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ATA – REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA/CONSELHO FISCAL/CONSELHOS 
ESTADUAL E NACIONAL DE REPRESENTANTES DA UNDIME/SC (12/03/2015). No dia 
doze de março de dois mil e quinze, às nove horas, reuniram-se no auditório da Secretaria 
Municipal de Educação de Chapecó, sito a Rua: Jonas Rauen, 53 – E – Centro –              
Chapecó – SC, a Diretoria/Conselho Fiscal/Conselhos Estadual e Nacional de 
Representantes da Undime/SC, sob a presidência da professora Astrit Maria Savaris Tozzo 
– Secretária Municipal de Educação de Chapecó, com o objetivo de discutir a seguinte 
ordem do dia: 1) Abertura (Astrit Maria Savaris Tozzo – Presidente da Undime/SC);     
2) Leitura da Ata da Reunião Ordinária da Undime/SC de doze de novembro de dois 
mil e quinze, realizada em São José – SC; 3) Informe sobre Reunião Ministério 
Público de SC de dezoito  de novembro de dois mil e quatorze ( relacionamento do 
Ministério Público com as Secretarias Municipais de Educação de Santa Catarina) – 
(Gleusa Luci Fischer – SME de Brusque); 4) Relatório sobre preparativos do XV 
Fórum Ordinário da Undime/SC -  (Equipe da Secretaria Executiva da Undime/SC);            
5) Eleição da Diretoria biênio dois mil e quinze / dois mil e dezesseis; 6) Apresentar 
discutir e aprovar cronograma de reuniões e de capacitações dois mil e quinze da 
Undime/SC - (Equipe da Secretaria Executiva da Undime/SC); 7)  Levantar possíveis 
demandas das SME’s: SIGPC, SIGARP, Plano Municipais de Educação, PAR, Proinfo,  
etc. e viabilizar capacitações junto com (MEC / FNDE /UFSC) (Equipe da Secretaria 
Executiva da Undime/SC); 8) Apresentar proposta para realizar Curso de 
Neurociências, Desafios de uma Educação Cognitiva e não Cognitiva, 
Socioemocional (Viviane Senna)-  (Equipe da Secretaria Executiva da Undime/SC); 9) 
Apresentar proposta da Constat sobre parceria para realizar duas capacitações em 
SC – (Equipe da Secretaria Executiva da Undime/SC); 10) Outros assuntos de 
interesse dos Dirigentes Municipais de Educação de SC. Presentes na Reunião 
Ordinária Dirigentes Municipais de Educação de Santa Catarina, ocupando cargos na 
Mesa Diretora ou como membros do Conselho Fiscal, Conselhos Estadual  e  Nacional de 
Representantes - vide lista de presença. 1) Abertura da Reunião Ordinária Undime/SC 
(Astrit Maria Savaris Tozzo, presidente da Undime/SC) - A presidente iniciou a Reunião 
Ordinária da Undime/SC agradecendo a presença de todos os Dirigentes Municipais de 
Educação de Santa Catarina integrantes da diretoria e conselhos da Undime/SC  e 
solicitou ao Secretário Executivo da Undime/SC que lesse um item de cada vez da ordem 
do dia e após a leitura,  o  responsável faria sua apresentação e, ao final, a plenária se 
manifestaria;  2) Leitura da Ata da Reunião Ordinária e Encontro Regional da 
Undime/SC em doze de novembro de  dois mil e quatorze, realizado em São José - 
SC – Não foi lida a ata da Reunião Ordinária  e Encontro Regional da Undime/SC, 
realizada em doze de novembro de dois e quatorze, em São José-SC, pois ela se 
encontra 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;  3) Informe 
sobre Reunião Ministério Público de SC de dezoito  de novembro de dois mil e 
quatorze ( relacionamento do Ministério Público com as Secretarias Municipais de 
Educação de Santa Catarina) – (Gleusa Luci Fischer – SME de Brusque) - A 
professora Gleusa Luci Fischer Secretária Municipal de Brusque fez um breve relato sobre 
o que aconteceu na reunião supracitada, informou que o Ministério Público ainda não 
definiu um cronograma de trabalho para dois mil e quinze e informou  que está  havendo 
dificuldades para agendar reunião com cada setor(educação, saúde e social) porque um só 
