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 MOVIMENTO FAMILIAR CRISTÃO - MFC 

Secretariando Nacional de Planejamento - SENPLAN 

                                           

 

 
ATA DE REUNIÃO 004/2018 

  
LOCAL: Vitória da Conquista (Sede SENPLAN)   DATA:  18/06/2018     HORÁRIO: 20:00 horas 
 
 

 
RELAÇÃO DOS PARTICIPANTES 

 
Ordem NOME SETOR  ASSINATURA 

01 Auristênisson da Mota Cirino SENPLAN 

 (V. Conquista/BA) 

 

 

02 Cremildo Júnior PRONANO 

 (V. Conquista/BA) 
 

03 Paulo Cesar do Rosário Coordenação Estadual 

(Vitória/ES) 

 

04 Maria Helena Felix do Rosário Coordenação Estadual 

(Vitória/ES) 

 

05 Paulo Cassiano Coordenação Estadual 

(Eunápolis/BA) 

 

06 Décio Cristiano Piato SERPLAN 

(Rondonópolis/MT). 

 

07 Jislene Pessoa Salgado Piato SERPLAN 

(Rondonópolis/MT). 

 

08 Juarez Ramos de Souza MFC  

(Campo Grande/MT). 

 

09 Othon Diego Gonçalves Franklin MFC Jovem 

(Macapá/AP). 

 

10 João Batista Dos Santos Barata MFC  

(Curuçá-PA) 

 

11 Celio Sarmento da Silva MFC 

 (Belém/PA) 

 

12 Maria Sebastiana Soares Leão SERPLAN/Norte 

 (São Luiz/MA). 

 

13 Milton Rolim SEPLAN 

 (Vitória/ES) 

 

14 Hairton Gonçalves Fernandes SEPLAN 

 (Paraná/PR) 

 

 

 
PAUTA:  
 

1. APROVAÇÃO DA ATA DE REUNIÃO DO DIA 14/05/2018; 
2. ACOLHIMENTO DOS NOVOS MEMBROS DA ESTRUTURA DO SENPLAN. 
3. DADOS ATUALIZADOS DO CADASTRAMENTO NACIONAL (METAS). 
4. ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA FAMÍLIA MFC, VERSÃO V 1.0. 
5. O QUE OCORRER. 

 

 

 

 
 

https://www.facebook.com/paulocesardo.rosario?fref=mentions
https://www.facebook.com/mahelena.felix/about
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DELIBERAÇÕES/INFORMES: 

1. APROVAÇÃO DA ATA DE REUNIÃO DO DIA 14/05/2018: 
 
1.1 . A ata foi aprovada sem ressalvas e por unanimidade. 
1.2 . Foi sugerido incluir a justificativa da ausência de Sebastiana Leão, do MFC de São 

Luiz do Maranhão. 
1.3  Decidiu-se também alterar a ata e reenviá-la para aos membros dl SENPLAN. 

 

 

2. ACOLHIMENTO DOS NOVOS MEMBROS DA ESTRUTURA DO SENPLAN. 
 
 
2.1. Ficou solicitado a apresentação dos novos membros do Secretariado (conforme 
organograma e o fluxograma) para compor a nova estrutura do SENPLAN, sedno 
indicados os seguintes nomes: 
 
2.1.1 Representantes da Região Centro Oeste: Indico a Maria Lúcia e/ou Leandro de 
Rondonópolis-MT (atuais coordenadores da Região CO), porém caso não aceitem, indico o 
Milton Faustino Menezes (ID 125); Estado do MS: Juarez Ramos de Souza (ID 92); Cidade 
de Campo Grande e Região Metropolitana: Claudimar Rodrigues Soares (ID 117). Esta 
equipe foi indicada por JUAREZ. 
 
2.1.2  Representantes da Região Sul: Hairton e Carlos Alberto Peroni (Senplan do Sul), 
sendo este indicado por ZENO JORGE; 
 
2.1.3  Representantes da Região Sudeste: Paulo e Helena irão indicar seus representantes 
até a próxima reunião, mas Milton Rolim segue confirmado na equipe do Espírito Santo; 
 
2.1.4  Representantes da Região Nordeste: Ricardo Ramos Ribeiro (Ceará), Paulo Cassiano 
(Bahia). Faltam representantes dos estados de Sergipe/SE, Alagoas/AL e Piaui/PI. O primeiro  
(CONDIR NE) foi convidado por Rubens Carvalho (CONDIN) e foi aprovado pelo Conselho 
Estadual do CE em Reunião da Sede do MFC, e aceito por Ricardo. 
 

2.1.5  Representantes da Região Norte: Sebastiana Leão informou que está em fase de 
montagem da equipe e que em breve anunciará os nomes dos seus representantes do 
norte. Também informou que Othon Diego Gonçalves Franklin (MFC Jovem) é integrante 
do Senplan e represente de Macapá/AP 
 
2.2. Constatou-se que a vacância dos cargos do SENPLAN serão preenchidas em cada 
nível hierárquico na medida em que seus coordenadores forem indicando nomes para 
comporem a estrutura (TEIA). 
 
