
 

 

Ata 323 

 
 Aos vinte e seis dias do mês de março de dois mil e dois, a Presidente da Fundação, Sra. 
Sílvia Grimaldi Santos, abriu a reunião ordinária do Conselho Deliberante dando boas-vindas a 
todos e apresentando a nova Diretoria da Fundação: Sra. Vera Lúcia Piccoli de Mello – Vice 
Presidente e Diretora Financeira e Carlos Alberto de Oliveira – Diretor Jurídico. Comunicou o 
afastamento da  Diretora de Patrimônio, Sra. Helenita Falcão Laurino fazendo uma breve 
homenagem e agradecendo por todo trabalho realizado em sua gestão. Em seguida foi lida e 
aprovada a ATA 322. Dando continuidade o Conselheiro Luiz Roberto da Silva  solicitou a inversão 
da pauta, colocando que havia alguns pais que não faziam parte do Conselho e que estavam 
presentes para falar sobre a demolição da churrasqueira. A Diretora Clívia colocou que seria 
importante aproveitar a presença deste grupo de pais para apresentar a todos os dados que a 
Direção havia preparado para a reunião. Seguindo com a apresentação, a Diretora Clivia expôs o 
número de alunos por etapa, os índices de redução  de saída dos alunos da 8ª série, os custos 
referentes às Bolsas de Estudos e alguns dados do Projeto Universidade. Encerrada a apresentação 
da Direção, a Sra. Silvia fez um  breve histórico dos motivos que levaram à demolição da 
churrasqueira. Em seguida o Conselheiro Luiz Roberto retomou a palavra dando sua visão sobre o 
assunto. Foi um momento polêmico, tendo em vista os diversos entendimentos sobre o assunto. 
Após inúmeras discussões, ficou decidido que haverá uma reunião extraordinária  para, então, 
tratar os assuntos de pauta dessa reunião, que não puderam ser abordados devido ao tempo 
tomado pela discussão da churrasqueira. Foi decidido também que, na reunião ordinária de abril, já 
nomeado o novo diretor de patrimônio, o assunto da churrasqueira será retomado pela Diretoria da 
fundação. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião.   
 
 
 
Silvia Grimaldi Santos      Mariana C. Parussini   
Presidente da Fundação      Secretária 
 
 



Ata 324 
 
Aos nove dias do mês de abril de dois mil e dois, reuniu-se em reunião 
extraordinária o Conselho Deliberante. A Presidente da Fundação, Sra. Silvia 
Grimaldi Santos, abriu a reunião lendo a ata 323 que foi aprovada. Foi 
solicitada a inversão da pauta. Foi apresentado ao Conselho o Sr. Osmar 
Tumelero, novo Diretor de Patrimônio da Diretoria em substituição à Sra. 
Helenita Falcão. O Sr. Osmar fez uma breve apresentação de seu currículo 
profissional. A Sra. Silvia justificou a ausência do Sr. Carlos Alberto, Diretor 
Jurídico, por motivos profissionais. Informou também que as reuniões da 
Diretoria da Fundação estão ocorrendo todas às segundas-feiras a partir das 
18h30min. Em seguida o Conselheiro Daniel Jaskowiak, da Comissão Eleitoral,  
fez um relato das atividades comentando e incentivando novas candidaturas 
às vagas ao Conselho Deliberante existentes, citando as turmas que realizarão 
eleição. Dando seguimento apresentou o calendário das eleições: datas: 24/04 
– convocações, junto ao calendário do mês; 07/05 – data limite para 
candidaturas; de 13 a 17/05 – votação – os alunos poderão trazer votos para 
colocar nas urnas; 28 de maio – posse dos eleitos. Foi lido o Estatuto 
especificamente o artigo que trata sobre o Conselho (artigos 8 e 10 parágrafo 
1º) e salientado que será seguido o que consta no Estatuto no que tange à 
exclusão dos conselheiros que excederem número de faltas ou tornarem-se 
inadimplentes. O Conselheiro João Batista solicitou que seja reforçado o 
marketing das atividades do Conselho com fotos, reportagens nos 
informativos e divulgar o papel do conselheiro. A Conselheira Sra. Christiane 
Ganzo coloca a necessidade de discutir mais o papel do conselheiro. A Sra. 
Silvia relatou ações de marketing em andamento: caderno da Zero Hora – ZH 
Escola, atividades da assessoria de imprensa Eliana Camejo e os últimos  
eventos externos: Pico do Itacolomi, que foi apresentado por diversas 
emissoras e jornais. Comentou ainda sobre o trabalho em andamento e 
também sobre o nosso contencioso trabalhista, que é pequeno, e sobre o 
contencioso fiscal tributário que é maior e que na próxima reunião o diretor 
Jurídico comentará com maiores detalhes. Ficou marcado a próxima reunião 
para dia trinta de abril. Foram feitos comentários sobre a implantação do 
informativo que é a abertura de mais um canal de comunicação com 
informações do dia-a-dia da Fundação. Foram realizados vários elogios por 
parte dos conselheiros. A Sra. Vera Piccoli, Vice-Presidente, informou que a 
inadimplência de 2001 encerrou o ano com 4%, mas estamos conseguindo 
receber estes valores, sendo que os inadimplentes que saíram do Colégio 
forma encaminhados para cobrança externa e os que permaneceram estão 
recebendo correspondência interna com prazos menores e com maior 
freqüência do que as enviadas anteriormente. Em seguida, foi colocado em 
debate o desconto de Fidelidade que no momento é fornecido inclusive para 
pagamento das mensalidades em atraso. Após várias colocações, não houve 
consenso e ficou combinado que manteríamos o debate nas próximas 



