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Ata Reunião Diretoria Executiva 
 
 
 
Aos trinta e um dia do mês de janeiro de 2019, na sala de reunião, localizada no Conselho 

Estadual de Educação, em Florianópolis/SC, reuniram-se os membros da Mesa Diretora da 

Undime/SC, tendo como itens da pauta: Proposta reajuste Transporte Escolar, Definir tema, 

programação e assuntos relacionados com o 17º Fórum Ordinario da Undime/SC, Discutor 

sobre proposta Edital para apresentação de Práticas Exitosas. A reunião foi iniciada às 10h 

pelo presidente da Undime/SC, Roque Antônio Mattei, Dirigente Municipal de Educação de 

Joinville/SC, que deu as boas-vindas aos presentes e agradeceu a partipação de todos. O 

presidente comentou como foi a reunião que teve com a Secretária de Educação Básica, 

Tania Leme de Almeida e o Secretário Executivo do MEC, Luiz Tozi, nesta reunião foi discutido 

sobre revisão do Fundeb, foi solicitado um novo prazo para adesão ao programa Escola do 

Adolescente, foi solicitado a presence do MEC e FNDE nos Fóruns Estaduais. Foi feita a proposta 

para que o MEC e o FNDE tenha uma equipe técnica em cada seccional da Undime, para facilicar 

a comunicação entre os municípios. Referente a proposta de reajuste do transporte escolar, a 

diretoria concordou em defender a proposta mais alta, 11%. Passando para a próxima pauta: 17º 

Fórum Ordinário da Undime/SC, foi sugerido um tema para o Fórum, Secretário de Florianópolis e 

Secretário Administrativo da Undime/SC, Maurício Fernandes Pereira, sugeriu “Os Novos Rumos 

da Educação Básica”, todos concordaram com o tema. A Vice Presidente da Undime/SC, Claúdia 

Favero, questionou sobre a Undime disponibilizar transporte para os participantes de Florianópolis 

até Joinville, pois como vem de avião, para ir até Joinville fica mais difícil, todos concordaram com 

a disponibilização de transporte, para os municípios participantes do Fórum e adimplente com a 

Undime/SC. Foi aprovado edital para seleção de Práticas exitosas, os municípios poderão fazer o 

cadastro de práticas para apresentação no 17º Fórum Ordinário e futuros encontros da 

Undime/SC. Foi aprovado que as duas representantes do Comitê Extratégico para Implementação 

da BNCC, Patrícia Lueders e Rose Cléia Vigolo, recebam ajuda de custo para participação nas 

reuniões, pois em 2018 as reuniões era a cada 15 dias e Florianópolis. Em seguida, findando a 

pauta do dia, passou-se aos avisos e informes gerais, de modo que, nada mais havendo a ser 

tratado, o presidente agradeceu a presença de todos, dando por encerrada a reunião de 

diretoria executiva e eu, Luana Costa de Córdova, secretária executiva, registrei a presente 

ata que, aprovada, vai assinada por mim e pelo Presidente Roque Antônio Mattei, Dirigente 

Municipal de Educação de Joinville/SC. Florianópolis/SC, 31 de janeiro de 2019. 
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