promotor responde pela demanda desses três segmentos; 4) Relatório sobre 
preparativos do XV Fórum Ordinário da Undime/SC -  (Equipe da Secretaria 
Executiva da Undime/SC) – Luana Costa Cordova, Gerente de Projetos da Undime/SC, 
apresentou informações sobre o local onde vai ser realizado o evento (Federação das 
Indústrias de Santa Catarina)  e os custos  advindos da locação dos equipamentos  
necessários  para o evento bem como as despesas com refeições e coffee break. Para 
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cobrir esses custos e outras despesas do XV Fórum Ordinário da Undime/SC foi sugerido 
que seja cobrado dos participantes o valor das inscrições conforme discriminado a seguir: 
municípios adimplentes – R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) por participante; e 
municípios  inadimplentes R$ 750,00(setecentos e cinquenta reais) por participante; a 
proposta foi aprovada. José Emanuel Andrade, Secretário Executivo da Undime/SC fez 
apresentação da programação do XV Fórum Ordinário da Undime/SC e a mesma foi 
aprovada. A plenária ratificou a realização do XV Fórum Ordinário da Undime/SC nos dias 
vinte e oito e vinte e nove de abril de dois mil e quinze no auditório da Federação das 
Indústrias de Santa Catarina,  em Florianópolis-SC e aprovou também a venda de stands 
em espaço contiguo ao auditório para empresas educacionais interessadas em divulgar 
seus produtos; 5) Eleição da Diretoria biênio dois mil e quinze / dois mil e dezesseis - 
O Secretário Executivo da Undime/SC informou que conforme deliberado na última 
Reunião Ordinária da Undime/SC, foi encaminhado ofício à todos os presidentes de 
Colegiados de Educação das Associações de Municípios de SC, comunicando que cada 
um deflagre  processo eleitoral para escolha de dois representantes (um titular e outro 
suplente) para comporem o Conselho Estadual de Representantes da Undime/SC, para o 
próximo biênio dois mil e quinze e dois mil e dezesseis.  Até o momento cinco colegiados 
informaram seus representantes. Foi colocado para os presentes que a diretoria atual 
deseja dar continuidade aos trabalhos desenvolvidos nesta associação e, para tal, vai 
registrar chapa  para concorrer as eleições. A maioria dos Dirigentes Municipais de 
Educação que fazem da atual diretoria se mostraram interessados em comporem essa 
chapa para concorrer à  eleição da Undime/SC, que está prevista para acontecer em vinte 
e oito de abril de dois mil e quinze, durante XV Fórum Ordinário da Undime/SC em 
Florianópolis; 6) Apresentar discutir e aprovar cronograma de reuniões e de 
capacitações dois mil e quinze da Undime/SC - (Equipe da Secretaria Executiva da 
Undime/SC) -  A Secretaria Executiva da Undime/SC apresentou aos presentes Plano de 
Ação da Undime/SC contendo reuniões, capacitações e eventos previstos para o ano de 
dois mil e quinze e após a apresentação de cada item,  a plenária se manifestaria 
retificando, suprimindo ou ratificando  datas, locais, etc.. Desse plano exibido, apenas uma 
data foi alterada, ficando sua configuração final conforme discriminado a seguir: a) Décimo 
Quinto Fórum Ordinário da Undime/SC -  dias vinte e oito e vinte e nove de abril de dois 
mil e quinze e será realizado  em Florianópolis – SC. Serão convidados todos os Dirigentes 
Municipais de Educação de SC; b) Reunião Regional da Undime/SC em Jaraguá do Sul 
-  dia quatorze de maio de dois mil e quinze, com a participação da Diretoria da 
Undime/SC, Conselho Fiscal, Conselhos Estadual e Nacional de Representantes, 
Associação dos Municípios do Planalto Norte Catarinense - Amplanorte, Associação dos 
Municípios do Nordeste de Santa Catarina - Amunesc, Associação dos Municípios do Vale 
do Itapocu - Amvali, Associação dos Municípios  do Alto Vale do Itajaí - Amavi ,  
Associação dos Municípios Médio Vale do Itajaí - Ammvi e Associação dos Municípios da 
