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RESOLUÇÃO Nº. 17/2016 

 
SÚMULA:  Substituição de representante da Comissão para 
formação do plano de ação para enfrentamento ao uso de 
álcool e outras drogas por crianças e adolescentes, assim 
como, articular campanhas e ou ações de proteção às crianças 
e adolescentes do município. 

 

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, 

no uso das atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº. 1.978 de 18 de Agosto de 2009, e 

alterações pela Lei Municipal nº. 2.305 de 04 de maio de 2012, e 

 

CONSIDERANDO a Resolução nº. 12/2015, do Conselho Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA de Andirá; 

CONSIDERANDO a Resolução nº. 04/2016, do Conselho Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA de Andirá; 

CONSIDERANDO a Reunião do Conselho Municipal dos Direitos da Criança 

e do Adolescente (CMDCA), realizada em 11 de outubro de 2016; 

CONSIDERANDO a representação de Rozilene Aparecida Marchioni 

Menegassi da Casa da Criança deste Município; 

CONSIDERANDO o encerramento do contrato de trabalho;  

CONSIDERANDO a necessidade de substituição de representante da Casa 

da Criança. 

RESOLVE:  

 

Art. 1º  - Substituir a representante da Casa da Criança ROZILENE 

APARECIDA MARCHIONI MENEGASSI , para a técnica de referência desta unidade EVELISE 

NOGUEIRA DA SILVA , para compor a Comissão para formação do plano de ação para 

enfrentamento ao uso de álcool e outras drogas por crianças e adolescentes, assim como, 

articular campanhas e ou ações de proteção às crianças e adolescentes do Município. 

 

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.  

 

Andirá-Paraná, 10 de novembro de 2016. 

 
 
 

ROSÂNGELA LEANDRO VIEIRA 
PRESIDENTE DO CMDCA 