reuniões. O Sr. Giancarlo Zanetello, representando o Conselho Fiscal, 
distribuiu para todos os presentes cópia do balanço de encerramento do 
exercício 2001. Após inúmeras perguntas e debates foram aprovadas por 
unanimidade as contas do exercício. Informou também a contratação da 
empresa de auditoria HLB AUDILINK AUDITORES E CONSULTORES que foi 
escolhida e está auditando o referido balanço. Vários conselheiros colocaram a 
necessidade de que, no futuro, para conduzirmos esse tipo de debate que 
esteja presente o nosso contador municiado do plano de contas e balancete. 
O Conselheiro Luiz Roberto da Silva comentou sua preocupação com a 
rotatividade na função de porteiro e salientou a importância dessa função no 
Colégio, a Diretora Clivia informou os motivos das alterações e relatou as 
ações que estão sendo realizadas com a preocupação em relação a esta 
função. Os porteiros estão tendo reuniões com o Serviço de Orientação e 
Psicologia abordando postura e manejo com as crianças, a utilização de 
crachás para visitantes e a implantação de câmeras de vídeo. Todas essas 
ações, visam melhorar nossa segurança interna. O  Sr. Luiz Roberto comentou 
também que seu filho Maurício quando se apresenta em eventos artísticos 
particulares tem utilizado a camisa do Colégio e pergunta se podia continuar 
fazendo-o; A Diretora Clivia explicou que os alunos,  quando em eventos 
externos oficiais, comparecem uniformizados e que mesmo este aluno não 
estando representando a Escola poderá utilizar a camisa do Colégio. A 
conselheira Elisabeth Puppe realizou rápida explanação sobre a venda de 
ingressos, na Escola, do Desfile da estilista Milka, em benefício da Instituição 
Kinder. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a reunião. 
 
 
  
Silvia Grimaldi Santos     Mariana Parussini 
Presidente da Fundação    Secretária 
 
 
 
 
   Carlos Alberto de Oliveira 

          OAB-RS 17.224 



Ata 325 

 

 

