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ATA – REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA/CONSELHO FISCAL/CONSELHOS 
ESTADUAL E NACIONAL DE REPRESENTANTES DA UNDIME/SC (12/03/2013). No dia 
doze de março de dois mil e quatorze, às nove horas e quinze minutos, reuniram-se no 
auditório da Universidade do Alto Vale do Itajaí  –  UNIDAVI, sito a rua:  Dr. Guilherme 
Gemballa, 13 - Jardim América - CEP 89160-932 - Rio do Sul – SC, a  
Diretoria/Conselho Fiscal/Conselhos Estadual e Nacional de Representantes da 
Undime/SC, sob a presidência Astrit Maria Savaris Tozzo – Secretária Municipal de 
Educação de Chapecó, com o objetivo de discutir a seguinte ordem do dia:  a) Abertura do 
Encontro Regional da Undime/SC; b) Abertura da Reunião Ordinária Undime/SC (Astrit 
Maria Savaris Tozzo, presidente da Undime/SC) c) Leitura da Ata da Reunião Ordinária 
e Encontro Regional da Undime/SC de quatro de dezembro de dois mil e treze, 
realizada em São José - SC; d) Informes da Secretaria Executiva da Undime/SC -            
1) VII Fórum Extraordinário da Undime/SC (Brusque);  2)  Seminário Região Sul das 
Undime’s (PR, SC e RS) de vinte e seis a  vinte e oito de março de dois mil e quatorze - 
Foz do Iguaçu -PR.  (José Emanuel Andrade- Secretário Executivo da Undime/SC); e) 
Informes da Undime Nacional (Rodolfo Joaquim Pinto da Luz, Secretário Municipal de 
Educação de Florianópolis);  f) Vagas em Creches  x  Ministério Público; Transporte 
Escolar (Gleusa Luci Fischer, Secretária Municipal de Educação de Brusque); g) 
Olimpíada da Língua Portuguesa (Luana Costa de Córdova – Assessora de Projetos 
da Undime/SC); h) Prestação de Contas da Undime/SC (2013) (Rodolfo Joaquim Pinto 
da Luz, Secretário Municipal de Educação de Florianópolis);  I) Aprovação do novo 
layout  do Jornal da Undime/SC e definição do  valor da propaganda  (José Emanuel 
Andrade Secretário Executivo da Undime/SC); J) Outros assuntos de interesse dos 
Dirigentes Municipais de Educação de SC. Presentes na reunião Dirigentes Municipais de 
Educação de Santa Catarina,  ocupando cargos na Mesa Diretora ou como membros do 
Conselho  Fiscal, Conselhos Estadual  e  Nacional de Representantes ou pertencentes aos 
municípios que integram as associações de Municípios: AMAVI, AMURC, AMMVI e AMFRI  
- vide lista de presença. a) Solenidade de Abertura da Reunião Ordinária e Encontro 
Regional da Undime/SC  -  A Cerimônia de Abertura iniciou-se com apresentação em 
acordeão do Hino Nacional, realizado com maestria  por um aluno da rede municipal de Rio 
do Sul. Ato contínuo, o Mestre de Cerimônias solicitou a presença na mesa das seguintes 
autoridades: professora Astrit Maria Savaris Tozzo, presidente da Undime/SC e Secretária 
Municipal de Educação de Chapecó; professora Regina Garcia Ferreira, Secretária 
Municipal de Educação de Rio do Sul, que na ocasião representou o prefeito Municipal de 
Rio do Sul; José Ercolino Menegatti, prefeito de Agronômica e vice-presidente da AMAVI, 
representando o presidente desta instituição; Soely de Fátima Oliveira Bonin, Secretária 
Municipal de Educação de Salete e presidente do Colegiado de Educação da AMAVI. A 
palavra foi concedida aos membros da mesa, que saudaram os Dirigentes e educadores 
presentes e agradeceram a Undime/SC por realizar esta reunião em Rio do Sul, destacando 
a integração dos educadores em cada região do estado.  A Cerimônia de Abertura foi 
encerrada com uma apresentação de dança, realizada por um grupo de alunos da rede 
municipal de Presidente Getúlio – SC; b) Abertura da Reunião Ordinária Undime/SC 
(Astrit Maria Savaris Tozzo, presidente da Undime/SC) - A presidente iniciou a Reunião 
Ordinária e o Encontro Regional da Undime/SC cumprimentando e agradecendo a presença 
de todos os Dirigentes Municipais de Educação de Santa Catarina  integrantes da diretoria 
da Undime/SC, e,  em especial, aqueles que fazem parte das associações de municípios : 
AMAVI, AMURC, AMMVI e AMFRI. Agradeceu a AMAVI pela organização do evento e em 
especial a professora Tânia Mara Moratele que não mediu esforços para que esta reunião 
realiza-se com sucesso.  A presidente solicitou a presença do Secretário Executivo da 
Undime/SC na mesa e pediu que fosse lido cada um dos  itens relacionados na  pauta do 
