
 

 

DECRETO Nº 018                               DE 28 DE JULHO DE 2017. 

 

Instituí a Comissão Municipal 

Intersetorial do Programa 

Primeira Infância- Criança Feliz 

e dá outras providências. 

 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALTANEIRA, no uso de suas 

atribuições legais estabelecidas na Lei Orgânica do Município,  

CONSIDERANDO que o PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA -

CRIANÇA FELIZ é uma estratégia dos Municípios visando a 

promoção dos direitos das crianças e dos adolescente em todo o 

Brasil; 

CONSIDERANDO que através do Programa serão desenvolvidas 

as capacidades dos gestores municipais e atores locais, 

monitoradas e avaliadas por políticas públicas e o impacto da 

gestão municipal e da participação social na vida de meninas e 

meninos na primeira infância; 

CONSIDERANDO, finalmente, que os Municípios inscritos no 

PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA – CRIANÇA FELIZ 

assumem o compromisso de melhorar a vida de crianças, 

implementando e aprimorando programas e políticas de atenção 

à infância, garantindo os direitos. 

 

D E C R E T A: 

 

Art. 1º. Fica constituída a COMISSÃO MUNICIPAL 

INTERSETORIAL DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA – 



 

 

CRIANÇA FELIZ, com vista a planejar, executar e acompanhar 

as ações previstas na metodologia referido programa para 

conquista do reconhecimento na proteção integral – um dos 

pilares do Estatuto da Criança e do Adolescente no centro da 

agenda pública do município, composta pelos seguintes membros: 

I – Secretaria Municipal de Educação  

Maria Luiza Rufino 

II – Secretaria Municipal de Saúde 

Joaquim Paulino da Silva Junior 

III – Secretaria Municipal de Assistência Social 

Elanny Cristina Oliveira Loyola 

IV – Secretaria Municipal de Cultura 

João Felipe Neto 

V – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 

Mariana Matias Arrais 

Parágrafo único. A Comissão prevista no artigo 1º 

poderá ser alterada a qualquer momento por ato do Prefeito 

Municipal. 

 

Art. 2º. A Comissão perdurará pelo prazo de 02 (dois) 

anos, contados da data da publicação deste Decreto. 

 

Art. 3º. Este decreto entra em vigor na data de sua 

publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 

Paço da Prefeitura Municipal de Altaneira, em 28 de 

julho de 2017. 

 

 

Francisco Dariomar Rodrigues Soares 

Prefeito Municipal de Altaneira 