Aos trinta dias do mês de abril  a Sra. Sílvia Grimaldi Santos, Presidente da Fundação, abriu a 
reunião ordinária do Conselho Deliberante. Foi lida e aprovada a Ata 324. Dando seguimento, foi 
tratado o assunto sobre a Fidelidade. Foi aprovado que o desconto da fidelidade continuará sendo 
passado a todas as famílias, mas só será concedido até o último dia útil do próprio mês de 
vencimento. Esse procedimento se dará a partir do mês de junho. Em seguida, o Sr. Carlos Alberto, 
Diretor Jurídico explicou que o passivo trabalhista que temos é pequeno em relação ao número de 
professores e funcionários. Comentou também sobre a cobrança externa a cargo da Advogada 
Maria Aparecida, que tem relatado dificuldades na cobrança judicial, e, por último, depôs sobre o 
contencioso judicial na parte fiscal e seu valor expressivo, constando, inclusive, no balanço 
recentemente auditado e publicado no Jornal do Comércio, Este contencioso é oriundo de 1996 e 
trata-se de notificações por parte do INSS. As impugnações, embargos e ações foram realizados na 
Justiça Federal do RS e ainda não existem sentenças sobre o assunto. Sobre bolsas de estudo, foi 
informada a necessidade de complementar o processo de concessão de bolsas com mais 18 vagas, 
visando atender à legislação de filantropia. A Escola enviará correspondência às famílias 
esclarecendo o assunto. Alguns conselheiros expuseram pontos positivos e relação ao convívio dos 
nossos alunos com bolsistas. A Diretora Clivia Morato informou que os problemas encontrados até o 
momento foram em relação às disciplinas de português, matemática, inglês e habilidades; está 
sendo pensada a criação de laboratórios específicos para os bolsistas com dificuldades. Aproveitou 
para falar da Campanha do Novelo de lã. Em seguida, a palavra foi passada para o Sr. Osmar 
Tumelero, Diretor de Patrimônio, e este relatou que ainda está se apropriando dos principais 
problemas, Plano diretor e outros assuntos, devido a sua posse recente na diretoria; comentou a 
necessidade de corrigir pendências antigas como o telhado do ginásio, problemas no 
estacionamento, obra Nível B – que vai ser excetuada em julho – a cobertura para as passarelas, 
ausência do sistema de controle de patrimônio. Sobre a churrasqueira, após inúmeras discussões, o 
Conselho avaliou e achou importante a manutenção de um espaço de confraternização e foi criada 
uma comissão para tratar, deste assunto, que redefinirá o conceito público-usuário, horários, 
segurança e a captação de recursos. A comissão será composta pelos seguintes pais: Álvaro Osório, 
Daniel Jaskowiak, Luiz Roberto da Silva (que se prontificou a coordenar o grupo de trabalho), 
Osmar Tumelero, Amilcar Ferreira, Carlos Alberto Boeira de Jesus e Christiane Ganzo. Nada mais 
havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 24H20min. 
 
 
Silvia Grimaldi Santos    Mariana Parussini 
Presidente da Fundação    Secretária 



ATA 326 – Reunião do Conselho Deliberante 
 
Aos vinte e oito dias do mês de maio, a reunião ordinária do Conselho Deliberante 
foi aberta pela Presidente, Sra. Sílvia Grimaldi Santos, que deu boas-vindas a todos 
os presentes e, em seguida, deu posse aos novos conselheiros. Apresentou os 
Diretores da Fundação e o Gerente Administrativo Financeiro. Após, os 
Conselheiros fizeram uma breve auto-apresentação. A Sra. Sílvia retomou a 
palavra lendo uma mensagem elaborada pela Conselheira Rita Lupion em nome da 
Comissão Eleitoral. Após, foi distribuída cópia do Estatuto da Fundação para todos 
os Conselheiros presentes e apresentada  a Estrutura da Fundação. Também 
foram lidas as atribuições do Conselho Deliberante. Em seguida, a Diretora Geral, 
Clivia Cassol Morato, apresentou a Estrutura do Instituto, a filosofia de trabalho e o 
modelo de gestão. Comentou também a implantação de Laboratórios de 
Aprendizagem de Português, Matemática, Língua Inglesa, Desenho Geométrico e 
Informática para os bolsistas e para os alunos novos que ingressaram no Colégio 
este ano, sem custos adicionais. Retomando a palavra, a Sra. Sílvia comunicou 
sobre o Processo de Aquisição de Bolsas de Estudos: serão oferecidas 18 novas 
vagas para bolsistas. Comentou também sobre a lei que obriga a Escola a oferecer 
estas bolsas, bem como outras ações em filantropia. Houve várias perguntas sobre 
os critérios da concessão das bolsas, valores envolvidos, sugestão de cotas para 
negros e ficou decidido que, em futuras reuniões, esse assunto deve ser retomado 
em pauta. A palavra foi passada para a Vice-Presidende, Sra. Vera Piccoli, que  
distribuiu cópia do balanço publicado, em abril passado, no Jornal do Comércio, e 
cópia do orçamento proposto para os meses de junho a dezembro deste ano. Após 
inúmeras perguntas e explicações, foi aprovado por unanimidade o orçamento  
proposto. O Conselheiro Júlio Wilasco elogiou  o equilíbrio proposto e aprovado 
pelo Conselho. O Conselheiro Hamilton Acosta solicitou que, em reuniões futuras, 
volte-se a discutir melhorias no orçamento. O Conselheiro João Batista Aguiar 
sugeriu contato com Sr. Miguel Satler, que é profissional com muito conhecimento 
em economia de energia e que poderia nos auxiliar nesse assunto. Por  último, a 
Vice-Diretora Ana Maria Schneider convocou os pais para auxiliarem na Festa 
Junina,  dia 15 de junho, no revezamento de atendimento no caixa. Nada mais 
havendo a tratar, a Sra. Sílvia encerrou a reunião, no horário previsto, com elogios 
e agradecimentos a todos. 
 
