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 MOVIMENTO FAMILIAR CRISTÃO - MFC 
Secretariando Nacional de Planejamento - SENPLAN 

                                           

 

 
ATA DE REUNIÃO 09/2018 

  
LOCAL: Vitória da Conquista/BA (Sede SENPLAN) 

DATA:  15/11/2018 e 10/12/2018     HORÁRIO: 20:00 horas 
 

 
RELAÇÃO DOS PARTICIPANTES 

Ordem NOME 
Data: 15/11/2018 

NOME 
Data: 10/12/2018 

SETOR  ASSINATURA 

01 Auristênisson da Mota 

Cirino 

Auristênisson da 

Mota Cirino 

SENPLAN 

 (V. Conquista/BA) 

 

 

02 Zinete Pinheiro dos 

Santos Cirino 

---------------- SENPLAN 

 (V. Conquista/BA) 

 

03 Cremildo Júnior ---------------- PRONANO 

 (V. Conquista/BA) 
 

04 Maria Sebastiana Soares 

Leão 

Maria Sebastiana 

Soares Leão 

SERPLAN/Norte 

 (São Luiz/MA). 

 

05 Paulo Cesar do Rosário Paulo Cesar do 

Rosário 

Coordenação Estadual 

 (Vitória/ES) 

 

06 Maria Helena Felix do 

Rosário 

Maria Helena Felix 

do Rosário 

Coordenação Estadual 

 (Vitória/ES) 

 

07 Paulo Cassiano Paulo Cassiano Coordenação Estadual  

(Eunápolis/BA) 

 

08 ---------------- ---------------- SERPLAN 

 (Rondonópolis/MT). 

 

09 ---------------- ---------------- SERPLAN 

 (Rondonópolis/MT). 

 

10 Juarez Ramos de Souza Juarez Ramos de 

Souza 

MFC  

(Campo Grande/MS). 

 

11 Carlos Alberto Peroni Carlos Alberto 

Peroni 

SERLAN 

 (Condir/SUL). 

 

12 Milton Rolim Milton Rolim SEPLAN 

 (Vitória/ES) 

 

13 Jilvania Cabral ---------------- Coordenadora MFC 

(Eunápolis/BA) 

 

14 Othon Diego Gonçalves 

Franklin 

Othon Diego 

Gonçalves Franklin 

MFC Jovem 

Secretariado Comunicação 

(Macapá/AP). 

 

 

PAUTA:     
                                                                                                                  

1. Aprovação da ata (do dia 08/10/2018). 
2. Webinário (Apresentação - Slides). 
3. Avaliação do WEBINÁRIO. 
4.       Desligamento do membro do sistema FamiliaMFC. 
5. Prioridades de 2019 
6. O que ocorrer. 

  

 
 

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

1. APROVAÇÃO DA ATA DE REUNIÃO DO DIA 08/10/2018: 
 
1.1 . A ata foi aprovada sem ressalvas e por unanimidade. 
 

2. WEBINÁRIO (APRESENTAÇÃO DO SENPLAN) - 2018. 
 
2.1. Foi comunicada e discutida as linhas gerais da apresentação do SENPLAN no 
WEBINÁRIO – RECOGNIÇÃO, tendo sido aprovada a ideia e a foram de apresentação 
(slides detalhando a atuação do Secretariado, sua função e competências). 
2.2. Também ficou decidido que a Coordenação do SEPLAN enviaria o material pronto 
para a conhecimento dos membros e sua aprovação. 
2.3. Reafirmou-se a decisão de que TENIO e NETE apresentariam o SENPLAN no 
Webinário -  Recognição e que teriam o apoio de dois membros (Paulo Cassiano/BA e 
Othon Diego/AP), que responderiam a qualquer dúvida sobre o conteúdo durante a 
apresentação do SENPLAN no webinário.   
2.4.  A data de 21/11/2018, quarta-feira, foi definida e confirmada como dia apresentação 
do SENPLAN no seminário virtual. 
 

3. Avaliação do WEBINÁRIO. 
 
3.1. O Webinário foi avaliado muito positivamente, sendo muito elogiada por todos como 
uma iniciativa inovadora e muito promissora. Ainda foi reforçado que o meio escolhido foi 
apropriado e de fácil acesso a todos, e que o uso das novas tecnologias como a internet 
favoreceu o alcance da mensagem do WEBINÁRIO e permitiu o conhecimento das ações 
do MFC em todo o Brasil e no mundo.  
3.2. Foi destacado como ponto a ser repensado a utilização dos sábados e dos domingos 
para ações similares, uma vez que nestes dias há dificuldades de acompanhamento das 
equipes-bases.  
3.3. A Coordenação nacional (CONDIN) através de sua representação (Rubens e Rosana) 
foram bastante elogiados pela realização do WEBINÁRIO – RECOGNIÇÃO, sendo 
extensiva também a Coordenação do SENPLAN.  
 
 

4. Desligamento do membro do sistema FamiliaMFC. 
 
4.1 Foi comunicado, explicada e analisada a criação da rotina de ”desligamento do MFC”, 

onde o membro pede o seu desligamento/afastamento via sistema FamíliaMFC. 
4.2 Foi debatido acerca da possibilidade de o coordenador de grupo também poder solicitar 

o desligamento do membro quando este estiver impossibilitado ou não fizer a 
solicitação por ele próprio. 

4.3 Foi decidido que o coordenador de equipe-base poderá fazer a solicitação de 
desligamento do MFC e que o Coordenação de Cidade (ECCi) fará a análise do pleito e 
decidirá pelo seu DEFERIMENTO ou INDEFERIMENTO. 

4.4 Também ficou decido que no tempo hábil as rotinas  

    

5. Prioridades de 2019 
 
5.1. Ficou acertado que todas as sugestões ligadas a esse tema serão tratadas na próxima 
videoconferência. Para tanto, cada membro do Secretariado fará suas proposições 
considerando as prioridades locais, regionais e nacionais observando o fim da atual gestão 
previsto para o mês de julho de 2019, no 20º Ena (Campo Grande/MS). 



3 

 

6. O QUE OCORRER. 
 
3.1. A próxima reunião do SENPLAN ocorrerá no dia 11/fevereiro/2019, às 20 horas, 
segunda-feira, horário nacional de Brasília (HORÁRIO DE VERÃO). 
3.2. Novamente foi feito o apelo para que todos as cidades se cadastrassem e ativassem 
seus membros. 
3.3. Também foi comunicado que estaria previsto uma nova videoconferência para o dia 07 
de fevereiro de 2019, semelhante ao Webinário, com a participação exclusiva do 
SENPLAN e PRONANO para realização de um treinamento para o uso adequado do 
sistema FamiliaMFC. A data deste treinamento será confirmada posteriormente. 
3.4. Não foi possível realizar a reunião do dia 12/11/2018 em função da convocação da 
videoconferência do CONDIN para treinamento do Webinário. 
3.5. Foi realizada uma única ata para os dias 15/11/2018 e 10/12/2018 em razão de 
problemas técnicos relacionadas a conexão de internet. 

 
 


