
PLANEJAMENTO DAS AÇÕES 2015 DA COMISSÃO TEMÁTICA PERMANENTE DE ARTICULAÇÃO, MOBILIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO

REUNIÕES: Sempre à 1ª quinta-feira do mês, às 08:00horas da manhã.

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

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

Prazo: Março a dezembro 2015

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,  redes
sociais e rádios

-  Consultar  a  PMMC sobre a  possibilidade de
incluir no site governamental  um link sobre as
atividades do CMAS;

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

Erika 

Comissão

Final de março permanente

1.2  –  Elaborar
materiais
informativo  do
CMAS

-  Buscar  informações  para  elaborar  um folder
para  divulgar  as  atribuições  do  CMAS junto  à
sociedade.  Bem  como,  verificar  possíveis
parcerias  para  melhorar  a  comunicação  junto
aos  portadores  de  deficiência  visual  (braile,
áudio e ledores);

Comissão Março previsto

1.3 – Divulgar a
Conferência
Municipal

- Agendar reuniões e acompanhar as atividades
da Comissão Organizadora da Conferência para
a divulgação ampla junto à sociedade;

Comissão Março – Julho 
previsto

1.4  –  Realizar
Audiência
Pública  com
entidades

- Agendar audiência pública  - segundo semestre
de 2015 -  com vistas a cumprir  as atribuições
pertinentes ao CMAS junto às entidades;

Erika e Comissão previsto

1.5  -  Articular
com  órgãos  de
representação

-  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 Fevereiro e Março
Agosto e Setembro



pública
1.6  –  Articular
com  os
membros  das
comissões
temáticas
permanentes  do
CMAS  a
confecção  de
materiais
informativos  

- Agendar reuniões com as comissões temáticas
permanentes  do  CMAS  para  discutir   e
confeccionar materiais de divulgação específico
sobre  as  atividades  desenvolvidas  por  cada
uma.  

Comissão Março a dezembro permanente