 
 
Sílvia Grimaldi Santos     Mariana Parussini 
Presidente da Fundação     Secretária 
 



Ata 327  

 

 

Aos vinte e cinco dias do mês de junho, a Sra. Sílvia Grimaldi Santos, Presidente da 

Fundação, abriu a reunião ordinária do Conselho Deliberante comunicando o ocorrido 

em relação aos DOCS. Pediu desculpas pelo erro e informou que foi enviada 

correspondência às famílias. Foi proposto que as próximas reuniões comecem a partir 

das 19h15min para que terminem mais cedo. A proposta foi aceita por unanimidade. 

Foram lidas e aprovadas as atas 325 e 326. O primeiro assunto de pauta tratado foi o 

que se refere às turmas que ficaram sem representação de titular e suplente ou apenas 

de suplente. Foram apresentadas lâminas em que constavam as turmas sem 

representação. Algumas dúvidas surgiram em relação ao papel do conselheiro, que já 

foram tratados em reuniões anteriores. O modo como a eleição foi conduzida também 

acarretou dúvidas. Alguns conselheiros pensam que este processo deve ser mais 

divulgado e realmente fazer parte da vida da Escola e das famílias. Foram colocadas 

em questão propostas para sanar esta falta de representação. O Conselheiro Daniel 

Deoclides Jaskoviak colocou a idéia da Comissão Eleitoral, que pensa em chamar as 

turmas para participarem do Conselho sem direito a voto, uma vez que, mediante o 

Estatuto da Fundação, as eleições já foram encerradas. Após inúmeras discussões em 

relação à alteração e análise estatutária, eleições, critérios para candidatura, entre 

outros, ficou decidido que a Comissão Eleitoral fará um convite às turmas que estão 

sem representação para participarem do Conselho sem direito  a voto, enquanto 

pensará em uma nova proposta para a reunião ordinária do mês de agosto. Em 

seguida, a palavra foi passada para o Sr. Rubi Schultz, assessor de filantropia da 

Fundação, que apresentou lâminas com demonstrativos financeiros de uma escola sem 

filantropia e uma projeção financeira dos atuais projetos sociais em andamento e das 

bolsas de estudos concedidas. O Conselho Deliberante chegou a conclusão de que 

ainda faltam conceder mais algumas bolsas e de que o saldo remanescente devemos 

completar com novos projetos sociais. Nada mais havendo a tratar, a Sra. Sílvia 

encerrou a reunião desejando uma boa torcida no jogo da Seleção Brasileira que 

acontecerá no dia vinte e seis de junho. 

 

 

 

Sílvia Grimaldi Santos     Mariana Parussini 

Presidente da Fundação    Secretária da Direção 



Ata 328 
 
Aos trinta dias do mês de julho de dois mil e dois, a Senhora Sílvia Grimaldi 
Santos, Presidente da Fundação, abriu a reunião ordinária do Conselho 
Deliberante, quando foi lida e aprovada a ata 327. Dando seguimento à pauta da 
reunião, a Sra. Sílvia passou a palavra para o Conselheiro Júlio Wilasco, que 
apresentou o projeto de avaliação institucional. Esse projeto está sendo 
desenvolvido em parceria com a Faculdade Ritter dos Reis, através da estagiária 
Andréa Noal. Dentro desse assunto, Andréia e Júlio explicaram todos os passos 
que serão seguidos para que seja construído o instrumento de avaliação que 
será aplicado mais à frente. Foram distribuídas as fichas aos conselheiros para 
que fossem preenchidas com as necessidades de cada segmento a serem 
avaliados. Essas fichas deverão ser entregues, na Secretaria da Escola, até dia 
seis de agosto, terça-feira. Dando continuidade, o Sr. Marcelo Ramos Oliveira 
apresentou o projeto Tributo à Cidadania. Demonstrou, em lâminas, como o 
contribuinte que paga Imposto de Renda pode reverter em benefícios sociais 
uma pequena parte do imposto. Surgiram algumas dúvidas em relação aos 
projetos que devem ser encaminhados para o Fundo Municipal dos Direitos da 
Criança e Adolescentes ou para o Ministério da Cultura. A Escola irá propor um 
projeto que será aprovado pela Diretoria Executiva e pelo Conselho Deliberante, 
para então, dar continuidade ao processo. Quanto ao assunto Matrículas e 
Rematrículas, a Diretora Geral, Clívia Cassol Morato, apresentou em lâminas o 
valor da matrícula/rematrícula, de R$ 165,00. Para matrícula, o valor será 
cobrado à vista, e para rematrícula via DOC, em três parcelas de R$ 55,00. O 
processo de matrículas para alunos novos será aberto a partir de cinco de 
agosto, e o de rematrícula a partir de setembro. O valor pago será devolvido em 
três parcelas de R$ 55,00, nos meses de abril, maio e junho de dois mil e três. A 
Diretora Clívia também apresentou a estrutura das turmas para 2003. Referente 
à filantropia, a Escola precisa completar a porcentagem exigida, apesar de já ter 
aberto 72 bolsas de estudos. Ficou decidido que o complemento da filantropia 
será comprovado na forma de rateio, como já vinha sendo efetuado nos anos 
anteriores e através de projetos sociais em vigor. Até o final de 2002 não serão 
abertas mais bolsas de estudos. Será inclusa no DOC, a partir de cinco de 
setembro, a rubrica Filantropia. Até o final de 2002, serão analisadas as reais 
necessidades de bolsas de estudos para o ano 2003. Nada mais havendo a tratar 
a Sra. Sílvia encerrou a reunião. 
 
