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As plenárias ampliadas 2021 foram deliberação do Conselho Municipal de Saúde de 

Resende para atender, de forma segura, em virtude das condições sanitárias que o país 

se encontra, por causa da Covid-19, a participação das cidadãs e cidadãos resendenses 

para construção do Plano Municipal de Saúde 2022-2025. 

As plenárias ampliadas ratificarão as propostas da Conferência Municipal de Saúde de 

2019 e as propostas do Plano de Governo de Resende apresentadas na eleição de 2020, 

mas também poderão construir outras propostas. 

Considerando a necessidade ainda de manutenção de cuidados e distanciamento social, 

as plenárias ampliadas serão realizadas por meio virtual, na plataforma Zoom, em dois 

sábados, nos dias 18 e 25 de setembro de 9h às 12h. 

As plenárias foram divididas em dois momentos de discussão incluindo três temas 

importantes: Custeio dos serviços e ações de saúde, Investimentos no SUS e Controle 

Social. Todos os temas voltados para o município de Resende. 

Orientações e recomendações para participar, depois de envio do formulário de 

inscrição: 

1ª – Baixar o Zoom no seu celular, tablet ou computador. O link para acessar as plenárias 

será enviado pelo e-mail da inscrição. 

2ª – Ler todas as propostas que serão ratificadas durante as plenárias e que estarão 

disponibilizadas no site da Prefeitura, redes sociais e mídia local. 

3ª – Acessar o link de inscrição a partir do dia 1º de setembro. O formulário de inscrição 

e de proposta deverá ser enviado até o dia 10 de setembro. 

4ª – Cada plenária terá uma palestra dialogada e dividirá os participantes, em grupos de 

trabalhos (GTs), nas salas simultâneas do Zoom, onde ocorreram os debates das 

propostas, previamente enviadas. As propostas serão sistematizadas e distribuídas 

segundo a temática do dia (Custeio e Controle Social e Investimento e Controle Social) 

5ª – Cada sala poderá aprovar até cinco propostas, sendo três das áreas de saúde e duas 

sobre Controle Social.  Nova Redação: Cada sala deverá discutir e aprovar as propostas 

já publicadas no site da Prefeitura Municipal de Resende. 

6ª – Cada sala terá dois facilitadores e um relator, sendo este, escolhido pelo grupo. As 

propostas enviadas pelos participantes serão sistematizadas e disponibilizadas no site 

da Prefeitura de Resende, no dia 14 de setembro, para conhecimento prévio e discussão 

nos GTs. 



 

7ª – As propostas definidas pelos participantes das salas serão apresentadas ao final de 

cada dia para homologação em bloco, salvo os destaques. Os destaques deverão ser 

apresentados durante leitura da relatoria e digitados no chat da plataforma antes do 

término da votação. 

8ª – A homologação em bloco ou dos destaques se dará pelo a enquete do Zoom em 

que todos os participantes deverão votar SIM OU NÃO na proposta apresentada pelos 

relatores de cada sala. 

9ª – As perguntas para os convidados deverão ser feitas, preferencialmente, pelo chat. 

No caso de alguém que necessite da palavra, deve pedir usando o recurso “levantar a 

mão” e aguardar sua vez. Cada pergunta falada terá 1(um) minuto. E as respostas serão 

em bloco de 5 (cinco) perguntas até o tempo estipulado na programação. 

10ª – Os debates se darão nas salas simultâneas com inscrições para fala no chat ou 

usando recurso levantando a mão e cada inscrito terá 3 (três) minutos. Na sala, o(a) 

facilitador(a) promoverá a escolha do(a) relator(a) e encaminhará a dinâmica de 

apreciação das propostas e contribuições. 

11ª – Os debates devem ocorrer dentro dos princípios do respeito e urbanidade com 

objetivos de uma construção de política pública de saúde municipal e da defesa do SUS. 

Os participantes ao entrar nas plenárias devem digitar seus nomes, manter seus 

microfones sempre fechados. A participação se dará pela chamada nominal depois de 

manifestação com a “mão levantada” ou solicitação pelo chat. 

12ª - Nos dois dias serão disponibilizadas listas de presença para envio de declaração de 

participação para quem solicitar. 


