
ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA

Ata da reunião ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Rio
do Oeste/CMDCA, realizada no dia dois de julho de dois mil e dezoito (02/07/2018), às 13h30min,
na sala de reuniões do Posto de Saúde Alice Schimidt, para tratar da seguinte pauta: Conferência
Municipal  dos  Direitos  da  Criança  e  do  Adolescente;  Comissão  Organizadora  da  Conferência;
Índices municipais na Prova Brasil; Estatística das vulnerabilidades da Criança e do Adolescente de
Rio do Oeste; Assuntos Gerais.  Após leitura e aprovação da Ata da reunião anterior, Sra. Marilene
sugere que as Conselheiras Tutelares participem da Conferência  Municipal dos Direitos da Criança
e do Adolescente desenvolvendo o “eixo 2”; Sra. Marilene informa ainda que são quatro as vagas de
delegados  para  a  Conferência  Estadual;  Sr.  Éder  Nardelli  apresenta  sua  preocupação  com  os
acidentes envolvendo ciclistas no município,  especialmente crianças e adolescentes, e destaca a
previsão  do  Plano  Diretor  para  construção  de  novas  ciclovias,  um  dos  anseios  da  última
conferência.  Sr. Éder Nardelli apresenta dados sobre o desempenho das escolas de Rio do Oeste na
“Prova Brasil”, com baixos índices em português e matemática, evidenciando sua preocupação com
a qualidade do ensino no município. A Sra. Elisette afirma que a evasão escolar é uma das maiores
demandas do Conselho Tutelar. Sra. Lilian relata as dificuldades enfrentadas pelo ensino estadual
neste  ano,  que  precisou  encerrar  e  agregar  turmas,  além  de  contar  com  pouco  investimento
financeiro  e  não  ter  um  quadro  efetivo  completo.  Sra.  Lilian  informa  sobre  as  contribuições
municipais para construção da Base Comum Curricular Nacional, com prazo até dez de julho de
dois mil e dezoito (10/07/2018) para envio de propostas. Sr. Julio sugere convidar as Diretoras dos
colégios  de  Rio  do  Oeste  para  participarem da  próxima  reunião  ordinária  do  CMDCA,  tendo
aprovação dos conselheiros. Sra. Marilene manifesta sua preocupação com a questão do uso/tráfico
de  drogas  na  cidade,  elencado  como assunto  de  pauta  para  próxima  reunião.  Sr.  Éder  fala  da
importância de levantarmos  estatísticas das vulnerabilidades da Criança e do Adolescente de Rio do
Oeste para planejamento de políticas públicas pertinentes. Sra. Marilene informa que na data de
hoje o município de Laurentino deliberaria sobre realização da  Conferência dos Direitos da Criança
e do Adolescente conjuntamente com nosso município.  Sr. Éder Nardelli sugere que todas as atas
do  CMDCA seja  disponibilizadas  digitalmente  em  plataforma  virtual.  Sr.  Julio  sugere  que  as
reuniões da Comissão Organizadora da Conferencia ocorram nas quartas-feiras. Eu, Julio Cesar
Alves, secretário deste conselho, lavrei a presente ata, que segue assinada pelos presentes.