 
Sílvia Grimaldi Santos     Mariana Parussini 
Pres. da Fundação      Secretária 



Ata 329 

 

Aos vinte e sete dias do mês de agosto de dois mil e dois, a Presidente da 
Fundação, Sra. Silvia Grimaldi Santos, abriu a reunião ordinária do Conselho 
Deliberante, quando foi lida e aprovada a ata 328. Como primeiro assunto, o 
Diretor de Patrimônio, Sr. Osmar Tumelero, apresentou propostas para que a 
Escola possa ser beneficiada frente ao Projeto Tributo à Cidadania. Foram 
apresentadas quatro propostas: 1 – uso do corredor entre o Ginásio de 
Esportes e o muro junto à Rua Orfanatrófio, viabilizando o trânsito das micro-
escolares e também servindo de corredor para ligação ao campão, para 
estacionamento em dias de festa; 2 – cobertura da quadra de piche e 
colocação do gramado sintético; em outra etapa, implantação de iluminação; 
3 – construção de um novo prédio administrativo, para que o atual possa ser 
ocupado pela Etapa Infanti,l que está crescendo; 4 – readequação do 
Audiovisual, melhoramentos na área de infra-estrutura, para valorização dos 
nossos projetos. Após a apresentação, surgiram novas propostas, como a de 
cobrir a passagem dos alunos, pois em dias de chuva as crianças chegam às 
salas muito molhadas. O assunto foi muito debatido, mas ficou decidido que a 
readequação do audiovisual, por ser o mais barato, será realizado pela Escola. 
Foi colocado a valorização do espaço físico da Infantil, com a reestruturação 
do espaço da Administração e Direção em outro local. O Sr. Osmar se 
comprometeu a fazer o desenvolvimento do projeto da quadra e a viabilidade 
de cobri-la. Este projeto, que consiste em duas obras, foi aprovado 
unanimemente, e será encaminhado ao Fundo Municipal da Criança e 
Adolescente. Dando seguimento, o Conselheiro Daniel Jaskoviak apresentou a 
proposta de alteração no Regimento Eleitoral, que foi estudado pela Comissão 
Eleitoral. Foi entregue uma cópia para cada representante no intuito de que, 
na próxima reunião, o assunto seja debatido e, então, tomada uma decisão 
mais concreta. Nos assuntos gerais, foi colocado que, em uma turma da Etapa 
Infantil, existem mais alunos bolsistas do que pagantes. A Direção respondeu 
que, para o próximo ano, as turmas já foram reestruturadas de maneira que 
isso não aconteça. O Conselheiro Luiz Roberto comunica seu afastamento da 
Comissão da Churrasqueira e também do Conselho Deliberante, por motivos 
pessoais. A Sra. Silvia agradece a participação de todos, encerrando a reunião. 
 
