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ATA 002/2017 DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO PROGRAMA PRÓ-FAMILIA DA 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARLINDA – MT. 

 

Aos dias 20 de Junho do ano de dois mil e dezessete, as 14:00 horas, reuniram-se extraordinariamente na 
sala de reunião do PREVCAR (Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Carlinda), a 
senhora Jéssica Alves Lopes Bertipaglia juntamente com o Comitê Gestor Municipal do Programa Pró-
Família do Município de Carlinda/MT, a Secretária de Saúde Salua Samira e as Agentes de Saúde. 
A Secretária Jéssica inicia falando sobre o que foi debatido na ultima reunião as áreas de abrangência de 
cada agente comunitária, a Secretária Samyra esclarece a todos cada área de abrangência que cada agente 
irá fazer o levantamento para o programa Pró-família. A Secretária Jéssica explana a importância das 
agentes de saúde para implantação do programa, explicando todo processo a realizar-se. Fica instituído 
que as Agentes comunitárias ira fazer o pré-cadastro de cada família, a Assistente Social fará a visita e a 
avaliação de cada família, após será apresentado este pré-cadastramento e a avaliação da Assistente 
Social para o Comitê aprovar. As Agentes comentam que já se tem todos os dados das famílias, onde 
serão analisadas as famílias para que se possam fazer as visitas e os pré-cadastro. Sendo que: serão 87 
famílias atendidas pelo programa, onde será disponibilizado um cartão com um crédito de 100,00 para 
cada família, essas 87 famílias serão divido entre as 10 agentes de saúde, sendo no mínimo 05 e máximo 
12 famílias por agentes de saúde a ser atendidas e 01 Assistente Social. As Agentes Comunitária de 
Saúde são: Solange Aparecida Dorea Franco, Eliana Rodrigues de Souva, Fernanda de Souza, Ivone 
Santos de Oliveira, Cristina Fermino do Santos, Rosa Bispo Lacerda Lopes, Elizabete da Silva Diffante 
Bongilo, Marines Lopes dos Santos, Clarice Foscarim, Ivana Moreira de Souza e a Assistente Social 
Diana Belini Marques. Foi lido a todos os critérios e condicionalidades de cada família a serem 
cadastrada no programa, esses critérios e condicionalidades serão anexados juntamente com as planilhas 
de pré-cadastro. Fica marcado uma nova reunião no dia 21 de Junho as 14h00min na sala de reunião dos 
conselhos na prefeitura entre as Agentes comunitárias e a Assistente Social para organização, onde será 
transmitido o vídeo do Programa Pró-Família e aplicação do trabalho a campo. Nada mais havendo a 
tratar, foi lavrada a presente Ata, que vai assinada por mim, Daiane Rosa da Silva,          e              por         
todos              os               presentes. 
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