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Ata de nº 232. Ata da Reunião Extraordinária do Conselho Municipal de Assistência Social do 

Município de Morrinhos – Goiás, realizada ao dia vinte e oito do mês de dezembro de dois mil e 

dezoito, as 09horas, na Sala do Conselho no Centro Administrativo, situado a Rua Dom Pedro II nº 

679 – Setor Central. O Conselho reúne com objetivo de analisar a expansão do Programa Criança Feliz. 

O Presidente do Conselho dá início dando boas-vindas a todos e a pauta tem início com a apresentação do 

termo aditivo do referido programa, a conselheira Ruth Corcelli de Oliveira Barbosa, apresentou os 

objetivos do termo e solicitou deliberação. O Conselho resolve deliberar a aprovação do Termo Aditivo de 

Compromisso do Programa Criança Feliz/ Primeira Infância no SUAS. O Termo Aditivo que firma o órgão 

gestor da assistência social do município de Morrinhos – GO, com o objetivo de aumentar as metas de 

atendimento no âmbito do Programa Criança Feliz/ Primeira Infância no Sistema Único de Assistência 

Social – SUAS, de acordo com o § 1º do art. 1º da Portaria nº 17, de 22 de agosto de 2018, da Secretaria 

Nacional de promoção do Desenvolvimento Humano – SNPDH. O aumento da meta será para mais 100 

(cem) famílias, atualmente são atendidas 150 (cento e cinquenta), perfazendo um total de 250 (duzentas e 

cinquentas) famílias que serão atendidas no programa. Foi ressaltado que a supervisora do programa é uma 

Terapeuta Ocupacional e que as Facilitadoras são Estagiárias do Curso de Pedagogia, com a ampliação dos 

recursos serão disponibilizadas mais vagas.  Finalizando a pauta da reunião, eu Cristiane Teixeira Lima, 

dato e assino a presente ata que será assinada pelos integrantes do Conselho presentes e demais participantes 

da reunião: Jamil Aparecido Vieira da Silva, João Nunes de Melo, Lucivânia Mariana Silva Nascimento, 

Maíra Toledo Bernardino, Marileis Faleiro da Silva, Ruth Corcelli de Oliveira Barbosa, Shirlayne Borges 

da Silva Barsanulfo Vieira e Terezinha Rosária Chaves Amaral, que a frequência estará em anexo a ata. 

Morrinhos, 28 de dezembro de 2018. 

 


