REGRAS PARA A DISCUSSÃO PARTICIPATIVA DO PPAG 2020-2023
APRESENTAÇÃO
A Discussão Participativa do Plano Plurianual de Ação Governamental
(PPAG) 2020-2023 – elaborando um novo plano – tem o período de
realização entre 21/10 e 5/11/19. Nesse prazo, a sociedade civil organizada
e os cidadãos interessados podem oferecer contribuições, formuladas
coletivamente em grupos de trabalho, para aprimorar o planejamento
estadual.
REGRAS PARA PARTICIPAÇÃO
- A participação nos grupos de trabalho depende de inscrição prévia, que
é feita, inicialmente, no site do evento. As inscrições são organizadadas por
temas e o participante deve fazer, no momento em que se inscreve, a opção
para qual grupo deseja participar.
- O participante pode fazer inscrição para mais de um grupo, desde que os
grupos escolhidos sejam realizados em dias diferentes. A participação é
limitada a um grupo de trabalho por dia, uma vez que eles acontecem de
maneira concomitante.
- As inscrições no site do evento são limitadas à capacidade de cada
espaço físico disponível. Caso as vagas se esgotem antes do dia do
evento, as inscrições serão encerradas. Caso contrário, será possível a
inscrição presencial, no dia do evento.
- Se as vagas de determinado grupo estiverem esgotadas, será formada, no
dia do evento, uma fila de espera, para cada grupo de trabalho. À medida
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que novas vagas surgirem, os integrantes da fila de espera terão sua
inscrição realizada.
- O participante com inscrição prévia no site confirmada tem sua vaga
garantida no grupo de trabalho para o qual se inscreveu e deve se
credenciar no dia do evento até as 10 horas. Caso contrário, perderá a
prioridade e sua vaga ficará disponível para a fila de espera e seu
credenciamento após o referido horário estará condicionado à existência de
vagas.
- Não será permitido, via de regra, troca de grupo de trabalho após se
credenciar. Contudo, caso o participante queira mudar de grupo, este se
enquadrará nas regras da fila de espera. Ou seja, no dia do evento, o
participante não poderá se credenciar para outro grupo diferente daquele
para o qual fez a inscrição. Caso queira trocar de grupo, a inscrição online
será cancelada e passa a ser uma nova inscrição presencial, a depender da
existência de vagas e da ordem da fila de espera.
- A apuração da existência de novas vagas será feita às 10 horas, no dia de
cada grupo de trabalho, e as vagas disponíveis serão disponibilizadas para
os integrantes da fila de espera.
- O credenciamento e as novas inscrições podem ser feitos diariamente,
obedecendo os critérios já citados, das 8 às 12 horas.
- Para melhor organização e funcionamento dos grupos de trabalho e
dependendo

do número

de

inscritos

efetivamente

credenciados,

organização poderá alterar a distribuição dos espaços prevista.
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