
Ata da reunião ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Rio
do  Oeste/CMDCA,  realizada  no  dia  três  de  setembro  de  dois  mil  e  dezoito  (03/09/2018),  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; Esclarecimentos da Sra. Judite
Catafesta  sobre  o  desempenho  no  IDEB  e  questão  do  envolvimento  de  alunos  com  uso  de
entorpecentes; e Assuntos Gerais.  Após aprovação da Ata da reunião anterior, Sra. Lilian socializa
informações sobre a realização da Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente,
onde 40 alunos serão selecionados para participar.  Referente aos índices do IDB de 2015, Sra.
Judite esclarece que no ano de 2013  passaram por reformas e abrigaram alunos da rede municipal,
o que provavelmente afetou o desempenho dos alunos naquele ano, além da alta rotatividade de
professores  na  rede  estadual.  Informa que  atualmente  possuem quadro  de  professores  efetivos,
provas simuladas nos 5° anos, presença do professor 2, além de outras ações que melhoraram a
qualidade de ensino. Informa ainda que foram divulgadas neste dia os resultados  do IDB de 2017,
que já apresenta melhoras nos índices. Sra. Lilian informa estes números: Escola da “Toca”: índice
6,4;  Escola “Fortunato”:  índice 7,3; e  Escola Mário Nardelli:  índice 6,0.  Sra.  Judite  demonstra
preocupação com a rotatividade de alunos “de fora”, que possuem relevante defasagem idade/série e
as  consequências  da  presença  destes  alunos  no  convívio  com outros  de  menor  idade;  Que no
passado  houve  propostas  de  adequação  desta  distorção  idade/série,  como  o  programa  de
“Aceleração”,  “Correção  de  Fluxo”  e  “PENOA”;  Referente  ao  uso  de  entorpecentes  nas
dependências do colégio, esclarece que as câmeras de segurança são poucas e de baixa qualidade de
imagem, além do fato de serem poucos monitores disponíveis para supervisionar tantos alunos.
Após discussão deste tema, enquanto assuntos gerais, foi solicitado que as Atas deste Conselho
sejam publicadas no site da prefeitura. Eu, Julio Cesar Alves, secretário deste conselho, lavrei a
presente ata, que segue assinada pelos presentes.


