
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. Ao primeiro dia do mês de dezembro de dois mil e vinte e um, às 09h, por

atividade remota, https://meet.google.com/egd-gonj-whw ocorreu a reunião virtual, em

virtude do isolamento social exigido pela pandemia. O Prof. Fabiano Augusto João

cumprimentou a todos e deu início a reunião explicando sobre o decreto que saiu no

dia 26 de novembro de 2021 que altera o “Art. 15 A Presidência é o órgão diretor do

Conselho Municipal de Educação - CME, sendo composta pelo Presidente e

Vice-Presidente, ambos eleitos por seus pares dentre os integrantes do Conselho. ”,

pois, não é pertinente o Secretário da Educação ser o Presidente do conselho e emitir

pareceres ou deliberações para o mesmo. Foi dito também que seria necessário ser

realizada uma reunião extraordinária no mês de dezembro para a aprovação da matriz

curricular do novo ensino médio.

O Prof. Fabiano Augusto João apresentou e explicou sobre alguns dados importantes

do SIOPE (investimento da educação) para os conselheiros, em seguida explicou

também sobre o Salário Educação informando que todos os conselheiros teriam

acesso a esses documentos após a próxima reunião que será realizada entre o mês

de janeiro/fevereiro com a finalidade de ser apresentado com mais detalhes estes

documentos.

Após apresentação dos documentos o Prof. Fabiano Augusto João iniciou a votação

para o Presidente e o Vice-Presidente do Conselho Municipal de Educação, o mesmo

perguntou aos conselheiros quem gostaria de assumir esta função para que a votação

fosse iniciada, estavam presentes nessa reunião os conselheiros Fabiano Augusto

João, Fabio Toro, Rosimeire Urel Baltazar Francisco, Fani Castrillo Suarez, Erica

Albanese Gozzi Faustino, Maiberte Brogliato, Riselma Bernardo Mota, Carina do

Espirito Santo, Waldemar Puccini Filho, Janice Guizelini, Aline do Espirito Santo,

Fátima Regina Patoleia, Katia Cristina Bassi da Cruz, Rafael Moro, Valeria Ugolini,

Edgar Casado Barreta Souza, e por unanimidade o Prof. Fabio Toro foi eleito pelos

conselheiros como Presidente do Conselho Municipal de Educação e como

Vice-Presidente e também por unanimidade foi eleita a conselheira Fátima Regina

Patoleia. O Prof. Fabiano Augusto João agradeceu a presença de todos e nada mais

havendo a tratar, encerrou-se a reunião.


