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Ata de nQ 08/2020, do Comitê Municipal do Programa Estadual Pro - Família, que se reuniu aos dias dezenove do mês de março as 10:00 horas 
da manha na sede da Secretaria de Assistência Social, para discutir e validar o relatório situacional referente as 14 famílias abaixo relacionadas, 
pois em 13/03/2020(13) completarão dois (02) anos de permanência no Programa conforme legislação vigente, prazo máximo de permanência 
que o programa permiti. Esse benefício será suspenso a partir de abril de 2020, a suspensão será automática conforme ofício da SETASC/MT de 
nQ 0098/2020. 

Relação das famílias: 
Nome/Família , NIS 

ANA MARIA RODRIGUES LIMA 21247000941 

BETANIA SANTANA DE OLIVEIRA 21007542073 

FLAVIA BARBOSA GUEDES 16200559156 

FRANCISCA PIRES 16229277647 

FRANCISCO LEITAO DOS SANTOS 16299127350 

GLEIDIJANNE SOUZA TORRES 16313541708 

LUZIA SANTOS DE SOUZA 23698425676 

MARIA DE FATIMA SOARES DA SILVA 13005303402 

MARIA L1CA SOUSA LIMA 16436835106 

SOLANGE DE ARAUJO 20654704427 

VILMA DO SANTOS SILVA 16581363740 

FRANCISCO ALEXANDRINO DE OLIVEIRA (FALECEU) 23716925700 

GEBRIELA RODRIGUES MOTA 20711837656 

ROSILlELY FREITAS MARTIS 19052532519 
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Este Comitê realiza hoje sua ultima reunião, pois se desfaz, visto que o programa se encerra em abril. Este comitê decidiu aceita as decisões da 
SET ASC, e valida os relatórios situacional individual por família, referente a participação da família nos eventos propostos pelo CRAS, tipo as 
reuniões e palestras (relatório é padrão), preenchidos pela supervisora do programa, assistente social Darcilene Guerra Libório, conforme 
exigência do órgão gesto r para o desligamento obrigatório das famílias acima listadas, sem chance de prorrogação. 

o Comitê em sua maioria percebe-se que as famílias beneficiadas, necessitariam continuar com este apoio financeiro por parte do Estado de 
Mato Grosso, por avaliar ser este programa muito importante para suprir as necessidades básicas das famílias. Portanto o Comitê entende as 
regras do mesmo, e solicita à continuidade deste Programa. Nada mais a relatar encerro esta Ata que vai por mim assinada, presidente do comitê, 
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