 
 
Silvia Griamldi Santos    Mariana Parussini 
Presidente da Fundação    Secretária  



Ata 332 
 
Aos vinte e seis dias do mês de novembro de dois mil e dois, a Sra. Silvia Grimaldi 
Santos, Presidente da Fundação, abriu a reunião ordinária do Conselho Deliberante 
quando foi lida e aprovada a ata 331. Dando seguimento, a Sra. Silvia comunicou que 
já foi encaminhado um novo requerimento ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança 
e do Adolescente, para inclusão do Colégio no Projeto Tributo à Cidadania, mas ainda 
não obtivemos uma resposta. Propôs ainda que, a próxima reunião seja no dia 17 de 
dezembro em virtude das comemorações de final de ano.  A Sra. Silvia também 
informou da ausência do Diretor Jurídico, Sr. Carlos Alberto de Oliveira, por motivos 
profissionais. A Sra. Silvia comunicou que no dia da posse do  Conselho Deliberante, 
em maio próximo passado, por um lapso, não foi eleito o Conselho Fiscal. Cumprindo, 
então, os dispositivos estatutários, foram eleitos como titulares os conselheiros Srs. 
Giancarlo Zanetelo, Alfonso Garcia e Elói Dall’Agnol e como suplente o Sr. Júlio 
Wilasco. Dando continuidade à pauta, a Comissão Eleitoral apresentou uma proposta 
para o Regimento Eleitoral, que foi lida; onde haviam dúvidas foram acertados 
detalhes de acordo com a maioria. Em relação à participação de pais de bolsistas 
como conselheiros,  surgiram três propostas: primeira,  a apresentada pela Comissão 
Eleitoral, que não inclui os bolsistas no processo de eleições do Conselho Deliberante; 
segunda, do Conselheiro Sr. Renato Azambuja, que  estipula uma participação dos 
pais de bolsistas, baseada numa porcentagem proporcional entre o número de 
bolsistas e o número de alunos do Colégio e, por último, a terceira proposta, Do Sr. 
Osmar Tumelero, com a manutenção da redação, conforme o estatuto da Fundação. A 
votação nominal resultou assim: proposta da Comissão – Daniel, Teresa, Lucienne, 
Rita – 4 votos; proposta do Conselheiro Renato – Renato, Helena, João Maurício, 
Alfonso, Giancarlo – 5 votos; Proposta do Sr. Osmar – Júlio, Sonyara, Elói, Christiane, 
Heloísa, Clara, Carlos Alberto de Jesus, Elisara, Hamilton, Patrícia, Denise, Vera Piccoli, 
Silvia – 13 votos. Ficou decidido também que o regimento será alterado de acordo 
com as decisões e aprovado na próxima reunião. A Comissão Eleitoral ainda 
apresentou o Projeto Valoração e uma mensagem, que após algumas alterações, será 
apresentado nas reuniões comunitárias para as famílias da Escola, visando valorizar a 
posição do Conselheiro. Dando continuidade, a Diretora Clivia apresentou, em lâminas, 
o número atualizado de matrículas e rematrículas. Também em lâminas apresentou 
gráficos referentes aos diversos meios pelos quais a Escola é procurada por famílias 
novas. A Vice-Presidente, Sra. Vera Piccoli, apresentou uma lâmina com a projeção do 
Orçamento para 2003 demonstrado em tópicos, prevendo 15% de aumento nas 
contribuições, 12% nas despesas de recursos humanos e 15% nas despesas 
governamentais. Colocado em votação, foi aprovado unanimemente. Nos assuntos 
gerais, foi questionado o andamento do trabalho da Consultoria. A Direção respondeu 
que os professores receberam a notícia de uma forma tranqüila e que foi aplicado um 
instrumento de coleta de dados com os professores e funcionários da Escola. O 
Conselheiro Júlio Wilasco salientou a importância de como esse assunto poderá 
repercutir na comunidade e principalmente para não influenciar nas matrículas. A 
Diretoria coloca que temos de manter um discurso tranqüilo para  que não tenhamos  
comentários   indesejáveis.      Ficou acordado que qualquer  decisão  que   venha  ser  
 
 



sugerida pela Consultoria, a Diretoria Executiva trará ao Conselho Deliberante, para 
discussão e aprovação. Nada mais havendo a tratar a Sra. Silvia encerrou a reunião. 
 
 
  
 Silvia Grimaldi Santos     Mariana Parussini 
        Presidente da Fundação        Secretária 



Ata 330 

 
 

