comprometimento e para ajudar a ter mais foco e objetividade nas
discussões nos conselhos
Sou bem consciente da minha função como conselheira nos Conselhos que participo, procuro sempre
estar levando idéias, sugestões, ser participativa e colaboradora.
Na minha especificamente está relacionada ao melhor entendimento que os meus colegas de Conselho
possam passar a ter sobre papéis, tanto do Conselho como dos seus conselheiros, o que minimizaria
as dificuldades que tenho enfrentado, principalmente pelo segmento que represento: gestores.

4. Você acha importante que esse tipo de evento aconteça periodicamente?

97%

3%
Não

Sim

5. Caso sim, a periodicidade deve ser:
54%

39%

4%

Trim estral Sem estral

4%

Anual

Bianual

6. Organização geral do Encontro:
57%

36%

7%

Muito
boa

Boa

Regular

0%

0%

Ruim

Muito
ruim

Mesa-redonda, Grupos de Trabalho e Propostas
1. Qualidade e relevância das apresentações e discussões realizadas durante a mesa-redonda
56%

22%

Muito alta

22%

Alta

Regular

0%

0%

Baixa

Muito
baixa

2. Qualidade e relevância da pesquisa sobre os Conselhos Municipais de Piracicaba
54%
42%

4%

Muito alta

Alta

Regular

0%

0%

Baixa

Muito
baixa

3. Qualidade e relevância das discussões realizadas nos Grupos de Trabalho

58%

25%
17%

Muito alta

Alta

Regular

0%

0%

Baixa

Muito
baixa

4. Avalie a relevância das propostas finais para o aprimoramento dos conselhos municipais

58%

25%
17%

Muito alta

Alta

Regular

0%

0%

Baixa

Muito
baixa

Sugestões, Elogios e/ou Críticas
1. Sugestões para o Portal dos Conselhos
Pauta das conferências, Consocial.
Trocas de informações entre os Conselhos
Divulgação do trabalho realizado conforme a periodicidade das reuniões do Conselho além de todos
os dados informativos sobre a atuação dos mesmos no município
Inclusão de todos os conselhos
Fóruns (criar).

Funcione e divulgue.
Fórum de discussão.Área restrita com o contato dos conselheiros para troca de informações internas,
fomentando a rede.
Amor
Contato (telefone) dos conselheiros.
Preciso conhecer melhor...
Excelente e eficaz.
Foram boas as sugestões já apresentadas.
Que tenha um administrador para priorizar os temas e notícias.
Parabéns!
No início relembrar a diretoria dos Conselhos para alimentar o Portal, até que se torne uma prática.
Divulgação das atividades dos conselhos.
Importantíssima esta iniciativa/ação, tanto para a visibilidade e transparência das ações dos conselhos
pela comunidade, quanto para a agilização e também como uma prestação de serviço à comunidade,
especialmente no sentido informativo. Atualmente as pessoas estão aprendendo, cada vez mais, a usar
as mídias tecnológicas como ferramentas de comunicação.
Informar qual é o papel do conselheiro.
Creio que a função do Portal é promover a integração entre os conselhos, a prefeitura e a sociedade
civil, além de fomentar a participação cidadã na melhoria da qualidade de vida na cidade,
favorecendo o acesso das informações à todos, formando um canal de comunicação aberto. Sugiro
que haja no Portal um espaço para a sociedade se comunicar com os conselhos e conselheiros, e com
a administração pública. Poderia haver um espaço onde seria colocado o que foi tratado nas reuniões,
com o nome dos conselheiros e de quem esteve presente, além do que ficou pendente de resolução ou
encaminhamento, com seu posterior feed-back. Também, como está proposto, ser colocado conteúdo
para contínua formação dos membros dos conselhos.

2. Registre aqui suas sugestões, críticas ou elogios para o Encontro
Parabéns aos organizadores pela iniciativa de querer mostrar a população o papel dos conselhos na
sociedade.
É uma pena que não estiveram todos os conselheiros.
Importante passo para a construção de novas relações entre conselhos de forma geral.
Ser mais pontual no início.
Comunicação: maior divulgação na mídia para atingir aquele conselheiro que se encontra
desmotivado quanto a participação nas reuniões.

Pessoal da alimentação estava muito a desejar.
Ótima organização! Parabéns a todos!
Creio que, se a rede se construir de fato, o caráter do Encontro se modificará: hoje esse encontro
como espaço para conhecermos o trabalho e articular contatos; no futuro vejo como momento de
estudo e relatos pois os fios da rede já estarão enlaçados.
Parabéns por este evento tão importante para unir os conselhos.
Poderia acontecer outros encontros como este, mais vezes.
Mais uma vez a sociedade civil, através do Imaflora dando a iniciativa a ações tão importantes de
integração.
Tudo foi preparado com muito carinho. Parabéns!
Bom. Necessidade de cronometrar as falas para evitar exageros.
Nada há para registrar, apenas que apesar das discussões, apresentações e discussões de boa
qualidade, nada me acrescentaram de relevante.
Que se faça uma campanha na mídia da FM-Educativa (rádio e concessão da prefeitura) com várias
inserções no prazo de 90 dias ("Convidando a população a participar dos vários conselhos existentes
em Piracicaba").
O encontro foi ótimo, porém poderia iniciar mais cedo, otimizar o tempo para o término também mais
cedo, somos trabalhadores, distantes da família a semana toda e o sábado é complicado.
Bom.
Acho importante estes Encontros, pois apesar de sairmos com a nítida certeza que temos muita coisa
para fazer e aprender ainda, tanto poder público quanto sociedade civil, mesmo assim, é dando as
mãos, estudando e buscando juntos as respostas que poderemos encontrar as melhores soluções para a
comunidade.
Parabéns pela organização.
Infelizmente tive que me ausentar na parte da tarde, onde houve a parte mais prática do encontro. A
organização está de parabéns pela iniciativa e pelo nível do encontro. Acho que os encontros devem
ocorrer periodicamente, inclusive podem ser feitos seminários com mais frequência com temas
específicos que auxiliem a formação e o aumento de conhecimento dos conselheiros, e estes
seminários poderiam ser abertos ao público em geral.
Esses encontros sejam feitos (realizados) em um lugar melhor distribuído, para ser mais participativo.
Parte central do município. Ex.: Câmara municipal, UNIMEP ...
Que todos alertem para valorizar os valores ganhos deste encontro.
Mais encontros.
Poderia ser apenas meio período.

