Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
Ipaporanga - Ceará

RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA N° 001 DE 03 DE MARÇO DE 2016POLÍTICA S O B R E D R O G A S

A presente recomendação é destinada ao Prefeito
Municipal a Secretaria de Assistência Social e
Assessoria Jurídica do Município.

O

CONSELHO

MUNICIPAL

DOS

DIREITOS

DA

CRIANÇA

E

DO

ADOLESCENTE-CMDCA, por seu presidente adiante assinado, no uso das
atribuições, com fulcro no artigo 3° inciso I, da Lei Municipal 099/97, que confere
ao CMDCA a função institucional de "estabelecer

normas e diretrízes para a

política de atendimento integral à Criança e ao adolescente
de Ipaporanga",

no Município

podendo para tanto, expedir resoluções, recomendações

visando à melhoria dos serviços públicos e de relevância pública, afetos à
criança e ao adolescente ( caput art. 3 ° " da mesma Lei);

CONSIDERANDO ser atribuição do CMDCA, estabelecer normas e diretrizes
para a política de atendimento integral à Criança e ao Adolescente, por força da
lei e artigos já mencionados;

CONSIDERANDO por fim, que a proteção integral à Criança e ao Adolescente
compreende

um conjunto

articulado das

ações

governamentais

e

não

governamentais em todas as áreas do direito;

RECOMENDA:

Que seja feito as alterações para adequações da Lei municipal n° 333/2015, de
16 de abril de 2015, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de

Políticas sobre Drogas, de acordo com o modelo expedido pela Secretaria
Especial de Políticas sobre Drogas do Estado - SPD;

Além, do acima exposto, CONVOCA aos destinatários desta Recomendação,
para uma reunião no dia 30 de março de 2015, na qual trataremos das
alterações retro mencionadas, a seguir: representante da Assessoria Jurídico,
Secretaria da Assistência Social e a Comissão Especial Executiva do
CMDCA para o ano de 2016.

A reunião em epígrafe realizar-se-á no dia 30 de março do ano em curso as
08h00min, no Auditório da Prefeitura Municipal.

Presidente do CMDCA

