
PLANEJAMENTO DAS AÇÕES 2016 DA COMISSÃO TEMÁTICA PERMANENTE DE ARTICULAÇÃO, MOBILIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO

REUNIÕES: Sempre à 1ª quinta-feira do mês, às 08h30min.

Membros: Carla Alexandra, Patrick Alves, Clene Martins, Cristiana Magalhães

Objetivos:  Divulgar as atribuições e atividades do CMAS para a população de Montes Claros 

Prazo: setembro de 2016

Responsabilidade: Comissão temática permanente de articulação, mobilização e divulgação

Meta: Dar visibilidade e transparência ao trabalho desenvolvido pelo CMAS
Ação Estratégia Responsável Prazo Acompanhamento

1.1 – Divulgar as
ações do CMAS
em  sites  e
rádios.

- Articular junto a Rádio UNIMONTES e Itatiaia a
divulgação  do  calendário  de  reuniões  do
Conselho e outros eventos;

-  Divulgar  o  site,  após  definir  com Gouveia  o
fluxo  de  postagem  e  atualização  das
informações.

Erika - Comissão   

   Primeiro semestre. Permanente

1.2  –  Elaborar
materiais
informativos  do
CMAS

- Após aprovação/publicação da lei  do CMAS,
providenciar a confecção atualizada dos folders.

Obs: verificar possibilidade de parceria para o
braile.

Comissão 

Primeiro semestre Previsto até junho 

1.3  –  Realizar
Audiência
Pública  com
entidades

- Agendar audiência pública Erika e Comissão Abril Agendada para 06 de abril 
Tema marco regulatório 

1.4  -  Articular
com  órgãos  de
representação
pública

-  Agendar  reuniões  com  representantes  de
órgãos  estratégicos  com  vistas  à  divulgar  a
atual Gestão do CMAS e o papel do Controle
Social:

Comissão e Erika Primeiro semestre
Consultar a ple nária 



1.5   Eventos
comemorativos

- Sugestão: evento comemorativo dos 29 anos
do  CMAS  na  reunião  ordinária  de  maio  do
CMAS;

- Planejamento do evento comemorativo para os
30 anos do CMAS em 2017, tendo em vista que
a próxima gestão talvez não tenha tempo hábil.

Comissão e Erika
Apresentar  na
plenária  de  março,
para,  após
aprovação,  ser
executada em maio.

Consultar plenária 

1.6 Aproximação
com  as
entidades
inscritas

-  Reuniões  ampliadas  por  “caracterização  de
serviço” .

Comissão de 
articulação, 
comissão de 
documentação e 
normas, Erika e 
Neth.-

Apresentar na 
plenária e, caso 
aprovada a ação, 
realizar em junho, 
julho e agosto.

- Apresentar na plenária;

- Reunir com a comissão de doc.
E normas;

- Definir metodologia, mas tendo 
em vista que o objetivo principal 
será a aproximação das 
entidades deste CMAS.

1.7  Divulgar  o
edital  do  CMAS
2016-2018

Mobilização  da  sociedade  acerca  da
possibilidade  de  fazer  parte  da  nova
composição do CMAS 2016-2018

Comissão e Erika Após confecção do 
Edital pela comissão 
eleitoral temporária –
julho a agosto.