edital de convocação,  e após leitura de cada um e a apresentação do responsável,  a 
plenária se manifestaria, ou sejam: c) Leitura da Ata da Reunião Ordinária e Encontro 
Regional da Undime/SC em quatro de dezembro de dois mil e treze, realizado em São 
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José - SC – Não foi lida a ata da reunião ordinária de quatro de dezembro de dois e treze, 
pois ela está publicada no sítio da Undime/SC e disponível para leitura à todos os Dirigentes 
Municipais de Educação de Santa Catarina, e, até a presente data, não houve  contestação 
ou manifestação para modificá-la em algum ponto do seu corpo; d) Informes da Secretária 
Executiva da Undime/SC - 1) VII Fórum Extraordinário da Undime/SC (Brusque);  2)  
Seminário Região Sul das Undime’s (PR,SC e RS)  de vinte e seis a  vinte e oito  março 
de dois mil e quatorze - Foz do Iguaçu - PR.  (José Emanuel Andrade- Secretário 
Executivo da Undime/SC) - 1) VII Fórum Extraordinário da Undime/SC (Brusque) - O 
Secretário Executivo da Undime/SC fez um breve relato sobre o que está sendo planejado 
para o VII Fórum Extraordinário da Undime/SC, que será realizado em vinte e quatro e vinte 
e cinco de abril de dois mil e quatorze,  em Brusque - SC. Comentou sobre a programação, 
informando das dificuldades para contratação dos palestrantes  e agradeceu a prefeitura de 
Brusque pelo apoio que dará ao evento; b) Seminário Região Sul das Undime’s (PR, SC e 
RS)  de vinte e seis a  vinte e oito  março de dois mil e quatorze - Foz do Iguaçu –  PR -  
Informou sobre a realização deste Seminário  Região  Sul das Undime’s e solicitou que 
todos os municípios participem deste evento que é muito importante para a educação 
brasileira. e) Informes da Undime Nacional (Rodolfo Joaquim Pinto da Luz, Secretário 
Municipal de Educação de Florianópolis) -  Em virtude do professor  Rodolfo Joaquim 
Pinto da Luz  não poder  comparecer nesta Reunião Ordinária e Encontro Regional  da 
Undime/SC,  a presidente usou a palavra e comunicou como encontra-se na Câmara dos 
Deputados o processo de votação do Plano Nacional de Educação, fez comentários sobre o 
plano e solicitou para todos os Secretários Municipais de Educação  que  contatem com os 
deputados das suas regiões,  para pressioná-los a votarem e aprovarem o texto do projeto 
apresentado e defendido pela Undime nacional.  f) Vagas em Creches  x  Ministério 
Público; Transporte Escolar (Gleusa Luci Fischer, Secretária Municipal de Educação 
de Brusque); Em virtude da professora Gleusa Luci Fischer não poder comparecer nesta 
reunião,  por estar de licença médica,  a presidente usou este espaço para comentar e 
debater com os presentes sobre os assuntos  previstos  neste bloco,  ficando definido que:  
1) agendamento de reunião com o Ministério Público em Florianópolis, para apresentar as 
dificuldades encontradas pelos Secretários Municipais de Educação para solucionar o 
problema de vagas em creche, especialmente quando exigidas pelos Promotores de Justiça 
das Varas da Infância e Juventude no estado de SC,  e que na maioria das vezes aplicam 
sanções,  sem avaliar a realidade econômico-financeira da Secretaria Municipal de 
Educação ou determinam um  tempo exíguo para construção dessas creches ; 2)  solicitar 
nesta reunião em Florianópolis,  que os procedimentos relativos à ampliação de vagas em 
creches  sejam uniformizados no estado,  para todos os Promotores de Justiça das Varas da 
Infância e Juventude SC, especialmente quando forem tratar com as secretarias da abertura 
de vagas em novas creches;  3) Quanto ao transporte escolar ficou definido que a 
presidente da Undime/SC e o presidente da Federação Catarinense de Municípios - FECAM  
vão solicitar audiência com o Secretário de Estado da Educação de SC,  professor Eduardo 
Deschamps, para levar as reivindicações dos municípios  quanto ao ressarcimento 
financeiro do estado, em relação ao transporte escolar dos alunos estaduais,  que é 
efetuado pelas Secretarias Municipais de Educação.  g) Olimpíada da Língua Portuguesa 
(Luana Costa de Córdova – Assessora de Projetos da Undime/SC) - Luana Costa 
Cordova  apresentou um resumo das capacitações sobre a Olimpíada da Língua 
Portuguesa,  que a Undime/SC em parceira com CEMPEC, está promovendo no estado. 
