
Reunião on-line do COMAM 
24/6, às 13h30

CONSELHO MUNICIPAL
DE MEIO AMBIENTE

CoMaM

Prazo-limite* para as inscrições: 22/6,  às 13h30

*Conforme  Portaria SMMA Nº 09/2020.

 um computador ou notebook 

 um celular ou tablet

 fones de ouvido e microfone

Para participar da 
reunião, é necessário:

Inscrição

Acesse e preencha o         formulário on-line.

Após o envio das informações, aguarde 
e-mail confirmando a inscrição.

1º

2º

Para saber mais, acesse

prefeitura.pbh.gov.br/meio-ambiente/comam



Reunião on-line
24/6, às 13h30 CONSELHO MUNICIPAL

DE MEIO AMBIENTE

CoMaM

Toque no ícone da câmera ou do microfone 
para ativá-los ou desativá-los.

ACESSO À REUNIÃO

Na aba Código da reunião, digite o código ou 
o apelido recebido por e-mail e toque em participar.

1º

Em seguida, toque em Pedir para participar.2º

3º Após a autorização, toque em Participar agora 
(a reunião estará sendo gravada).

4º Para falar, inscreva-se tocando no ícone de mensagem de texto (chat) 
e aguarde sua vez (as falas obedecerão à ordem das inscrições).

CELULAR OU TABLET

INSTALAÇÃO DO APLICATIVO

1º Acesse sua loja de aplicativos e baixe o 
HANGOUTS MEET (disponível para Android e IOS).

2º Após instalação, abra o aplicativo. 

4º Escolha a conta de e-mail pela qual deseja acessar a reunião.

3º Permita que o HANGOUTS MEET tire fotos, 
grave vídeos e áudios.

Para sair da reunião, toque na tela e, em 
seguida, no ícone de desligar chamada.

5º



Reunião on-line
24/6, às 13h30 CONSELHO MUNICIPAL

DE MEIO AMBIENTE

CoMaM

Toque no ícone da câmera ou do microfone 
para ativá-los ou desativá-los.

COMPUTADOR OU NOTEBOOK

ACESSO À REUNIÃO

Clique no link recebido por e-mail 
para ter acesso à reunião.

1

Teste o funcionamento da câmera 
e do microfone.

2

Para falar, inscreva-se clicando no ícone de mensagem 
de texto (chat) no canto superior direito da tela e aguarde 
sua vez (as falas obedecerão à ordem das inscrições).

5

Para sair da reunião, clique na tela e, em seguida, 
no ícone de desligar chamada.

6

Clique em Pedir para participar.3

4 Após a autorização, clique em Participar agora 
(a reunião estará sendo gravada).


