
 

 

 

 

SÍNTESE DA REUNIÃO DO CODIME 

07 DE MARÇO DE 2017 - AUDITÓRIO DA AMAVI - 9H  

PAUTA ENCAMINHAMENTOS 

1. Planejamento Estratégico Institucional 
Professores da UNIDAVI - Charles Roberto 
Hasse e Gilberto Maschio 

Os representantes da UNIDAVI apresentaram 
modelo de gestão administrativa para ser 
discutida e sugeriram montar uma formação 
continuada para os gestores a fim de que 
possam desempenhar seu papel perante o 
município com mais eficácia. A assessora Tânia 
ficou de conversar com os representantes para 
verem da possibilidade de ser implantada para 
os gestores municipais. 

2. Leitura do Regimento do CODIM Feita a leitura do regimento do colegiado foi 
sugerido que houvesse uma leitura mais 
pontuada em outro momento para alteração do 
mesmo, visto que este se encontra 
desatualizado e que muitas outras coisas são 
feitas e não estão registradas 

3. Eleição da Diretoria do CODIME 2017 Passou-se a eleição dos membros do CODIME, 
divididos por área foram indicados para 
representar, que ficou assim distribuída: 
Coordenadora Geral - Catia Maragoni Geremias 
- Trombudo Central; Vice Coordenador - 
Margaret Dalabeneta - Atalanta; Secretaria 
Geral - Elaine Borghesan - Mirim Doce; 
Primeiro secretario - Jamir Sulmar Ferreira - 
Aurora; Segundo secretário - Leonor Luzia 
Largura Padoin - Witmarsun. 

4. Informes do FNDE - Prestação de Contas - 
SIMEC, SIOPE - Programas do MEC/FNDE; 

A assessora Tânia Mara fez a entrega de um 
resumo sobre assuntos pertinentes ao FNDE 
que são de atividades nas secretarias da 
educação: Prestação de contas; Mudança de 
senha do gestor; Capacitação dos sistemas; 
entre outros. 

5. Projeto Proposta Curricular 
SENAC/CODIME; 

Houve alteração da proposta feita pelo SENAC 
pelo fato de muitos municípios não possuírem 
series finais. Ficou assim estabelecido: 10 
secretarias que possuem somente educação 
infantil e series iniciais pagarão uma quantia de 
R$ 9.414,00 para os dois anos de formação 
divididos em 18 vezes de R$ 523,00 mensais; 
18 secretarias que possuem educação infantil e 
series iniciais e series finais pagarão uma 
quantia de R$ 10,782,00,00 para os dois anos 



 

 

 

 

de formação divididos em 18 vezes de R$ 
599,00 mensais; os contratos será dividido 
2017 e 2018 pois o projeto de capacitação será 
de dois anos. 

6. Relatório do EducaCIM - Relatório de 
Matrículas, Distorção de Série Idade e 
Relatório de Movimento e Rendimento; 

Apresentado os relatórios de gestão 
pedagógica. Orientou-se sobre a importância 
dos dados inseridos no censo escolar prazo de 
importação da segunda etapa ao INEP dia 
17/03. Por solicitação dos secretários as 
reuniões de treinamentos e orientações com os 
analistas técnicos educacionais (master) será 
paralela ao CODIME - para otimização. Local a 
serem definidos no convite. 

7- Assuntos de Interesse dos Municípios e 
do Conselho. 

Comunicado sobre síntese da reunião das 
Nutricionistas para conhecimento das 
secretárias. Comunicado do Seminário do Pnaic 
sobre orientações viagem e hospedagem. Nada 
mais havendo para o dia, encerramos a 
reunião. 

 
Obs. Faz parte integrante da presente síntese a lista de presença. 

 
 

Rio do Sul, 7 de março de 2017. 
 
 

COORDENADOR DO CODIME 
 

SECRETÁRIO DO CODIME 


