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Ata Reunião Diretoria Executiva 
 
 
 
Aos oito dias do mês de junho de 2018, na sala de reunião da Feira do Livro, do complexo 

centreventos Cau hansen localizado, em Joinville/SC, reuniram-se os membros da Mesa 

Diretora da Undime/SC, Conselho Fiscal, Conselho Nacional de Representantes e Conselho 

Estadual de Representantes, tendo como itens da pauta: avaliação e prestação de contas do 

10º Fórum Extraordinário da Undime/SC; discussão sobre a implementação da BNCC; 

Entrega do balanço e documentos contábeis (2016/2017) ao Conselho Fiscal, para 

apreciação e emissão de parecer; Eleição para preenchimento dos cargos vagos da Undime-

SC e Finanças e anuidades 2018. A reunião foi iniciada às 9h30 pelo presidente da 

Undime/SC, Roque Antônio Mattei, Dirigente Municipal de Educação de Joinville/SC, que deu 

as boas-vindas aos presentes, agradeceu a partipação de todos e convidou para que 

pudessem prestigiar a feira do livro e o seminário Regional Educação Integral e Educação 

Profissional – FIESC que aconteceria no período vespertino. Luana Costa de Córdova, 

secretária executiva, apresentou sobre a anuidade 2018 da Undime/SC, foi pedido pelos 

participantes que a Undime/SC envie para os representantes a lista por região, dos 

municípios adimplentes e inadimplentes. Seguindo para a próxima pauta, o presidente Roque 

apresentou os resultados do 10º Fórum Extraordinário da Undime/SC, tendo um saldo 

positivo e elogiado por todos os presentes. A Secretária de Blumenau Patrícia Lueders 

ressaltou a pontualidade das palestras e lamentou pelo worshop do Plano de Ações 

Articuladas (PAR), o palestrante estava perdido e não soube conduzir a oficina, no mesmo dia 

já foi alertado ao FNDE pela secretária executiva. A secretária de São José, Lilian Sandin 

Boeing, comentou que gostou bastante do Fórum e achou muito bem organizado. A 

Secretária de Pomerode, Neuzi Schoteen, sugeriu que para os próximos eventos, a 

Undime/SC entregue a ficha de avaliação no final do evento. Para encerrar o assunto do 

Fórum, foi apresentado um video com os melhores momentos. Na sequência a secretária de 

Araquari, pediu que a Undime/SC indique um suplente para o Fórum Estadual de Educação, a 

secretária de Gaspar, Zilma Mônica Ansão Benevenutti, colocou seu nome à disposição, 

todos os presentes concordaram com a indicação. Em seguida, a pauta sobre eleição dos 

cargos vagos, para o Conselho Nacional de Representantes, foi lido o parecer do jurídico da 

Undime Nacional, no qual orienta que para a eleição de menbros para o Conselho Nacional 

de representantes, deve ser feita em Fórum Extraordinário por esse motivo não houve a 

eleição. Quanto a entrega da prestação de contas ao Conselho fiscal, como não houve a 
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presença de nenhum membro, a Undime/SC irá digitalizar toda a prestação e irá enviar por e-

mail para parecer do conselho fiscal. Para encerrar com a reunião, foi discutido sobre a Base 

Nacional Comum Curricular, foi colocado a importância da Undime/SC, enviar novamente um 

ofício com informações sobre a implementação. Foi comentado que na próxima semana teria 

a reunião do Comitê executivo de mobilização da BNCC e que nessa reunião seria acordado 

sobre a divulgação da Proposta Curricular para o Território Catarinense.  

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 e anexada a relação 

de todos os presentes na referida reunião. Joinville/SC, 8 de junho de 2018. 
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