Ao primeiro dia do mês de outubro de dois mil e dois, a Sra. Silvia Grimaldi 
Santos, Presidente da Fundação, abriu a reunião ordinária do Conselho Deliberante, 
quando foi lida e aprovada a ata 329. Comunicou a ausência na reunião do Diretor 
Jurídico, por motivo de viagem. Para conhecimento do Conselho, relatou que o Sr. 
Carlos Alberto de Oliveira, Diretor Jurídico, compareceu ao Conselho Nacional de 
Assistência Social – CNAS,  em Brasília,  e tomou providências para que o processo 
de revalidação do certificado de filantropia do Colégio seja julgado ainda em 
novembro de 2002; além disso, fez contatos para viabilizar uma sustentação oral em 
defesa da filantropia, quando dará conhecimento ao CNAS de nosso Programa de 
Bolsas de Estudos. Foi comunicado também que, a inscrição da Fundação no Fundo 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – FMDCA – foi negada, pois no 
momento não estão abertas para escolas, mas o Sr. Marcelo Oliveira tentará 
novamente. Se após este contato do Sr. Marcelo não conseguirmos a inscrição, então 
entraremos no projeto Tributo à Cidadania  via Lei Rouanet. Dando continuidade, a 
Diretora Geral, Clivia Morato, demonstrou em lâminas, o número de matrículas,  de  
rematrículas, de  alunos aptos para efetivarem a rematrícula e o número de famílias  
inadimplentes. Foi apresentado o novo material da campanha de matrícula 2003 com 
folders, panfletos, mala direta para creches e faixa, além do anúncio que está sendo 
veiculado todas as 2ª feiras no ZH Escola, e também um comercial na Rádio Gaúcha 
FM. Nos assuntos gerais, a Vice-Presidente, Vera Piccoli  de Melo, comunicou que a 
inadimplência está em 13,18% e que o objetivo da Diretoria é achar o ponto de 
equilíbrio, após avaliação da área financeira e da estrutura pedagógica, através de 
uma consultoria. O Sr. Daniel Deoclides Jaskowiak relatou que a Comissão Eleitoral 
está trabalhando nas 4ª feiras, às 9h30min, na formatação e finalização da proposta 
do regimento eleitoral para apresentar ao Conselho. O conselheiro Alfonso Garcia, 
comentou que na sua opinião, já está mais do que na hora de que seja colocada uma 
cobertura nas passarelas de acesso à Escola, mesmo que provisória, antes de 
qualquer readequação da sala de audiovisual. Vera explicou que este assunto já havia 
sido tratado e votado na reunião anterior. Alfonso explica que fez parte do grupo que 
avaliou o Plano Diretor e que, por isso, pede que ao menos seja feita uma cobertura 
provisória ou que fique algo organizado para 2003. Como assunto principal de pauta, 
foi discutido o papel do conselheiro. Os técnicos Marcelo Verdi, Carla Wilasco, Sílvia 
Hervella e Rosa Berrutti organizaram um trabalho de dinâmica em grupo e reflexão 
em cima do papel do conselheiro de acordo com o estatuto da fundação. Após 
inúmeras discussões, opiniões e sugestões sobre a diferença entre conselheiro e 
representante, acordado o seguinte: o papel do conselheiro é trabalhar junto à 
Fundação, enquanto Instituto desenvolve e encaminha o dia-a-dia da Escola com os 
demais segmentos. 

 
 
 
 
Silvia Grimaldi Santos    Mariana Parussini 

         Presidente da Fundação         Secretária 
 



Ata 331 
 

 
 
 

