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item Assunto 

1 

1.1 V Fórum Undime Região Sul - Patrícia explicou o porquê da data do fórum ser em 

março, pois muitos secretários pedem licença para candidatura. 

1.2 Luana apresentou a programação, e informou sobre a oficina 5, que até o momento não 

tem a confirmação do FNDE, o secretário de Jorge Buerguer (Pomerode) sugeriu incluir a 

oficina sobre e-Sfinge, caso não tenha retorno do FNDE. 

1.3 Rose Cléia Vigolo, comentou que o valor da inscrição R$ 400,00 estava muito alto, Luana 

argumentou informando que esse é o valor desde 2017, como o fórum é em março acabou 

juntando dois boletos, a anuidade e o valor da inscrição. 

1.4 Luana propôs ter uma confraternização no dia 18.03.20 com voz e violão e coquetel, 

todos concordaram e foi aprovado. 

1.5 Luana informou que na data de 17.02.20 já estava com 200 inscritos e que todos os 

stands já estavam locados. 

2 

Retorno Reunião Alfabetização e Educação Infantil – Patrícia informa que é membro do 

Comitê Nacional da Educação Infantil. Sobre a Alfabetização, a Undime Nacional não 

concorda com a nova política do MEC intitulada Tempo do Aprender.  

3 

1.1 Posicionamento da Undime Fundeb – Patrícia informa que o posicionamento da 
Undime será mantido com o Fundeb permanente e o aumento progressivo de 2% ao ano até 
atingir 40% de complementação.  

1.2 Foi entregue a nota técnica da Undime Nacional, referente ao fundeb. 

4 

1.1 Proposta Transporte Escolar – Portaria com os valores per capita do transporte escolar 
dos estudantes da Rede Estadual de Ensino para o ano de 2020. Lembrando que tivemos 
reajuste de 6% na faixa de 6 a 12 km e 4% nas faixas de 12 km a 24 km e acima de 24 km. 
Além disso os 50 municípios com IDH mais baixo terão acréscimo de 50% nos valores a 
serem repassados.  
 
1.2 Josete Estrowispy (Caçador) questionou que a gerência não informa sobre o novo horário 

Deliberações 



 

do ensino médio e que não comunica a Secretaria de Educação, sendo que a diretora da 
escola municipal que pede o transporte. Patrícia e Luana afirmaram que em todas as 
reuniões com o Osmar Matiola, ele sempre avisa que os Secretários de Educação não aceitar 
nenhuma alteração que não venha da Gerência estadual e que seja acordado com 
antecipação.  
 
 1.3 Maria Nadir (Garopaba) questionou sobre os municípios com IDH  mais baixo, pois são 
municípios que transportam poucos alunos. Como a Sônia Fachini (Joinville) que participou 
da reunião com a SED, não estava presente para explicar sobre a situação dos municípios 
com IDH mais baixo que foi definido em reunião, então será proposta que grave um vídeo 
para encaminhar via whatts no grupo da diretoria. 
 
1.4 Undime irá encaminhar ofício ao Secretário Natalino Uggioni, informando que os 
municípios só farão alterações no transporte escolar, com aviso direto de cada gerência. 

5 

1.1 Monitoramento e avaliação PME painel MP e Tribunal de Contas – Simone 

(Blumenau) e Mari Celma (Joinville), representantes da Undime no GT do painel de 

monitoramento dos PMEs tribunal de contas e ministério público. 

1.2 As representantes Simone e Mari Cela irão informar ao MP e Trinunal de contas que 

Undime solicita que a nota explicativa do painel de monitoramento, venha antes da 

introdução. 

1.3 Undime irá encaminhar ofício ao MP e Tribunal de Contas com cópia para FECAM 

explicando sobre a situação dos municípios referente ao Plano Municipal de Educação. 

1.4 A Undime irá comunicar os municípios sobre as ações referente ao painel de 

monitoramento dos PMEs. 

6 1.1 Lei Estadual Bullying nº 17.881/20 e Lei Profissionais de assistência e psicologia nº 
13.935/19 – Foi apresentado as lei estadual Bullying com pedido de ações conjutas nas 
gerências, embora os municípios já fazem projetos contra bullying o ano inteiro.  

7 1.1 Projeto “Jornada Escolar empreendedora” – SEBRAE, MEC, UNDIME e CONSED – 
Os municípios de Pomerode, Criciúma e Caçador participarão do projeto piloto.  

8 
1.1 Retorno Reunião Conselho Estadual do Fundeb – Cristiano Tironi, apresentou o que 
aconteceu na reunião do Comitê Estadual do Fundeb, no qual as contas foram aprovadas 
com ressalva, para que o Secretário de Estado da Educação, Natalino Uggioni explique os 
valores. 

9 1.1 Livro Didático – Claúdia Favero informa que está preocupada com a falta de 580 livros 
didáticos, pois o envio do livro é cauculado de acordo com o censo anterior. Patrícia informa 
que vai levar essa questão para a reunião de diretoria nacional. 

10 

Assuntos gerais  

1.1 Aprovado continuidade do Plauto Mendes, com a assessoria via whattsapp, com ressalva 

que não ser opinião pessoal na hora da resposta. 

1.2 Reajuste no vale alimentação das 3 funcionárias da Undime, com 50% de aumento, 

sendo que terá reajuste todo ano. 

 



 

 

 

 

item Assunto 

 

1 

Undime irá encaminhar ofício ao MP e Tribunal de Contas com cópia para FECAM explicando 

sobre a situação dos municípios referente ao Plano Municipal de Educação. 

2 

As representantes Simone e Mari Celma irão informar ao MP e Tribunal de contas que 

Undime solicita que a nota explicativa do painel de monitoramento, venha antes da 

introdução. 

3 Undime irá encaminhar ofício ao Secretário Natalino Uggioni, informando que os municípios 
só farão alterações no transporte escolar, com aviso direto de cada gerência. 

4 
Próxima reunião de diretoria será via web. 

Luana Costa de Córdova da Rocha 

Secretária Executiva Undime/SC 
Patrícia Lueders 

DME de Blumenau 
Presidente Undime/SC 

Encaminhamentos 


