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DrsPÕE SOBRE A CONVOCAçÃO BE
SUPLEF§TE BE CGEISELT+Ç TUTELÃR

O Ccnselho Municipal dos Direitos da Griança e do
Aeigiescente, no usÕ dê suas atribuiçÕes, furrdamentado na Lei Fecieral n" 8.069,i9O, na Lai
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do Conselho Municipal dos Direitos cja Criança e do A'dolescente;

eonsider.ando que a eonselheira Tutelar titular Andreia Andrade Rodrigues
protccoiou pedic!'o de fei'ias ds 30 {triniai dias, a partir" do dia i5 (quinze} cie ebrii;
Considerando quê a equipe mínÍma exigida pelo ECA (Estatuto da Criança e

cio

Adoiescentei são de 5 (cinco) conseiheiros em ativiciade;
Considerando que o pei'íodo de fér'ias é superior a 15 {quinze) dias;
RESOLVE:

Art. 1"

-

Ccnvocar a conselheiro suplente Sr. Alexandre José da Silva, para que nc

ptaza de 05 (cinco) cjias úteis, se apresente ao CMDCA, cito a rua fuiiiguêi Couio no i935,
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norneaÇáo corno substituto da eonselheira Andreia ê.ndrade Rodriques, no oeríodo de férias

(30 dias) a contar do dia 1504/2A18 até '15/0512018.

Art.z"

- Esta Rasolução entra em vigor na data de sua publicaçáo.
Bady Bassitt, 17 de Abrilde 2018,
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Daniela Fernanda de Almeida Pereira
Presidente do C.[VIDCA

Conselho iÂunicipal dos

Direitcs do Criança e do Ádolesc
BcdY Bossitt-5P

RESOLUçÃO Neo04

I

zoLs

DrsPÕE SOBRE A CONVOCAçÂO BE

sUPLEtrTE T}E CGÊISELHS TÜTELÂR

O Ccnselho Municipal dos Direitos da Griança e do
Ae;oiescente, no iiso dê suâs atribuiçÕes, furrdamentacio na Lei Fecierai n'8.O69,i9O, na Lei
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do Conselho [Jlunicipal dos Direitos cja Criança e do A.dolescente;

a

Conselheira Tutelar tltular Andreia Andrade Rodrigues
pi-otocolou pedicio de ferias ds 3ú {trinia) dias, a partir dc dia i5 (quinzei de abi'ii;

eonsiderandc que

Considerando que a equipe mínÍma exigida pelo EeA (Estatuto da Criança e

cio

Acioiescente) são de 5 (cinco) conseiheiros em ativÍciade;

Considerando que o per'íodo de férias é superior a 15 (quinze) dias;
RESOLVE:

Art.

1o

-

Convocar a conselheiro suplente Sr. Alexandre José da Silva, para que nc

ptaza de OS (cinco) dias úteis, se apresente ao CMDCA, ciio a rua MigueÍ Couto i'lo i935,
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no!"neaÇáo corno substituto da Conselheira Andreia A.ndrade Rodriques, no período de férias

(30 dias) a contar do dia 15!0412A18 até 1510512018.
Art.2o

- Esta Resolução

entra ern vigor na data de sua publicação.

Bady Bassitt, 17 de Abrilde 2018,
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Daniela Fernanda de Almeida Pereira
Presidente do C-ttJlDCA

