CONSELHO
MUNICIPAL DE
SANEAMENTO
ORIENTAÇÕES PARA
PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES
ONLINE DO COMUSA

REGRAS DA REUNIÃO

CONSELHO MUNICIPAL DE
SANEAMENTO

PROCEDIMENTOS DA REUNIÃO
PORTARIA SMOBI Nº 118/2020

As reuniões do Comusa serão realizadas por
meio de videoconferência, em plataforma
GOOGLE HANGOUTS MEET disponibilizada
gratuitamente pelo Poder Executivo aos
conselheiros e ao público.

Para participar da reunião online,
é necessário fazer inscrição por
meio do preenchimento de
formulário, disponibilizado na
página do conselho no site da
PBH, até 24 horas antes da
reunião.
O convite com o link da reunião será
feito via Google Agenda e enviado
para o e-mail de todos os inscritos.

Serão disponibilizadas
100 vagas para o público
em geral.

Os conselheiros
titulares e suplentes
terão vagas garantidas

ACESSE O SITE DA PBH:
ACESSE A PORTARIA:
https://prefeitura.pbh.gov.br/obras-ehttp://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdic
ao.do?method=DetalheArtigo&pk=1233464 infraestrutura/conselhos/saneamento/comusaon-line

CONSELHO MUNICIPAL DE
SANEAMENTO

PROCEDIMENTOS DA REUNIÃO
PORTARIA SMOBI Nº 118/2020

A pauta da reunião será disponibilizada na
página do conselho no site da PBH com 5 dias
de antecedência em relação à data da reunião,
para consulta pública.

Acesse a página do
COMUSA ONLINE no
Portal da PBH para ter
acesso aos materiais
pertinentes à reunião

A reunião virtual será gravada e disponibilizada na página do
Conselho após a reunião para acesso do público em geral.

ACESSE O SITE DA PBH:
ACESSE A PORTARIA:
https://prefeitura.pbh.gov.br/obras-ehttp://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdic
ao.do?method=DetalheArtigo&pk=1233464 infraestrutura/conselhos/saneamento/comusaon-line
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PROCEDIMENTOS DA REUNIÃO
PORTARIA SMOBI Nº 118/2020

A solicitação de
manifestação deverá ser
feita por meio do chat, Cabe
à Secretaria Executiva do
COMUSA organizar tal
procedimento e oportunizar
as falas.
A ordem de fala a ser
respeitada na reunião, em
cada item de pauta, é:
1. Conselheiros;
2. Membros da Comissão
Popular de
Acompanhamento aos
Trabalhos do Comusa;
3. Público em geral.

Recomenda-se que as
manifestações sejam feitas
por voz, respeitando a ordem
de fala e limitadas a dois
minutos.
Ao se inscrever por meio do chat,
informe seu nome e se:
a) é Conselheiro/a;
b) é Membro da Comissão Popular
de Acompanhamento aos
Trabalhos do Comusa;
c) pertence a alguma entidade da
Sociedade Civil Organizada ou
órgão do Poder Público;
e) é residente do bairro afetado
pela matéria em discussão.

ACESSE O SITE DA PBH:
ACESSE A PORTARIA:
https://prefeitura.pbh.gov.br/obras-ehttp://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdic
ao.do?method=DetalheArtigo&pk=1233464 infraestrutura/conselhos/saneamento/comusaon-line

CONSELHO MUNICIPAL DE
SANEAMENTO

DICAS PARA A REUNIÃO
Mantenha os microfones
desligados e ligue apenas
no momento da fala

Para ativar ou desativar o
microfone, clique na tela e
depois no ícone do microfone

O uso da câmera não é
obrigatório. Mantenha ela
desligada e ligue apenas
no momento de fala

Para ativar ou desativar a
câmera, clique na tela e
depois no ícone da câmera

Respeite a ordem das
inscrições e de falas
da reunião

Conselheiros, membros da
Comissão Popular do
COMUSA e por último,
público em geral

Use o chat apenas
para inscrição de falas
A sala virtual será
aberta 15 minutos
antes do início da
reunião,
para que todos
possam
testar o acesso.

Para se inscrever para falas,
clique no balão de mensagem,
no canto superior direito, em
computadores, e no meio, em
celulares ou tablets. Identifique
seu nome completo e, conforme
o caso, a entidade de que faz
parte ou o bairro de residência

ACESSE O SITE DA PBH:
ACESSE A PORTARIA:
https://prefeitura.pbh.gov.br/obras-ehttp://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdic
ao.do?method=DetalheArtigo&pk=1233464 infraestrutura/conselhos/saneamento/comusaon-line