Foz do Rio Itajaí – Amfri; c) Reunião Ordinária e Regional da Undime/SC em Lages - 
dia dezessete de junho de dois mil e quinze,  com a participação da Diretoria da 
Undime/SC, Conselho Fiscal, Conselhos Estadual e Nacional de Representantes, 
Associação dos Municípios da Região Serrana – Amures, Associação dos Municípios do 
Planalto Sul de Santa Catarina – Amplasc, Associação dos Municípios do Alto Vale do Rio 
do Peixe  - Amarp e Associação dos Municípios da Região do Contestado – Amurc; d) 
Reunião Regional da Undime/SC em Concórdia - dia treze de agosto de dois mil e 
quinze, com a participação da Diretoria da Undime/SC, Conselho Fiscal, Conselhos 
Estadual e Nacional de Representantes, Associação dos Municípios do Oeste de Santa 
Catarina – Amosc, Associação dos Municípios do Alto Irani - Amai, Associação dos 
Municípios Meio Oeste Catarinense  - Ammoc e Associação dos Municípios Alto Uruguai 
Catarinense – Amauc; e) Oitavo Fórum Extraordinário da Undime/SC  - dias vinte e um 
e vinte e dois de outubro de dois mil e quinze, em Joinville - SC. Serão convidados todos 
os Dirigentes Municipais de Educação de SC; f) Reunião Ordinária da Undime/SC  - dia 
dezenove de novembro de dois mil e quinze, em  São José-SC, com a participação da 
Diretoria da Undime/SC, Conselho Fiscal, Conselhos Estadual e Nacional de 
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Representantes; 7) Levantar possíveis demandas das SME’s: SIGPC, SIGARP, Plano 
Municipais de Educação, PAR, Proinfo,  etc. e viabilizar capacitações junto com 
(MEC / FNDE /UFSC) (Equipe da Secretaria Executiva da Undime/SC);  1) SIGPC e 
SIGARP  -  A Secretaria Executiva da Undime/SC ficou de verificar junto MEC/FNDE a 
possibilidade de realizar capacitações no estado e  caso  for possível viabilizá-las, foi 
aprovado para que elas sejam realizadas regionalmente nas cidades de : Chapecó, Lages, 
Criciúma e Brusque; 2) Planos Municipais de Educação –  A realização dessas reuniões 
serão nas associações de municípios  de acordo com o cronograma elaborado pela 
Undime/SC, SED/SC e MEC; 3)PAR – Aguardando manifestação do MEC para realizar 
capacitações e sem locais definidos para realizá-las;  4) PROINFO -  Aguardando 
manifestação do MEC para realizar capacitações e sem locais definidos para realizá-las; 
8)Apresentar proposta para realizar Curso de Neurociências, Desafios de uma 
Educação Cognitiva e não Cognitiva, Socioemocional (Viviane Senna)-  (Equipe da 
Secretaria Executiva da Undime/SC) – A Secretaria Executiva da Undime/SC vai 
contatar com Instituto Airton Senna para viabilizar esta capacitação. Caso for possível de 
realizá-la, estão previstas para acontecer  em Rio do Sul e Criciúma; 9) Apresentar 
proposta da Constat sobre parceria para realizar duas capacitações em SC – (Equipe 
da Secretaria Executiva da Undime/SC); A Secretaria Executiva foi autorizada contatar 
com a empresa Constat Educação para viabilizar proposta  para realização de duas 
capacitações, uma em Chapecó e outra em Florianópolis. 10) Outros assuntos de 
interesse dos Dirigentes Municipais de Educação de SC – O Secretário Executivo leu 
e-mail recebido da  professora Brígida Mariotti, Secretária Municipal  de Urussanga, 
transcrito a seguir: “1- Moção encaminhada (ajustes encaminhados por nós) após reunião 
ano passado em São José. 2- Idade mínima para matrícula no ensino fundamental - sobre 
este assunto gostaríamos de verificar junto a Undime a validação e amparo legal das 
secretarias de educação através das novas deliberações do STJ emitir portarias ou 
resoluções que normatizem tal situação para as redes municipais . 3 - Apoio aos prefeitos no 
movimento de retirada  da folha de pagamento Fundeb (professores) do percentual admitido 
