
 

 

 

 

ATA – REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA MESA DIRETORA UNDIME/SC  (23/05/2017). 
Aos vinte e três dias do mês de maio de dois mil e dezessete, às nove horas, reuniram-se na 
Associação dos Municípios da Grande Florianópolis - GRANFPOLIS, sito a Rua: Cândido 
Ramos, 250 – Capoeiras– Florianópolis/SC, membros da Mesa Diretora da Undime/SC, sob 
a presidência do professor Roque Antônio Mattei, Secretário Municipal de Educação de 
Joinville, com o objetivo conhecer a parte administrativa / financeira da Undime/SC e propor 
um plano de ações para o ano de dois mil e dezessete. O edital de convocação desta 
reunião extraordinária foi enviado para os membros titulares da diretoria executiva, com a 
seguinte pauta: 1) Abertura: Mensagem do presidente Roque Antônio Mattei; 2) Apresentação da 
Secretaria Executiva para diretoria:  a) Funcionamento da Secretaria Executiva da Entidade (José Emanuel  

e Luana);  b) Finanças da Undime/SC: b1 - Situação financeira da Undime/SC; b2- Balanço do XVI Fórum 
Undime/SC; b3- Procedimentos para efetuar pagamentos dia a dia da Undime/SC; b4 - Remessa 
Percentual das Anuidades da Undime/SC para Undime Nacional (José Emanuel  e Luana); c) Jornal da 
Undime/SC (Bruna Carvalho Madeira); d) Editais ou Indicações de Representantes da Undime/SC: para 
FUNDEB, PPARFOR, FEE/SC, CEE/SC e Transporte Escolar (José    Emanuel  e Luana);  e) Apresentar Plano 
de Ação da Undime/SC para 2017(José Emanuel  e Luana); f) Proposta Seminários Regionais e sugestão 
programação (José Emanuel  e Luana); g) Local para realização do X Fórum Extraordinário da Undime/SC; 
g1- Tema do evento(José Emanuel  e Luana); g2 - Memorial dos trinta anos da Undime/SC (Bruna Carvalho)); 3) 
Proposta de ação conjunta SED/SC, FECAM e Undime/SC junto a SME’s (Osmar Matiola);  4) Outros 
Assuntos de Interesse dos Dirigentes Municipais de Educação; 1) Abertura: Mensagem do 
presidente Roque Antônio Mattei - O presidente iniciou a  reunião dando boas vindas aos 
dirigentes municipais de educação  e  como este é o primeiro encontro da mesa diretora, 
solicitou que cada um dos presentes fizessem uma breve apresentação pessoal.  Ato 
contínuo o presidente fez um relato sobre sua ida a Brasília, onde foi  representar a Undime 
Nacional na audiência pública promovida pela Comissão de Educação da Câmara Federal,  
que trata do Projeto de Lei que amplia o atendimento com transporte escolar municipal para  
alunos universitários. Perante essa Comissão de Educação falou sobre as dificuldades 
financeiras dos municípios brasileiros, destacando que os custos do transporte escolar 
municipal crescem ano a ano. Diante desse cenário, relata que as contrapartidas, tanto do 
estado como do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (PNATE), não 
acompanham os custos reais do transporte escolar municipal, exigindo das prefeituras um 
aporte extra de recursos financeiros para manter esse serviço no município.  Diante desse 
quadro, solicitou que a Comissão de Educação da Câmara Federal não aprove a 
obrigatoriedade dos municípios transportarem alunos universitários, pois isso ampliaria os 
custos municipais com transporte escolar, inviabilizando esse serviço em médio prazo. 
Lembrou que os municípios são responsáveis pela educação infantil e fundamental, e o 
segmento universitário está fora das responsabilidades das prefeituras municipais. Ao final 
de sua fala na referida comissão, ratificou que este pleito é da Undime, associação que 
congrega legitimamente os dirigentes municipais de educação do Brasil. Após o relato do 
presidente sobre sua ida a Brasília, a palavra ficou livre para comentários, e a secretária de 
Xanxerê Cláudia Fávero, enfatizou que os esclarecimentos dados pelo  presidente dirimiu 
todas as dúvidas em relação ao transporte dos alunos universitários.  Destacou que muitos 
secretários de educação de sua região leram a noticia da ida da presidência da Undime/SC 
a Brasília e  tinham entendido que a Undime apoiava a inclusão desses alunos universitários 
pelo transporte escolar municipal. Comunicou que no seu retorno a sua região esses 
dirigentes serão informados que a Undime não apoia a inclusão de alunos de universitários 
para serem atendidos pelo transporte escolar municipal. Esgotado esse assunto sobre o 