2.3. Foi sugerida a inclusão de membro do MFC Jovem no SENPLAN, e o nome deste 
representante será proposto até a próxima videoconferência (dia 09/julho/2018). 
 
 

3. DADOS ATUALIZADOS DO CADASTRAMENTO NACIONAL (METAS): 
 
3.1. Foi constatado o avanço expressivo do cadastramento nacional no último mês, 
alcançando 19% dos Mfecistas do Brasil.   
3.2. Foi destacado o grande crescimento de cadastrados na região Sul, sendo reconhecido 
e reafirmado o mérito de todos os envolvidos nessa ação. 
3.3. Observou-se também que as cidades passaram a adotar a estimativa de Mefecistas a 
serem a cadastrados, permitindo assim o melhor acompanhamento em todos os níveis. 
3.4. Chamou a atenção a elevação do número de cadastrados do estado do Paraná, que 
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atingiu mais de 800 membros. 
3.5. Também foi perceptível que existem membros cadastrado e sem ativação, sendo 
necessário a imediata “CONFIRMAÇÃO” dos membros no sistema FamíliaMFC. 
3.6. Também foi reafirmada a intensificado das campanhas de divulgação das cidades que 
atingirem as suas metas utilizando-se as mídias disponíveis. 
 

4. ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA FAMÍLIA MFC, VERSÃO V 1.0:  
 
4.1. Foi apresentada detalhadamente por Júnior, representante da empresa PRONANO, a 
versão V1.0 do sistema “FAMILIAMFC”, que inclui uma série de novos relatórios de 
acompanhamento e controle sistêmico, que facilitará a gestão e o uso mais adequado dos 
dados coletados. 
4.2. A nova versão do sistema (V 1.0) foi elogiada e aprovada por todos em razão das 
facilidades e funcionalidade apresentadas. 
4.3 Itens de destaque da nova versão do sistema: 1) Quantidade de Membros por status 
(Filtros: Região/Estado/Cidade/Equipe Base) e, 2) aniversariantes (Filtros: 
Mês/Região/Estado/Cidade/Equipe Base). 3) Possibilidade de imprimir a Ficha Cadastral de 

um determinado MFCista. 4) Possibilidade de confirmar o MFCista em sua Equipe Base direto 

na tela de Gerenciar MFCista. No menu "Cidade", é possível 5) listar todos os membros 
cadastrados em uma determinada cidade, seus respectivos cargos e dados de contato. A 

quantidade de membros pode também ser visualizada. 6) A rotina de aniversários de 
casamento está sendo testada e o acesso será liberado nos próximos dias. 
4.4 Foi solicitado a elaboração e a divulgação de novo tutorial que contenha as 
atualizações do sistema, o que deverá ser feito e divulgado até a próxima reunião. 
4.5 Nesta última previa constatou-se, na data da videoconferência, que o estado do Paraná 
lidera o novo ranking de cadastramento (1º colocado), porém a Bahia ainda se mantém 
com o maior número de Mfecistas ativados no sistema (1º colocado).  
 

5. O QUE OCORRER. 
 
5.1. A próxima reunião do SENPLAN ocorrerá no dia 09/julho/2018, às 20 horas, segunda-
feira, horário nacional de Brasília. 
5.2. Foram justificadas as ausências de Jilvânia Piauí Cabral (Coordenação Estadual da 
Bahia), Zinete Pinheiro dos Santos Cirino (Coordenação SENPLAN), que participava da 
reunião de preparação ao evento de nucleação a realizar-se na cidade de Planalto-Bahia e 
Ricardo Ramos Ribeiro (Ceará) por impossibilidade de contato e conexão. Ainda Milton Rolim, 
que acompanhou toda a videoconferência, mas por problemas de áudio em sua conexão não 
conseguiu emitir opinião durante a reunião. 
5.3. Foi informado que a Coordenação do SENPLAN continuará discutindo com a 
Coordenação do CONDIN o desenvolvimento da “ROTINA FINANCEIRA” do sistema 
FAMILAMFC para a execução do controle de recebimentos. 
5.4  Décio e Jislene solicitaram a parada da impressão dos crachás de Rondonópolis/MT. A 
PRONANO aguardará a autorização desta coordenação SERPLAN (CO) para imprimir os 
crachás. 
5.5  A forma de entrega dos crachás será definida pelo SEPLAN/CONDIN que informará 
posteriormente o mecanismo de distribuição em todo o Brasil. 
5.6  Registra-se que a reunião foi iniciada e finalizada com a vibrante iniciativa de Sebá 
Leão, que contagiou e energizou a todos com grande alegria. 

 

 


