
ATA – REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA MESA DIRETORA UNDIME/SC (06/12/2017). Aos seis 

dias do mês de dezembro de dois mil e dezessete, às treze horas, reuniram-se na Casa Alto 

Lago, sito a Rod Admar Gonzaga, 4720 – Lagoa da Conceição– Florianópolis/SC, membros da 

Mesa Diretora da Undime/SC e conselheiros do conselho estadual e nacional de 

representantes, sob a presidência do professor Roque Antônio Mattei, Secretário Municipal de 

Educação de Joinville e presidente da Undime/SC, com o objetivo de apresentar relatório de 

atividades 2017 da Undime/SC, Transporte Escolar, FUNDEB, CONAE 2018, BNCC, Planos 

Municipais de Educação, deliberações para a reunião de planejamento colaborativo de Ações 

Educacionais e planejamento Undime 2018. O edital de convocação desta reunião 

extraordinária foi enviado para os membros titulares e suplentes da diretoria executiva, 

conselho fiscal, estadual e nacional de representantes. O presidente iniciou a reunião dando 

boas vindas aos dirigentes municipais de educação e apresentou a pauta proposta pela 

Secretaria Estadual de Educação para a reunião do dia onze de dezembro de dois mil e 

dezessete, a) monitoramento dos Planos Municipais de Educação, b) CONAE 2018, formação 

inicial e continuada dos profissionais da Educação, c) Plano de Ofertas Educacionais, d) BNCC. 

Foi solicitado que a Undime/SC, incluísse duas pautas para a reunião com o estado: Calendário 

Escolar e Transporte Escolar. Sobre o monitoramento dos Planos Municipais de educação, 

discutiu-se sobre um indicador para os municípios seguirem, pois não se sabe, qual indicador o 

TCE irá seguir para cobrar dos municípios. CONAE 2018, os municípios precisam realizar suas 

conferências municipais ou intermunicipais, até abril 2018. Plano de Ofertas Educacionais 

depende do interesse de cada município realizar ou não a municipalização. BNCC foi sugerido 

que o estado em conjunto com a Undime/SC, realize formações pelo estado. Para o calendário 

escolar, será solicitado, novamente, ao estado que tenha um aviso prévio das mudanças 

durante o ano, pois está acontecendo que a escola estadual muda data de aula e avisa em 

cima da hora a mudança para o transporte. Transporte escolar, cada município deve verificar 

com seu prefeito sobre a viabilidade de transportar os alunos do estado, a planilha do 

transporte deve ser ajustada entre prefeito, secretário de educação e Secretaria Estadual de 

Educação. Foi combinado quem iria representar a Undime/SC na reunião com o estado, Roque 

Antônio Mattei, presidente Undime/SC e DME de Joinville, Patrícia Lueders, Secretária de 

Assuntos Jurídicos e DME de Blumenau, Neuzi Schotten, conselheira nacional de 

representantes e DME de Pomerode, Maurício Fernandes Pereira, secretário de finanças e 

DME de Florianópolis e Zilma Mônica Sansão Benevenutti, conselheira estatual de 

representantes e DME de Gaspar. A secretária Patrícia Lueders, DME de Blumenau, solicitou 

que fosse incluído na pauta da reunião extraordinária sobre a reunião que teve com o TCE e 

Meri Hang, DME de São José, solicitou incluir na pauta sobre o valor do novo FUNDEB. Com a 

palavra, presidente, Roque Antônio Mattei, informou que teve uma reunião entre Undime e 

MEC para apresentar o estudo do FUNDEB, porém a Undime apresentou uma proposta de 

reajuste para Ed. Infantil e EJA, MEC apresentou a planilha de cálculos e informou que não 

teria como mudar os valores para 2018, então ficou definido que terá uma comissão para 

acompanhar valores do FUNDEB e possíveis alterações para 2019. Secretária Patrícia com a 

palavra informou como foi à reunião com o TCE no qual apenas dez municípios catarinenses, 

foram chamados para uma conversa referente ao cumprimento da meta 18. O TCE informou 

que não irá mais enviar questionários para os municípios, irão trabalhar só com os indicadores, 

mas ainda não sabem quais indicadores irão seguir. O TCE irá criar uma comissão, a Undime irá 

indicar três membros para fazerem parte. A secretária Rose Cléia Vigolo, conselheira nacional 

de representantes e DME de Araquari e Secretário Cristiano Tirone, conselheiro estadual de 

representantes e DME de Massaranduba, colocaram à disposição para fazer parte da 

comissão. Vice presidente e DME de Xanxerê, pede que seja feita a ata da reunião e para 



socializar com o grupo. O presidente Roque Antônio Mattei e Luana Costa de Córdova, 

secretária executiva, iniciaram a apresentação do planejamento dois mil e dezoito da 

Undime/SC, para o mês de maio foi sugerido o Fórum Extraordinário realiza-se em 

Florianópolis, foi explicado as condições que o município precisa ter para poder realizar o 

fórum, para este será necessário um espaço auditório para 450 participantes, mínimo de 4 

salas para oficinas e um hall grande para exposição de empresas educacionais. A secretária 

Neuzi Schotten, informou que o teatro municipal de Pomerode poderia ser uma sugestão, 

outros secretários sugeriram realizar no município de Joinville ou Florianópolis, mas durante o 

mês de março ou abril, porém a secretária executiva informou que para os dias nove a onze de 

abril, já está marcado o Congresso da FECAM, então foi sugerido realizar o fórum 

extraordinário no final de abril. O local e data não ficaram definidos, pois é preciso realizar as 

pesquisas de disponibilidade de local e espaço, a secretária executiva irá fazer o levantamento 

de datas e locais e irá disponibilizar. Foi sugerido  que já estabelecemos datas, para as reuniões 

com a diretoria, a secretária executiva irá preparar o calendário e enviar para aprovação. O 

presidente da Undime/SC apresentou a proposta para Escolas de Dirigentes Municipais de 

educação, onde terá cursos de formações continuada para os secretários municipais de 

educação, gestores e profissionais da educação. O presidente perguntou aos participantes se 

teriam mais alguma sugestão, sem manifestação e nada havendo para tratar, o presidente 

agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião extraordinária da mesa 

diretora, sendo lavrada a presente ata por mim, Luana Costa de Córdova, Secretária Executiva 

da Undime/SC, que, submetida aos presentes e achada conforme, será assinada por todos. 

Florianópolis, aos seis dias do mês de dezembro de dois mil e dezessete. 
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