Lembrou que os municípios devem realizar suas adesões, para que educadores 
credenciados dos municípios participem de novas capacitações e disseminem esse 
aprendizado em suas redes municipais de educação. h) Prestação de Contas da 
Undime/SC (2013) (Rodolfo Joaquim Pinto da Luz, Secretário Municipal de Educação 
de Florianópolis);  Com a ausência do professor Rodolfo Joaquim Pinto da Luz  nesta  
reunião, o Secretário Executivo da Undime/SC usou a palavra para comunicar aos 
presentes, e, informar que de acordo com o estatuto da Undime/SC,  os representantes do 
Conselho Fiscal da Undime/SC devem receber cópias do balanço e dos documentos fiscais 
do ano de dois mil e treze da Undime/SC e, após análise, emitam parecer sobre a situação 
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financeira da instituição, bem como da  legalidade da documentação fiscal. Como somente 
um integrante desse Conselho Fiscal estava presente na reunião, ou seja, o professor 
Neivaldo da Silva  Dirigente Municipal de Educação de Gaspar, uma das cópias da 
documentação original foi entregue pessoalmente a este secretário, e as outras duas a 
Secretaria Executiva da Undime/SC,  ficou responsável de remetê-las por Sedex  aos  
integrantes do Conselho fiscal da Undime/SC ausentes nesta reunião. I) Aprovação do 
novo layout  do Jornal da Undime/SC e definição do  valor da propaganda  (José 
Emanuel Andrade Secretário Executivo da Undime/SC) -  Foi realizada apresentação do 
novo layout do Jornal da Undime/SC,  que será editado bimestralmente a partir de abril de 
dois mil e quatorze,  tendo como novidades: 1) coluna especifica para Dirigentes Municipais 
de Educação de SC ;  2) coluna especifica para educadores de SC; nestas colunas só serão 
aceitos e editados textos que contribuam efetivamente para educação. 3) conforme 
aprovado na reunião ordinária realizada em dezembro de dois mil e treze,  em São José-SC, 
a partir deste novo layout do jornal será disponibilizado espaços,  para que seja vendido 
para empresas educacionais divulgarem seus produtos. Quanto aos preços desses espaços 
ficou aprovado que a diretoria da Undime/SC definirá o valor a ser cobrado. 4) foi divulgado 
aos presentes que a Undime/SC contratou  a jornalista Bruna Castro Carvalho, conforme 
deliberado na reunião de São José-SC, e no período matutino  ela ficará à disposição na 
Undime/SC de todas as redes municipais de SC. J) Outros assuntos de interesse dos 
Dirigentes Municipais de Educação de SC -  A presidente  Astrit Maria Savaris Tozzo 
usou este espaço para sanar dúvidas de dirigentes e educadores presentes. Ciclo de 
Formação para Atualização da Proposta Curricular de Santa Catarina - Conforme 
programado para o período vespertino deste evento, a Diretoria de Ensino Superior da 
Secretaria  de Estado da Educação de SC, representada pela professora  Maike C. K. Ricci,, 
fez um breve histórico sobre o Ciclo de Formação para Atualização da Proposta Curricular 
de Santa Catarina e apresentou cronograma de trabalho,  informando datas,  onde  
educadores possam participar/contribuir com o sugestões para esta Proposta Curricular de 
Santa Catarina. Esta participação dar-se-á através de conexão online com sistema  
disponibilizado a todos os educadores de SC. Não havendo nada a mais à discutir, a 
presente reunião foi encerrada e sendo esta ata lavrada por mim, José Emanuel de 
Andrade, Secretário Executivo Undime/SC, que submetida aos presentes e achada 
conforme, será assinada por todos.  Rio do Sul, aos doze dias do mês de março de dois mil 
e quatorze. 
 
 
          
 

José Emanuel Andrade                                   Astrit Maria Savaris Tozzo 
  Secretário Executivo da Undime/SC                                Presidente da Undime/SC 


