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ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - COMED 

GESTÃO 2021/2023 
  

 

Ata da reunião extraordinária do Conselho Municipal de Educação - COMED, gestão 

2021/2023. Aos nove dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e um, às 09h30, por 

atividade remota, https://meet.google.com/pio-ucxz-yir ocorreu a reunião virtual, em 

virtude do isolamento social exigido pela pandemia. O Prof. Fabio Toro cumprimentou a 

todos e deu início a reunião com a leitura da pauta, logo em seguida apresentou a todos 

os conselheiros a nova Diretora de Educação Carmen Lucia. Após essa apresentação 

a Ata da reunião anterior (01/12/2021) foi lida para a aprovação dos conselheiros 

presentes. 

Seguidamente o Prof. Fabio Toro explicou sobre a constituição das Câmaras 

Permanentes em uma apresentação breve, essa constituição é necessária para os 

trabalhos realizados no Conselho Municipal de Educação. Como prevê o artigo 18 do 

Regimento Interno, as câmaras têm como função a discussão e elaboração prévia das 

matérias e dos atos correspondentes a ser submetido ao plenário. No regimento de 

composição das câmaras temos 03 câmaras permanentes e câmaras especiais que 

serão compostas com finalidades especificas. Depois da breve explicação o Prof. Fabio 

Toro abriu espaço para que os conselheiros se colocassem a disposição para a 

constituição das câmaras. As conselheiras Carla Maria Luciano, Marilda Capitulina 

Costa Salgado e Riselma Bernardo Mota irão compor a Câmara de Educação Infantil. 

Para compor a Câmara de Ensino Fundamental as conselheiras Janice Guizelini, Valéria 

Ugolini e Simone Saraiva, representante do Conselho Tutelar se disponibilizaram para 

participar. Para a composição da Câmara de Ensino Médio irão participar os 

conselheiros Roseli Oliveira Furlan, Fernando Madureira, Edgar Casado Barreta Souza 

e Maiberte Brogliato. A última composição a ser realizada é a da Câmara Especial – 

Análise de Recursos. Os conselheiros Prof. Fabiano Augusto João, Waldemar Puccini 

Filho, Edgar Casado Barreta Souza e Roseli Oliveira Furlan irão compor a câmara que 

terá duração de 90 dias (fevereiro, março e abril). Encerrada a composição dos 

integrantes das câmaras o Prof. Fabio Toro apresentou para os conselheiros a 

PORTARIA Nº 2392 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2021 que “Institui as matrizes 

curriculares para as escolas municipais de Ensino Médio” para homologação e 

aprovação pelos conselheiros, por unanimidade a Matriz Curricular do Ensino Médio 
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para as Escolas Municipais foi aprovada e homologada. Foi apresentada também a 

Matriz Curricular de Dança Técnica para que fosse também realizada a aprovação dos 

conselheiros, após a apresentação a matriz foi devidamente aprovada.  

Antes do último item ser discutido o Prof. Fabio Toro explicou que no regimento do 

Conselho Municipal de Educação existe a criação de um responsável pelo secretariado 

do conselho, explicou também que na SEEDUC – Secretaria Municipal de Educação já 

existia internamente no Setor de Programas de Governo, colaboradores para auxiliar no 

secretariado, indicou para que possa continuar dessa forma para que os conselheiros 

possam focar nas discussões e trabalhos que são realizados. Não houve oposição a 

condução dos trabalhos dessa forma.   

O último item a ser discutido foi a apresentação do calendário das reuniões previstas 

para o ano de 2022 para que os conselheiros analisassem e opinassem sobre as datas. 

Partindo para o encerramento, o presidente do Conselho Fabio Toro, fez os 

agradecimentos finais e nada mais havendo a tratar deu a reunião por encerrada. 
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