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Roteiro para Relatório das Plenárias Distritais preparatórias PPA 2022-25 

  

Este roteiro tem como objetivo orientar a produção dos referidos relatórios pelas 

organizações distritais das plenárias para facilitar a sistematização dos mesmos para apreciação 

do pleno, respondendo ao prazo definido no regimento das plenárias para sua aprovação no 

pleno.  

Segundo este regimento os relatórios com as propostas das Plenárias Regionais serão 

sistematizados e aglutinados por semelhança pela Comissão Organizadora das Plenárias 

Regionais do Conselho Municipal de Saúde, agrupando as propostas conforme as pautas e 

eixos estabelecidos.  

Os referidos relatórios devem contar com 3 tópicos, a saber:   

1. Introdução em que se propõe descrever o processo de organização da plenária, as 

principais dificuldades encontradas e as maneiras encontradas para superá-las 

(enviamos em anexo o texto da operacionalização que pactuamos quando as 

estávamos planejando de forma a lembrar as questões que levantamos naquele 

momento para ajudar na recuperação deste processo);  

2. O Texto do Eixo debatido e aprovado com as alterações em outra cor. A comissão de 

sistematização do Conselho fará um cotejamento com o texto original da Conferência e 

documento de referência para verificar a coerência com as deliberações, segundo o que 

está no regimento.   

3. Considerações finais com uma análise da produção em termos das propostas 

aprovadas, bem como o processo de realização da plenária.   

Pedimos que possam nos encaminhar o quanto antes este material considerando o prazo 

de até o 5º dia útil de realização do segundo dia da respectiva plenária.   

  

Comissão Organizadora das Plenárias 

Distritais preparatórias do PPA 2022-

25 do Conselho Municipal de Saúde   

19/05/2021   
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1 - Introdução 

 

O Distrito Noroeste foi composto entre: comissão executiva neste conselho com 

participação dos conselhos locais e distritais (usuários, trabalhadores, gestores e convidados) da 

população da região noroeste que representa 320.000 pessoas que abrange a região da 

Rodovia Anhanguera entre a saída da Av. John Boyd Dunlop até a saída para Monte-Mor.  Foi 

decidido em reunião do CDS (Conselho Distrital de Saúde) dia 15 de março que as datas das 

plenárias aconteceriam em 22 de abril e 20 de maio de 2021, no horário das 15:00hs às 17:30, 

compondo nessa reunião uma equipe executiva para pensar e planejar as plenárias, bem como 

realizar a sua divulgação.   

Membros dessa comissão organizadora em participação nas reuniões com demais distritos 

e membros do CMS, fizeram leitura dos documentos em preparação das plenárias , decidiram 

os temas , datas para cada  distrito , e tema que sua região estaria abordando, para o Distrito 

Noroeste , ficou  o tema “COVID-19”, sendo este um tema novo e desafiador, visto que afeta 

diferentes pessoas de diferentes maneiras e os pesquisadores estão buscando conhecer e 

antever manifestações da doença em larga escala de pandemia global.    

A proposta foi fazer a leitura do documento, apontar destaques, incluir metas e objetivos 

que se fizessem necessários ou manter o texto original.   

Abertas as inscrições dos participantes, incluindo usuários, trabalhadores, gestores e 

convidados, que após os estudos dos documentos trariam suas contribuições.  

A primeira plenária aconteceu dia 22 de abril de 2021 das 15h às 17h30 pela plataforma 

Zoom, tendo a presidenta do Conselho Municipal Nayara de Oliveira e da Conselheira 

Trabalhadora Suely Ortiz no apoio dos trabalhos, embora o formato virtual não fosse o mais 

adequado, não tivemos muitas dificuldades para entrar na sala e participar, em anexo a lista de 

presença.  

 Em 14 de maio de 2021 foi realizada reunião, correção dos destaques e inclusão de metas 

e objetivos.  Contando com a presença das pessoas que fizeram destaques e inclusão de metas 

e objetivos, juntamente com a comissão organizadora da plenária. Após ajustes do texto ficou 

decidido que quem não estiver presente na reunião da segunda plenária para fazer a defesa do 

destaque e inclusão de metas e objetivos, seriam desconsiderados.  

No dia 20 de maio de 2021 com início às 15h10 a reunião foi iniciada com a chamada dos 

participantes.  Foi apresentado o texto original, feito a leitura pela Presidente do Conselho 

Municipal Nayara Oliveira que acrescentou no texto os destaques apresentados na plenária do 

dia 22 de abril e ajustado no dia 14 de maio, com a inclusão de metas e objetivos que os 

participantes pontuaram, ficando decidido que cada um que apontasse destaques fariam suas 

defesas, acontecendo a votação por voto individual ou por aclamação.      

A plenária terminou às 17h45 com todas as propostas lidas, debatidas, votadas e 

aprovadas.  
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2 - Texto do Eixo 

 

• Anexo 1: Documento Referência Plenárias Distritais preparatórias PPA 2022-25 

• Destaques Eixo 4_Plenária Distrital Noroeste 

• Anexo 2: Registro das Votações 2º Dia da Plenária Distrital Noroeste para o PPA 2022-2025 

• Anexo 3 - Votantes e Convidados 

• Anexo 4 - Votação da Plenária Noroeste 
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2 – Considerações Finais 
 

Nunca antes havíamos enfrentado um cenário de pandemia tão devastador e desafiador para toda 

a população brasileira e que trouxe tanta dor e tristeza dizimando famílias. O SUS completou 30 anos de 

existência em meio a uma situação de pandemia sem precedentes, onde os princípios de universalidade, 

equidade, integralidade, humanização e participação social se fez tão presente com seus trabalhadores e 

usuários. Provamos no desenvolvimento deste PPA que é possível crescer muito no aprendizado para o 

enfrentamento da pandemia, bem como em nossas organizações e participação social. 

Desejamos que todas as metas aqui relacionadas se concretizem. 
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