como limite prudencial (Lei de Responsabilidade Fiscal). A exemplo de Urussanga não 
somos contrários a efetivação do pagamento do Piso do Magistério, já estamos 
providenciando o repasse a partir de março dos 13.01% para todos os profissionais na 
carreira. Porém, há sim, grande preocupação com relação ao limite prudencial e isso 
futuramente nos trazer problemas. Penso que este assunto também poderia ser discutido 
pela Undime/SC e levantarmos nossa posição a respeito.  Já passei tal possibilidade para o 

colegiado dos secretários da Amrec”. Com relação aos  itens mencionados no e-mail da 
professora Brígida Mariotti, cada um deles foi colocado em discussão na plenária, com a 
seguinte encaminhamento: 1- A moção,  depois de retificada e aprovado o texto final,  foi 
encaminhada pela Secretária Executiva da Undime/SC para presidente Undime Nacional e 
até o momento ainda não houve manifestação; 2- Segundo as informações recebidas da 
Undime Nacional,  o acórdão dado pelo  Superior Tribunal de Justiça, pois fim na 
discussão sobre ingresso de crianças nos anos iniciais, e partir da sua publicação no Diário 
Oficial da União,  as Secretarias Municipais de Educação estão amparadas para 
efetivarem matrícula de crianças que completem seis anos até  trinta e um de março;         
3-  A palavra foi concedida aos Dirigentes Municipais de Educação para se manifestarem 
sobre problemas na aplicação da Lei de Responsabilidade Fiscal x Fundeb (pagamento  
profissionais de educação) nas suas Secretarias de Educação e muitos gestores 
comunicaram tinham muitas dúvidas sobre o assunto . Outro tema que suscitou falta de 
informações foi relativo ao Custo Aluno Qualidade Inicial - CAQi.  Após diversos 
Secretários usarem a palavra para explicitarem suas apreensões sobre os temas 
supracitados, foi solicitado à Mesa Diretora da Undime/SC que prepare  uma Moção,  para 
que seja encaminhada à Comissão de Educação Câmara Federal,  sugerindo ingresso de  
projeto de lei,  ampliando o percentual do Fundeb aplicado para aumento salarial  dos 
profissionais de educação, mesmo que a folha de pagamento da educação já esteja no 
limite permitido pela Lei de Responsabilidade Fiscal(limite prudencial). Depois de várias 
opiniões terem sido externadas sobre assunto, surgiram ainda muitas dúvidas, e foi  
recomendado pela Secretaria Executiva da Undime/SC, que antes de preparar essa 
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Moção,  que se faça uma Reunião Extraordinária,  convidando para participar da mesma o 
professor Carlos Eduardo Sanches, para explicitar todas as implicações referentes 
modificações das Leis (Fundeb x Lei de Responsabilidade Fiscal). Dirimidas as dúvidas, 
aprovar-se-á ou não o envio dessa Moção. Caso os participantes aprovem o envio da 
Moção para a Undime Nacional e Comissão de Educação da Câmara Federal, antes de 
remetê-la, esse documento terá que ser ratificado pelo XV Fórum Ordinário da Undime/SC. 
Na mesma Reunião o professor Carlos Sanches fará esclarecimentos  sobre o Custo Aluno 
Qualidade Inicial. A sugestão foi acatada pela plenária e a Secretaria Executiva, após 
contatar com o referido professor, confirmou a data de quinze de abril de dois mil e 
quinze para realização desta Reunião Extraordinária da Undime/SC e a mesma ocorrerá 
em Florianópolis. A Secretaria Executiva da Undime/SC ficou responsável de viabilizar: o 
local para realizar essa Reunião,  a vinda do referido professor e convocar os Dirigentes 
Municipais de Educação da Mesa Diretora e dos Conselhos da Undime/SC. Não havendo 
nada a mais a discutir, a presente Reunião Ordinária da Undime/SC 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.  Chapecó, aos 
doze dias do mês de março de dois mil e quinze. 
 
 
 
 
          
 

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


