
Ata da reunião ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Rio do 

Oeste/CMDCA, realizada no dia seis de agosto de dois mil e dezoito (06/08/2018), 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;  

Estatísticas do Serviço de Medidas Sócio Educativas de Rio do Oeste; Assuntos Gerais.  Após  

aprovação da Ata da reunião anterior, Sr. Éder Nardelli informa que o link no site da prefeitura, pra 

uso do CMDCA está pronto, ao que o Sr. Gelson confirma a informação e indica a servidora Vanessa 

pra receber os arquivos, atas e lista de presença. Sra. Marilene leu a ata da comissão Organizadora da 

Conferência, com os seguintes destaques: Confirmação da realização intermunicipal, com Laurentino 

e Agronômica. A palestrante escolhida é Queli Flach Anschau, ao custo de mil e quinhentos reais 

(1.500,00), a ser rateado pelos três municípios. A data da Conferência ficou agendada para dia 26 de 

setembro de 2018, no horário das 13 horas às 17 horas. A decoração do espaço não será contratada, 

ficando a encargo dos municípios. Sra. Lilian questiona o horário do evento, devido transporte escolar. 

Foi definido que será disponibilizada 15 vagas para estudantes do colégio Mário Nardelli, 05 vagas 

para o colégio Fortunato e 10 vagas para o colégio da “Toca”, sendo o transporte responsabilidade da 

secretaria de educação. Quanto ao lanche servido no evento, representantes de Laurentino teria um 

fornecedor, a ser rateado pelos três municípios. Sr. Julio ressalta a necessidade de termos três 

orçamentos. Sra. Marilene apresenta os dados  do Serviço de Medidas Sócio Educativas de Rio do 

Oeste dos últimos cinco anos, sendo o ato infracional mais preponderante o furto e posse de drogas. 

Foi discutida a questão da distorção idade/série. Sra. Lilian comenta sobre a prova Enseja, que 

ocorrerá neste próximo domingo, dia 12/08 e que promove a adequação da idade/série, conforme 

desempenho na prova, ação que pode ser intensificada em Rio do Oeste em 2019. Sra. Marilene 

destaca ainda as vulnerabilidades das famílias dos adolescentes envolvidos com ato infracional, bem 

como a falta de cursos profissionalizantes na cidade. A Sra. Elisette, do Conselho Tutelar refere caso 

de uso de drogas dentro das escolas. Sr. Julio se responsabiliza em fazer o convite para a diretora 

Judite participar da próxima reunião ordinária deste conselho, para tratar dos índices do IDEB e da 

questão do uso de drogas no colégio. Sr. Arnoldo informa que temos sete mil e setenta e dois reais, 

com vinte e sete centavos (7.072,27) na conta do F.I.A., disponíveis para uso na realização da 

conferência. Sra. Lilian questiona este valor, que acredita que sejam juros de um recurso recebido 

para um projeto no colégio Fortunato de 2016. Eu, Julio Cesar Alves, secretário deste conselho, lavrei 

a presente ata, que segue assinada pelos presentes. 


