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

2021/2023. Aos três dias do mês de maio de dois mil e vinte e dois, às 10h, por atividade 

remota, https://meet.google.com/jwt-zdkz-trx reuniram-se os conselheiros do Conselho 

Municipal de Educação. O Prof. Fabio Toro cumprimentou os presentes e deu início a 

reunião informando que a mesma estava sendo realizada no dia de hoje, em 

substituição a reunião prevista para o dia vinte e oito de abril de dois mil e vinte e dois, 

e que a mesma foi transferida para esta data pois, já teriam encaminhamentos sobre a 

Câmara Especial que está analisando a Política de Educação Especial na perspectiva 

da Educação Inclusiva. Na sequência iniciou a leitura da Ata da reunião anterior para a 

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

unanimidade pelos conselheiros presentes. Em seguida, Prof. Fabio Toro deu 

continuidade à reunião falando da constituição da Câmara Especial e que a mesma já 

havia iniciado a análise do documento encaminhado neste primeiro momento. Em 

seguida passou a palavra a Diretora do CECAPE/SCS, Sra. Carla Francisco que 

também compõe o grupo que está trabalhando na elaboração do texto desta Política 

Pública. O presidente do COMED, destacou também que a pedido da Câmara foi 

encaminhado convites utilizando o Art. 22 do Regimento Interno, para que pessoas que 

atuam na área da educação inclusiva possam colaborar na apreciação do texto 

juntamente com todos os Conselheiros. O Prof. Fabio Toro passou a palavra para a 

Profa. Carla Francisco que fez uma breve explanação sobre o trabalho que está sendo 

realizado. A Profa. Carla Francisco cumprimentou os presentes e agradeceu o convite 

feito para que participasse da reunião, em seguida a mesma discorreu sobre a Política 

Pública de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva. Após as falas, a 

professora ficou à disposição para que os conselheiros tirassem dúvidas ou realizassem 

perguntas. A Profa. Carla Francisco, o Prof. Fabio Toro e a Profa. Carla Maria Luciano 

responderam os questionamentos dos presentes na reunião. Na sequência, a Profa. 

Carla Maria Luciano, coordenadora da Câmara Especial de Análise de Política Pública 

de Educação Especial falou sobre o andamento dos trabalhos na Câmara e os demais 

encaminhamentos.  

Estavam presentes nesta reunião, os conselheiros Aline Pereira da Silva, Edgar Casado 

Barreta de Souza, Carla Maria Luciano, Fatima Regina Patoleia, Fernando Madureira, 

Katia Cristina Bassi da Cruz, Michelle Deranian, Riselma Bernardo Mota, Rosemeire 

Uriel Baltazar Francisco, Valeria Ugolini, Marilda Capitulina Costa, Simone Saraiva, 

Carina do Espirito Santo. 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. 


