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ATA 003/2017 DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO PROGRAMA PRÓ-FAMILIA DA 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARLINDA – MT. 

 
Aos dias 06 de Julho do ano de dois mil e dezessete, as 15h00min, reuniram-se extraordinariamente na 
sala de reunião da SECRETARIA DE EDUCAÇÃ DE CARLINDA, a senhora Jéssica Alves Lopes 
Bertipaglia juntamente com o Comitê Gestor Municipal do Programa Pró-Família do Município de 
Carlinda/MT e as Agentes de Saúde. A Secretária Jéssica inicia a reunião, passando a palavra para a 
Assistente Social Diana Belini Marques, onde a mesma inicia apresentando os cadastros das famílias 
realizados pelas agentes de saúde do programa pró-família, para o Comitê Gestor Municipal do Programa 
Pró-Família. As primeiras apresentações das famílias são referente ao Bairro Cristo Rei, onde se tem 
quatro agentes de saúde que realizaram os cadastros, segue apresentação dos cadastros do Bairro Boa 
Esperança com uma agente de saúde que realizou o cadastro, Linha 23 - Setor Renascer com uma agente 
de saúde que realizou o cadastro, Bairro Santa Terezinha com uma agente de saúde que realizou o 
cadastro, Bairro Boa Vista com uma agente de saúde que realizou o cadastro, Bairro Bom Jesus com uma 
agente de saúde que realizou o cadastro, Bairro Centro com uma agente de saúde que realizou o cadastro. 
Ao finalizar a apresentação dos cadastros, o Comitê marcar uma próxima reunião, para Segunda dia 10 
de Julho de 2017 as 14h00min, para avaliar e aprovar as famílias apresentadas. 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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