
Distrito Sudoeste – Plenária Distrital PPA 2022-2025
Relatório Final:

1-Introdução:
O distrito sudoeste inicialmente fez discussão na executiva do conselho distrital e montamos uma
pequena  comissão  organizadora  para  essa  plenária  com  representação  da  vigilância,  do  NEPS
Sudoeste e da executiva deste conselho. Decidimos que Irai Betti e Clarice Escandoleiro seriam a
representantes  na  comissão  municipal  para  socializar  informações  e  pactuações  comuns.  Após
participações em duas reuniões com a comissão municipal encaminhamos a todas as unidades o
produto final da conferência municipal de saúde com a consigna de leitura e preparação do Plano
Plurianual (PPA), pelos conselhos de saúde, comunidade e trabalhadores da unidade, (resguardando
as orientações sanitárias da pandemia). Depois da reunião do dia 11/03/2021 encaminhamos a todos
os o documento de referência com propostas para o PPA, para que cada conselho, de maneira segura
e  com possibilidade de usarmos as formas virtuais como ultimamente vivenciamos neste ano de
pandemia, pudessem se preparem, opinarem diante das metas e objetivos e levarem para a plenária
distrital suas propostas. Também na comissão municipal organizamos as datas das plenárias e um
tempo  para  inscrição  dos  participantes,  inclusive  os  membros  do  Conselho  Municipal,  como
também a organização dos eixos a serem debatidos nos distritos. O distrito sudoeste ficou como
Eixo 1: Saúde como direito. 
Alguns  conselhos  locais  no  distrito,  conseguiram  fazer  as  discussões,  e  seus  representantes
trouxeram suas contribuições na plenária distrital. Marcamos duas plenárias distritais, em reuniões
ordinárias do conselho distrital. A primeira aconteceu em 20/04/2021 as 18:30h e contou com a
presença de 48 pessoas (em anexo a lista de presença). Neste dia, foi lido pela mesa da plenária,
coordenada pelo Roberto Mardem (CMS) e José Renato Mei (CMS), a metodologia das plenárias,
os  critérios  de  participação e  de votação,  como também a  leitura do documento base  do PPA.
Durante  a  leitura  as  pessoas  já  preparadas  anteriormente  em  seus  conselhos,  levantaram  os
destaques. Pactuamos em plenária que até o dia 10/05/2021 os destaques fossem encaminhados para
a relatoria do distrito sudoeste para que no dia 18/05/2021 o documento estaria pronto apenas para a
apreciação, debate e aprovação do documento final. A mesa reforçou no final que as pessoas que
fizeram destaques na próxima plenária  deveriam estar  presentes  para a defesa de seu destaque.
Informou a todos que a plenária iniciaria com 30%dos participantes deste dia, sendo que seriam 13
pessoas  para  iniciar  a  plenária.  Também  as  propostas  que  não  foram  levantadas  destaques,
automaticamente foram aprovadas por esta plenária neste mesmo dia. A segunda plenária, aconteceu
em 18/05/2021 as 18:30 h em torno de 80% dos participantes da primeira plenária presente nesse
dia  (presença  em  anexo)  com  a  presença  de  43  pessoas.  A mesa  iniciou  com  a  leitura  da
metodologia do dia e fomos para os destaques com suas defesas e votação. A mesma terminou as
21:30h com todas as propostas lidas, debatidas, votadas e aprovadas (em anexo).

2-Texto: Eixo 1: Saúde como direito aprovado (em anexo).

3-Considerações Finais:
 Nas duas plenárias distritais tivemos mesmo que por pouco tempo um momento de avaliação do
processo. Percebemos que mesmo com toda dificuldades vivenciadas este ano, conseguimos fazer
um debate importante em algumas unidades, e as pessoas que participaram estavam preparadas para
a temática.  Colocaram que conseguiram participar,  deixar suas contribuições,  e todos avaliaram
como muito boa a participação e a condução das mesmas. Alguns pontos a se considerar que em
alguns  territórios  do  distrito  temos  grandes  problemas  com  a  internet,  dificultando  a  melhor
participação principalmente de usuários e este por sua vez não possui tecnologia adequadas para
melhor participação. Foi uma plenária que exigiu mais esforço da comissão por não ser presencial,
mas  que  cumpriu  a  missão  de  concretizar  as  propostas  a  ela  direcionada  do  PPA.  Outra
consideração foi a participação do conselho municipal nas plenárias que ampliou as discussões.
                                                                                                                           Distrito Sudoeste.




