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 MOVIMENTO FAMILIAR CRISTÃO - MFC 

Secretariando Nacional de Planejamento - SENPLAN 

                                           

 

 
ATA DE REUNIÃO 002/2018 

  
LOCAL: Vitória da Conquista (Sede SENPLAN)   DATA:  09/04/2018     HORÁRIO: 20:00 horas 
 
 

RELAÇÃO DOS PARTICIPANTES 

 
NOME SETOR  ASSINATURA 

Auristênisson da Mota Cirino SENPLAN 

 (V. Conquista/BA) 

 

 

Cremildo Júnior PRONANO 

 (V. Conquista/BA) 
 

Paulo Cassiano Coordenação Estadual 

(Eunápolis/BA) 

 

Paulo Cesar Do Rosário Coordenação Estadual 

(Vitória/ES) 

 

Maria Helena Felix Do Rosário Coordenação Estadual 

(Vitória/ES) 

 

Maria Sebastiana Leão Coordenação Estadual 

(São Luiz/MA). 

 

Milton Rolim SEPLAN 

 (Vitória/ES) 

 

Renata Silva Teles Coord. de Equipe-base 

(Rondonópolis/MT). 

 

Décio Cristiano Piato SERPLAN 

(Rondonópolis/MT). 

 

Jislene Pessoa Salgado Piato SERPLAN 

(Rondonópolis/MT). 

 

Juarez Ramos de Souza MFC  

(Campo Grande/MT). 

 

Celio Silva MFC 

 (Belém/PA) 

 

Felicidade Silva MFC 

 (Belém/PA) 

 

 

PAUTA:  
 

1. APROVAÇÃO DA ATA DE REUNIÃO DO DIA 06/03/2018; 
2. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DO ORGANOGRAMA DO SENPLAN; 
3. INFORME DO CADASTRAMENTO NACIONAL; 
4. ROTINA SISTÊMICA: CRITÉRIOS DE DESLIGAMENTO PELO SISTEMA 

“FAMILIAMFC”; 
5. CADASTRAMENTO NACIONAL: AVANÇOS E POSSIBILIDADES. 
6. O QUE OCORRER. 

 

 
DELIBERAÇÕES/INFORMES: 

1. APROVAÇÃO DA ATA DE REUNIÃO DO DIA 06/03/2018: 
 

 
 

https://www.facebook.com/paulocesardo.rosario?fref=mentions
https://www.facebook.com/mahelena.felix/about
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1.1 . A ata foi aprovada sem ressalvas e por unanimidade. 
 

2. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DO ORGANOGRAMA DO SENPLAN: 
 
2.1. Foi apresentado (detalhadamente) o organograma e o fluxograma da nova estrutura 
do SENPLAN, especificando-o hierarquicamente. 
2.2. Foi dada ciência a todos da necessidade de criação dos novos cargos e atribuições do 
SENPLAN, de modo a permitir o atingimento das metas e objetivos do MFC nacional. 
2.3. Depois de analisado o organograma e o fluxograma e após prestados todos os 
esclarecimentos necessários, foi aprovado por unanimidade, devendo essa estrutura ser 
implantada imediatamente. 
 

3. INFORME DO CADASTRAMENTO NACIONAL: 
 
3.1. Foi apresentado o relatório com as informações contabilizadas do cadastro nacional 
até a data de 09/abril/2018. Com esse fim, foram disponibilizados gráficos demonstrando o 
histórico dos avanços do cadastro em todo o Brasil. 
3.2. Constatou-se que alguns estados e cidades se mostraram mais eficientes com as 
estratégias mais bem elaboradas alcançando um bom resultado em seu trabalho de 
cadastramento. 
3.3. Foram destacadas dificuldades no processo de cadastro como: resistência em 
disponibilizar informações pessoais do sistema eletrônico (FamiliaMFC); falta de habilidade 
em lidar com as novas tecnologias, manutenção de cultura tradicional baseada em controle 
em papel.  
3.4. Porém, apesar das dificuldades apresentadas, foi evidenciada a necessidade de 
utilização das novas tecnologias em favor da modernização dos processos de trabalho e 
nas atividades desenvolvidas pelo em todo MFC do Brasil. 
 

4. ROTINA SISTÊMICA: CRITÉRIOS DE DESLIGAMENTO PELO SISTEMA 
“FAMILIAMFC”: 
 
4.1. Foi informado que será lançada brevemente uma nova rotina intitulada “Critérios de 
desligamento pelo sistema FAMILIAMFC”, que possibilita ao membro se desligar do 
movimento mediante o acesso direto ao sistema, bastando preencher campos específicos 
de justificativa e de motivação da sua saída do MFC. 
4.2. Essa nova rotina será apresentada aos membros do SENPLAN para análise e 
aprovação na próxima reunião ordinária. 
 

5. CADASTRAMENTO NACIONAL: AVANÇOS E POSSIBILIDADES: 
 
5.1. Constatou-se que 1054 membros estão cadastrados no sistema FAMILIAMFC, 
atingindo cerca de 10% da meta nacional.  
5.2.  Observou-se também que apenas 456 membros estão ativos no sistema, o que 
corresponde a menos de 50% dos cadastrados.  
5.2.  Ainda se percebeu que apenas 63 cidades se cadastraram em todo o Brasil e que já 
temos 703 equipes-base incluídas no sistema. 
 

6. O QUE OCORRER. 
 
6.1. Foi solicitado o aprimoramento da contagem de membros pelo sistema para a 
apresentação desta informação digitalmente, o que será realizado em breve. 
6.2. A próxima reunião do SENPLAN ocorrerá no dia 14/maio/2018, às 20 horas, segunda-
feira. 
6.3. O SENPLAN orienta e recomenda somente o cadastramento de membros efetivos que 
estejas cientes das obrigações estatutárias e regimentais do MFC. 
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