
Ata 05/2020: ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ GESTOR MUNICIPAL PARA 1 

VALIDAÇÃO DA PERMANÊNCIA DAS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS NO 2 

PROGRAMA PRÓ FAMILIA – GAÚCHA DO NORTE. 3 

Aos dias trinta do mês de agosto do ano de dois mil e vinte reuniram-se na sala de reuniões da 4 

Prefeitura Municipal de Gaúcha do Norte, os membros da Comissão do Comitê Gestor. O Tema 5 

abordado no encontro foi a AVALIAÇÃO E VALIDAÇÃO DA PERMANÊNCIA DAS 6 

FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS NO PROGRAMA PRÓ FAMILIA – GAÚCHA DO 7 

NORTE por mais um ano. Conforme Relatório Familiar Situacional já enviado anteriormente, 8 

cada família teve sua particularidade no que se refere a questão do cumprimento das 9 

condicionalidades, no entanto algumas apresentaram um certo grau de superação, mas 10 

continuaram em situação de vulnerabilidade. De forma geral percebeu se que as famílias 11 

estiveram em constante tentativas de readaptação, já no primeiro ano do Programa percebeu se 12 

que durante os acompanhamentos ocorreram uma sequência de mudança de endereço de boa 13 

parte dos casos, onde as famílias pleiteavam novas oportunidades de emprego, mas que em 14 

sequência se presenciava uma nova mudança de endereço. Percebe se que nesse período nossas 15 

famílias contempladas não conseguiram se estabilizar e ou se manter no emprego com tempo 16 

suficiente para superar a situação de vulnerabilidade a que lhe deram direito a inclusão no 17 

Programa. Em decorrência da situação da vulnerabilidade fortalecida pela crise econômica 18 

mundial e nacional, as famílias beneficiárias do Programa Pró Família continuaram 19 

necessitando do benefício por mais tempo havendo, portanto, a necessidade da permanência no 20 

Programa. Após explanação do tema realizado pelo técnico de referência foi validado a 21 

permanência das famílias pelos conselheiros presente. Nada mais havendo a tratar, 22 

eu,_______________________________________________Luiz Carlos Santos Lopes, 23 

membro desta Comissão, lavrei e encerro esta ata que após lida e aprovada será pelos presentes 24 

assinada. 25 
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