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 MOVIMENTO FAMILIAR CRISTÃO - MFC 

Secretariando Nacional de Planejamento - SENPLAN 

                                           

 

 
ATA DE REUNIÃO 003/2018 

  
LOCAL: Vitória da Conquista (Sede SENPLAN)   DATA:  14/05/2018     HORÁRIO: 20:00 horas 
 
 

RELAÇÃO DOS PARTICIPANTES 

 
NOME SETOR  ASSINATURA 

Auristênisson da Mota Cirino SENPLAN 

 (V. Conquista/BA) 

 

 

Zinete Pinheiro dos Santos Cirino SENPLAN 

 (V. Conquista/BA) 
 

Cremildo Júnior PRONANO 

 (V. Conquista/BA) 
 

Jilvania Coordenação Estadual 

(Eunápolis/BA) 

 

Paulo Cesar Do Rosário Coordenação Estadual 

(Vitória/ES) 

 

Maria Helena Felix Do Rosário Coordenação Estadual 

(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). 

 

 

PAUTA:  
 

1. APROVAÇÃO DA ATA DE REUNIÃO DO DIA 14/05/2018; 
2. ESTRATÉGIA PARA A FORMAÇÃO DA NOVA ESTRUTURA DO SENPLAN. 
3. CADASTRAMENTO NACIONAL (METAS). 
4. ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA FAMÍLIA MFC. 
5. O QUE OCORRER. 

 

 
DELIBERAÇÕES/INFORMES: 

1. APROVAÇÃO DA ATA DE REUNIÃO DO DIA 15/05/2018: 
 
1.1 . A ata foi aprovada sem ressalvas e por unanimidade. 

 

2. ESTRATÉGIA PARA A FORMAÇÃO DA NOVA ESTRUTURA DO SENPLAN. 
 
2.1. Ficou definido que cada nível hierárquico seria preenchido com novos apoiadores em 
cada região, Estado, e cidade em todo o brasil, em atendimento as necessidades atuais do 
Secretariado (vide organograma e o fluxograma) da nova estrutura do SENPLAN, a fim 
de poder cumprir com os seus objetivos e metas previamente estabelecidos. 

 
 

https://www.facebook.com/paulocesardo.rosario?fref=mentions
https://www.facebook.com/mahelena.felix/about
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2.2. Cada nível hierárquico providenciaria e nos apresentaria os seus representes em todos 
os níveis para ingressarem imediatamente a estrutura (TEIA). 
2.3. Definiu-se que cada representante faria a sua articulação para obter e informar os 
nomes até a próxima reunião do SENPLAN. 
 

3. CADASTRAMENTO NACIONAL (METAS): 
 
3.1. Foi solicitado que cada cidade incluísse a sua meta para o cadastramento utilizando a 
aba especifica para incluir essa informação. Ressaltou-se a importância deste dado para o 
bom acompanhamento do cumprimento das metas.   
3.2. Foi destacado a conclusão dos trabalhos de cadastramento da cidade de 
Rondonópolis - MT. 
3.3. Também foi informado que doravante se intensificado as campanhas de divulgação 
das cidades que atingirem as suas metas utilizando-se as mídias disponíveis. 
 

4. ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA FAMÍLIA MFC PELO SISTEMA “FAMILIAMFC”: 

 
4.1. Foi apresentada por Júnior, representante da empresa PRONANO, a versão V0.9 do 
sistema “FAMILIAMFC”, que possibilita ao COORDENADOR de equipe-base e a outros 
níveis superiores, atualizar dados de Mfecista via sistema. Essa medida foi aprovada por 
todos, inclusive a Coordenação do CONDIN (Rubens Carvalho). 
4.2. Foi também evidenciado os avanços no cadastramento devido a participação de novos 
apoiadores em todo o território nacional. 
 

5. O QUE OCORRER. 
 
5.1. Foi solicitado o aprimoramento da contagem de membros pelo sistema para a 
apresentação desta informação digitalmente, o que será realizado em breve. 
5.2. A próxima reunião do SENPLAN ocorrerá no dia 08/junho/2018, às 20 horas, 
segunda-feira, horário nacional de Brasília. 
5.3. Foi justificada as ausências de Paulo Cassiano (Estadual da Bahia), Milton Rolim 
(Senplan – Vitória/ES) e Sebastiana Leão (MFC - Coordenação Estadual/São Luiz/MA). 
5.4 Também foi informado que a Coordenação do SENPLAN  está discutindo com a 
Coordenação do CONDIN o desenvolvimento da “ROTINA FINANCEIRA” do sistema 
FAMILAMFC para a execução do controle de recebimentos.  
5.5  Jislene também comunicou o desligamento de Renata, após o cumprimento da meta 
de cadastro e que a mesma estava impossibilitada de dar sequência em outras ações d 
SENPLAN. Ficou registrado para todos o excelente trabalho por ela desenvolvido e a 
gratidão de toda a equipe do SEPLAN pelo seu apoio, compromisso e envolvimento. 

 

 