 
 

transporte escolar, surgiu entre os presentes a ideia para que a Undime/SC realizasse um 
levantamento sobre perfil dos secretários municipais de educação que iniciaram suas 
gestões em dois mil e dezessete. O resultado dessa pesquisa servirá para Undime/SC 
preparar futuras capacitações de gestores. Para realizar o levantamento desse perfil foi 
sugerido para que a secretaria executiva desenvolva um questionário com informações 
básicas e antes de remetê-las, esse documento deve ser avaliado e aprovado pelos 
membros da sua mesa diretora. 2) Apresentação da Secretaria Executiva para diretoria:  a) 
Funcionamento da Secretaria Executiva da Entidade – José Emanuel Andrade e Luana Costa 
de Cordova apresentaram a mesa diretora diversos aspectos relativos ao funcionamento da 
Undime/SC. Dentre os assuntos elencados, destacam-se os administrativos e financeiros, 
convênios existentes, representações da Undime/SC, repasses financeiros obrigatórios para 
Undime Nacional, custos fixos mensais, Plano de Ações da Undime/SC para o ano corrente. 
O presidente Roque Antônio Mattei e o secretário de finanças Maurício Fernandes Pereira 
indagaram sobre a situação da Undime/SC, em relação à sala que ocupa no prédio onde 
está localizado o Centro de Educação Continuada – CEC da Secretaria Municipal de 
Educação de Florianópolis. Foram informados que a sala está cedida até o final de dois mil e 
dezessete. Para tornar transparente a cessão da sala e evitar problemas futuros, o 
secretário de finanças da Undime/SC Maurício Fernandes Pereira sugeriu a realização de 
um convênio entre Undime/SC e Prefeitura Municipal de Florianópolis. Para tanto, a 
Undime/SC deve enviar ofício a Secretaria de Educação de Florianópolis solicitando a 
cessão da sala e, apenso ao ofício minuta de convênio autorizando a Undime/SC utilizar o 
espaço que ocupa no CEC, tendo por objetivo exercer suas atividades administrativas. b1 - 
Situação financeira da Undime/SC - Foi solicitado pra secretaria executiva que apresentasse 
uma previsão de receitas e despesas detalhadas para o ano de dois mil e dezessete.            
Como esse documento ainda não tinha sido preparado, foram  dados alguns 
esclarecimentos sobre a situação financeira da Undime/SC, saldo em com as aplicações no 
Banco do Brasil, etc., e ao final o secretário executivo se comprometeu apresentar na 
próxima reunião um  documento completo sobre o assunto. O presidente solicitou que 
quando esse documento estivesse elaborado, fosse encaminhada cópia pra ele por e-mail. 
b2- Balanço do XVI Fórum Undime/SC – O secretário executivo apresentou uma planilha 
contendo todas as receitas e despesas do XVI Fórum Ordinário da Undime/SC e ao final das 
demonstrações financeiras acusou um superávit expressivo,  que fortaleceu o caixa da 
Undime/SC. b3- Procedimentos para efetuar pagamentos dia a dia da Undime/SC – A 
secretaria executiva solicitou para a presidência que fosse criado procedimento para efetuar 
pagamentos da Undime/SC, pois com a necessidade de duas assinaturas nos cheques 
(presidente e secretário de finanças), o processo para realizar os pagamentos,  tem que ser 
antecipado. A presidência ficou de analisar a situação e dar solução. b4 - Remessa 
Percentual Sobre da Anuidade da Undime/SC para Undime Nacional; Foi informado aos 
presentes sobre o valor a ser repassado pela Undime/SC para a Undime Nacional,  referente 
as anuidades pagas no segundo semestre dois mil e dezesseis (segunda parcela dois mil e 
dezesseis,  conforme estatuto) e das anuidades pagas em dois mil e dezessete até a 
realização do XVI Fórum da Undime/SC (primeira parcela dois mil e dezessete, conforme 
estatuto), compromisso assinado pelo presidente e encaminhado para Undime Nacional. c) 
Jornal da Undime/SC– Devido a Assessora de Comunicação Bruna Carvalho Madeira estar 
licenciada por problemas médicos, Luana Costa de Cordova deu explicações sobre o jornal 
da Undime/SC e informou que a Bruna vai realizar uma apresentação mais detalhada sobre 
o setor de comunicação da Undime/SC, na próxima reunião da mesa diretora. d) Editais ou 
Indicações de Representantes da Undime/SC: para FUNDEB, PPARFOR, FEE/SC, CEE/SC e 
Transporte Escolar – A secretaria executiva da Undime/SC informou que a Undime/SC tem 
representações: no Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 



 

Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, Plano Nacional  de Formação de 
Professores – PARFOR,  Fórum Estadual de Educação de Santa Catarina- FEE/SC, 
Conselho Estadual de Educação de Santa Catarina – CEE/SC e no Grupo de Trabalho 
Sobre o Transporte Escolar da Secretaria de Estado da Educação de Santa Catarina. 
Comunicou que as representações são realizadas através de editais ou indicações da 
diretoria. Conselho Estadual de Educação de Santa Catarina – CEE/SC a mesa diretora 
indicou para compor a lista quíntupla os seguintes dirigentes municipais de educação - 
Roque Antônio Mattei – Secretário Municipal Educação de Joinville; Estela Maris Bergamini 
Machado - Secretária Municipal de Educação de Mafra; Geancarlos Farinon Flores de 
Matias - Secretário Municipal de Educação de Videira; Cristiane Gelowate Ruecke – 
Secretária Municipal de Educação de Rio Negrinho; Patrícia Luerds - Secretária Municipal de 
Educação de Blumenau -  O presidente solicitou que a secretaria executiva da Undime/SC 
envie ofício com os indicados para o governador do estado de SC e cópia para o Secretario 
de Estado da Educação de SC,  e dentre esses que compõem essa lista quíntupla, um será 
nomeado membro titular do Conselho Estadual de Educação de SC. O secretário nomeado 
complementará o mandato do antigo representante,  que deixou de ser dirigente municipal 
de educação; Fórum Estadual de Educação de SC - A mesa indicou o Secretário de 
Educação de Florianópolis Maurício Fernandes Pereira para ser o representante da 
Undime/SC,  no Fórum estadual de Educação de Santa Catarina. A secretaria executiva da 
Undime/SC deve encaminhar  ofício com a indicação para a coordenadora do Fórum 
Estadual de Educação de SC professora Cássia Férri.  Grupo de Trabalho sobre o 
Transporte Escolar da SED/SC -  A mesa diretora solicitou para que a secretaria executiva 
da Undime/SC contatasse com o secretário municipal de educação de Águas Mornas Mário 
Fernandes para convidá-lo para continuar representando a Undime/SC nesse Grupo de 
Trabalho, caso aceite será encaminhado ofício com o seu nome para a Secretaria de Estado 
da  Educação de SC. Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e 
de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, Plano Nacional  de 
Formação de Professores – PARFOR - Para representação no PARFOR ou FUNDEB foi 
solicitado que a secretaria executiva da Undime/SC envie editais, oportunizando aos  
dirigentes municipais de educação do estado interessados participem desses colegiados, 
contribuindo respectivamente com seus conhecimentos para formação de professores ou 
realizando fiscalização da aplicação do dinheiro público  na educação. e) Apresentar Plano 
de Ação da Undime/SC para dois mil e dezessete (José Emanuel  e Luana) -  Foi apresentado plano 
de ação da Undime/SC para dois mil e dezessete e a mesa diretora ficou para discutir esse 
plano na próxima reunião da diretoria. Os itens  f) Proposta Seminários Regionais e sugestão 
programação (José Emanuel  e Luana) ; g) Local para realização do X Fórum Extraordinário da 
Undime/SC (José Emanuel  e Luana); g1- Tema do evento(José Emanuel  e Luana); g2 - Memorial dos 
trinta anos da Undime/SC (Bruna Carvalho); ficaram para ser apreciados na próxima reunião da 
diretoria. 3) Proposta de ação conjunta SED/SC, FECAM e Undime/SC junto a SME’s (Osmar 

Matiola e Gilberto Luiz Agnolin) – Apresentaram uma proposta de ação conjunta Secretaria de Estado 
da Educação de Santa Catarina - SED/SC, Federação Catarinense dos Municípios – 
FECAM, União dos Dirigentes Municipais de Educação de Santa Catarina – Undime/SC com 
o objetivo de atuarem junto as Secretarias Municipais de Educação de SC, para adotarem 
um programa de ofertas de cursos, tendo como meta, a capacitação  de profissionais de 
educação das redes municipais de ensino. Ao final, solicitaram que a Undime/SC indique um 
representante para atuar nesse grupo de trabalho.  4) Outros Assuntos de Interesse dos 
Dirigentes Municipais de Educação – O presidente solicitou explicações da secretaria 
executiva sobre os avaliadores educacionais – AE’s  que representam a Undime/SC,  nas 
redes de Assistência aos Planos Municipais de Educação e aos Planos de Carreiras dos 
municípios, programa instituído pelo Ministério da Educação com a coordenação da 



 
 

Secretaria de Estado da Educação de SC e a participação da Undime/SC. Dadas as 
informações e após as manifestações dos presentes, foi aprovado pela mesa  diretora que 
os avaliadores educacionais (Planos Municipais de Educação e Planos de Carreiras)  sejam 
convocados para participarem da próxima reunião da mesa diretora da Undime/SC, para 
fazerem um relatório de suas atividades. O presidente perguntou aos presentes qual seria a 
melhor data para realizar a próxima reunião da mesa diretora e após manifestações, ficou 
decidido dia nove de junho de dois mil e dezessete, nesse mesmo local. Nada mais 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, José Emanuel B de 
Andrade,  Secretário Executivo da Undime/SC, que, submetida aos presentes e achada 
conforme, será assinada por todos. Florianópolis, aos vinte e três dias do mês de maio de 
dois mil e dezessete. 
 
 
         
                José Emanuel B de Andrade                                                          Roque Antônio Mattei 
           Secretario Executivo da Undime/SC                                             Presidente da Undime/SC  


