
 

CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 

ESCOLA MUNICIPAL CIDADE DO RIO GRANDE 

Ata Reunião do Conselho do CAIC 

Data: 25/09/2017 

Aos dias vinte e cinco de setembro de dois mil e dezessete, às dez horas 
reuniram-se os membros do Conselho do CAIC para uma reunião na sala trinta 
e cinco do Centro de Atenção Integral à Criança e ao Adolescente. Estiveram 
presentes Débora Medeiros do Amaral, Olimpio Buttierres Oliveira,  Maria de 
Fátima Silva, Felipe Roldon, Carlos Alberto  Janaína Noguez e Carla Tavares. 
 
Inicialmente, foi feita a leitura da ata do ultimo encontro, que foi realizado em 
dez de julho. Após, foi agendado o próximo encontro do Conselho, que será 
realizado no dia dois de outubro  e terá como pauta a organização das 
atividades relacionadas aos encaminhamentos do I Fórum de Avaliação do 
CONCAIC. A reunião será às 10h e o Conselho Fiscal se reunirá no mesmo 
dia, às 9h. 
 
No que tange ao Círculo de Pais e Mestres (CPM), a diretora esclareceu os 
encaminhamentos e adequações que estão sendo necessários para regularizar 
a nova gestão da entidade, as quais foram necessárias em função da mudança 
no nome da Escola, que anteriormente era denominada Escola Municipal de 
Primeiro Grau Cidade do Rio Grande e, atualmente, Escola Municipal Cidade 
do Rio Grande. 
 
Sobre as compras aprovadas na reunião anterior, foi esclarecido que já foram 
adquiridos os carrinhos de bebê para uso no berçário e uma balança digital. 
Carlos Alberto colocou a problemática envolvendo o acesso ao CAIC e, de 
forma mais específica à Unidade Básica de Saúde na Escola. A comunidade 
está organizando um abaixo-assinado, que já conta com mais de 300 adesões 
e que procura alterar a entrada do Posto, para que se tenha acesso para 
ambulâncias e carros.  
 
Será feita uma reunião com a DIPLAN (Diretoria de Planejamento) e a 

PROPLAN (Pró-reitoria de Planejamento) da FURG para abordar a 

necessidade de obras de adequação. Além disso, será feita uma reunião com 

os pais sobre o assunto no dia  03 de outubro às 16h no Teatro da Escola. 

 

 A Via original encontra-se assinada.  


