
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - COMED 
GESTÃO 2021/2023 

 
  

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

2021/2023. Aos dezoito dias do mês de abril de dois mil e vinte e dois, às 10h, em 

substituição a reunião de vinte e quatro de março de dois mil e vinte e dois, por atividade 

remota, https://meet.google.com/fmq-onct-twr ocorreu a reunião virtual, em virtude do 

isolamento social exigido pela pandemia. O Prof. Fabio Toro cumprimentou a todos e 

deu início aos trabalhos com a leitura da Ata da reunião anterior para aprovação dos 

conselheiros presentes. Após a leitura da Ata, a mesma foi aprovada por unanimidade. 

Informou para todos os presentes que a reunião seria referente à constituição da 

Câmara Especial de Trabalho que irá analisar e emitir parecer sobre a proposta da 

Política de Educação Especial a Serviço da Educação Inclusiva: sem deixar ninguém 

para trás. Explicou sobre o Grupo de Trabalho constituído para esta finalidade que 

dentre outras tarefas elaborou a 1a. versão do documento que seguirá para consulta 

pública. Comunicou aos conselheiros que o Conselho Municipal de Educação - COMED 

será a última instância a ser consultada e caberá ao Conselho emitir um parecer sobre 

à Política de Educação Especial de São Caetano do Sul. 

Para que esse parecer seja emitido, de acordo com o Regimento Interno do Conselho 

Municipal de Educação – Seção IV – Artigo 18 que trata das constituições de Câmaras 

de Trabalho, será formalizada uma Câmara Especial de Trabalho que cuidará 

especificamente da análise e escrita deste parecer e seguirá para apreciação dos 

demais Conselheiros.  

Para a constituição da Câmara apresentaram-se os seguintes conselheiros: Carla Maria 

Luciano, Marilda Capitulina Costa Salgado, Riselma Bernardo Mota, Michelle Deranian, 

Edgar Casado Barreta de Souza e Valéria Ugolini. Partindo para o encerramento, o 

Presidente do Conselho Prof. Fabio Toro, fez os agradecimentos finais e nada mais 

havendo a tratar, encerrou-se a reunião. 


