ATA DE NÚMERO 83 – CMAS
APRESENTAR E APROVAR O PACTO PRÓ-FAMÍLIA E A AGENDA DA FAMÍLIA AOS
BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA PRÓ-FAMÍLIA, AO COMITÊ GESTOR E AS EMPRESAS
PARCEIRAS.
Aos 22 dias do mês de Março de dois mil e dezoito as treze horas, nas dependências
da Plenária Iolanda Pavini, na Câmara Municipal, sito a Avenida Brasil, nº 743 Centro deste município deu-se início a reunião do Conselho Municipal de Assistência
Social, Comitê Gestor do Programa Pró-Família, Agentes Comunitários de Saúde,
Representantes das empresas parceiras do Programa e demais autoridades
convidadas. A reunião iniciou presidida pela senhora Uyara Leal Ramos Zorzal
cumprimenta e agradece a todos pela presença, em seguida inicia a apresentação do
Pacto Pró-Família, referente ao Programa Pró-Família do Governo do Estado de Mato
Grosso. A Sra. Uyara apresenta em slides onde contextualiza o programa, e explica
sobre o significado do Pacto Pró-Família como um comum acordo sobre as ações que
serão realizadas. Em seguida faz a apresentação do Comitê Gestor, da Identificação
do Programa e relata um breve histórico do município. Em seguida após essa
explanação, os beneficiários e o Comitê são orientados a ficarem atentos às demais
colocações que serão feitas para seguir com a aprovação. Dando sequência orienta
sobre a METODOLOGIA do trabalho com as famílias, o processo de INTEGRAÇÃO que
envolve o Pacto, apresenta os objetivos gerais e específicos e a cada item solicita que
seja feito a aprovação por meio da plenária. Em seguida, a Sra. Uyara apresenta as
METAS que envolvem as áreas da: SAÚDE, ASSISTÊNCIA, EDUCAÇÃO, HABITAÇÃO,
TRABALHO E SEGURANÇA PÚBLICA. Na sequência, apresenta de forma sucinta o
diagnóstico sócioterritorial do Programa, o MAPEAMENTO UNIDADES PRESTADORAS
DE SERVIÇO, e por fim os RESULTOS ESPERADOS com o Programa. Ao findar da fala da
Sra. Uyara, enquanto Técnica responsável pelo Programa no Município, os
beneficiários, os membros do Comitê Gestor aprovam por unanimidade o Pacto PróFamília. Dando continuidade a Sra. Uyara abre espaço para perguntas, e determina o
início das atividades para 26 de Março de 2018, com início de cursos de inclusão
produtiva e destaca a importância da busca pelo prêmio de “Melhores Práticas” nas
atividades que serão desenvolvidas como forma de qualificar o trabalho realizado no
município. Por fim a Sra. Uyara solicita 14 Agentes Comunitários de Saúde para a
realização dos trabalhos, sendo 13 agentes para a cidade e 01 para a zona rural, na

oportunidade agradece e solicita o apoio de todos nesse novo Projeto e passa a
palavra para a secretária senhora Maria Aparecida que elenca a importância do
Conselho dentro da Secretaria de Assistência Social, enfatizando a importância desse
programa para o município, finaliza a reunião agradecendo a presença de todos e
desejando um ótimo trabalho. Não havendo nada mais a se tratar eu Keila Teles
Ferreira secretária designada a este ato lavrei a presente Ata que após lida e
aprovada será assinada por todos os presentes.