Aos vinte e nove dias do mês de outubro de dois mil e dois, a Sra. Silvia Grimaldi Santos, 
Presidente da Fundação, abriu a reunião ordinária do Conselho Deliberante, quando foi lida e 
aprovada a ata 330. Dando início, a Sra. Silvia informou que o Sr. Marcelo Oliveira esteve no 
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente para saber das causas do indeferimento 
do processo de inscrição da Escola; ficou acertado que será encaminhado novo ofício e acredita-
se que, desta vez,  a Escola conseguirá a aprovação. Quanto à filantropia,  o Sr. Carlos Alberto 
Oliveira, Diretor Jurídico, relatou que esteve no Conselho Nacional de Assistência Social, em 
Brasília, e comunicou que o recurso para a revalidação do certificado de filantropia da Fundação 
será analisado em novembro e que não há possibilidades de ser feita uma sustentação oral, 
como pretendia.  A Diretoria reforçou a importância da participação dos Conselheiros nas 
reuniões,  e solicitou atenção para a  assinatura na ata de presença, bem como cuidados com o 
número de faltas, pois está cumprindo o Estatuto da Fundação no que diz respeito à perda de 
mandato de conselheiros com três faltas consecutivas, cinco alternadas ou com atraso de mais 
de duas mensalidades. Em seguida, a Sra. Clivia Morato, Diretora Geral, apresentou lâminas com 
o número atualizado de matrículas e rematrículas. Alguns conselheiros ponderaram  que várias 
famílias que ainda não efetuaram a rematrícula de seus filhos, não pretendem permanecer na 
Escola em 2003, em virtude do valor da mensalidade. Ainda com a palavra,  a Diretora Clívia 
expôs que, para 2003,  a Escola apresentará uma proposta às famílias que necessitarem deixar 
seus filhos após o horário escolar. Em virtude do grande número de crianças que atualmente 
ficam após o horário e baseada em pesquisa realizada entre outras instituições, a Direção decidiu  
oferecer este serviço às famílias que se inscreverem e pagarem a taxa mensal de R$ 20,00. A 
proposta foi aprovada, com a condição de que o valor possa ser reavaliado e revisto. A  Diretora 
Financeira, Sra. Vera Piccoli, solicitou a antecipação dos assuntos gerais da pauta, quando 
comunicou a necessidade de a Escola passar por um processo de avaliação administrativo-
financeira  e da estrutura pedagógica, através de uma consultoria externa. Enfatizou a 
importância de serem pessoas de fora, em virtude do profissionalismo, isenção na condução dos 
trabalhos e, principalmente, para que se tenha uma real e ampla visão da Escola, na busca do 
equilíbrio entre a capacidade instalada e a demanda. A Conselheira Sra. Denise Aerts manifestou-
se dizendo que em outros anos já foram contratadas empresas de consultoria para analisarem a 
escola, mas não foram obtidos resultados. O assunto foi muito debatido, surgiram dúvidas e 
preocupações quanto ao futuro da Escola. O Sr. Carlos Alberto, Diretor Jurídico, em cima das 
dúvidas levantadas pelos presentes, ponderou da necessidade desse tipo de serviço para que a 
Diretoria possa implementar ações amparadas num trabalho desenvolvido por profissionais 
especializados envolvendo todos os setores da Escola. O Sr. Osmar Tumelero, Diretor de 
Patrimônio, reafirmou da necessidade de termos um plano de ação de curto, médio e longo 
prazo, ou seja, ferramentas para uma gestão continuada, que não se interrompa em cada troca 
da Diretoria Executiva, de dois e dois anos. Colocado em votação, foi aprovado por 22 votos a 
favor, 3 votos contra e 1 abstenção. Pelo adiantado da hora, a proposta de Regimento Eleitoral, 
da Comissão Eleitoral, foi transferida para a próxima reunião ordinária do Conselho. Nada mais 
havendo a tratar a Sra. Sílvia encerrou a reunião. 

 
 
Siliva Grimaldi Santos   Mariana Parussini 
Presidente da Fundação        Secretária  

 



Ata 333 
 
 Aos dezessete dias do mês de dezembro de 2002, a Sra. Silvia Grimaldi 
Santos, Presidente da Fundação,  abriu a reunião ordinária do Conselho 
Deliberante pedindo que a pauta fosse invertida. A Diretora Geral Sra. Clivia Cassol 
Morato apresentou o Coordenador do Curso de Pedagogia da Ritter  dos Reis, Sr. 
Júlio César Machado e a estagiária Srta. Andréa Noal. Andréa e Clivia 
apresentaram as conclusões do trabalho de Avaliação Institucional efetuado no 
Colégio por Andrea. Foram abordados alguns pontos como estacionamento, 
relacionamento interpessoal, bar, banheiros, merenda, entre outros, e ficou claro 
que, de uma maneira geral, a Comunidade tem uma impressão satisfatória da 
Escola.  Há uma riqueza de sugestões e críticas na parte qualitativa dos 
questionários que poderão ser trabalhados no próximo ano pelo Instituto e pela 
Fundação. Após o término da apresentação,  o coordenador Sr.  Júlio Cesar 
Machado ressaltou a importância da parceria da Ritter com o Colégio João XXIII, 
as várias atividades que juntos poderemos implementar e também do significado 
para ambas instituições  do trabalho de Avaliação Institucional da estagiária 
Andréa. Dando seguimento, foi lida a ata 332. A Conselheira Sra. Denise Aerts 
solicitou a retificação na redação da ata, quando lembrou  que,  na  votação  do 
item referente à participação de representantes bolsistas no Conselho Deliberante,  
a terceira proposta, de que fosse mantida a redação do Estatuto da Fundação, foi 
encaminhada pelo Diretor de Patrimônio, Sr. Osmar Tumelero. Após esta alteração 
a ata foi aprovada. Dando continuidade, o Sr. Carlos Alberto, Diretor Jurídico, 
comunicou que esteve no CNAS e que desde 2000 estamos buscando a renovação 
do certificado de filantropia. Informou que nosso pedido entrou na pauta da 
reunião de dezembro e houve um pedido de vistas do Conselheiro Charles Roberto 
Franke, do Rio Grande do Sul, com o qual  a Diretoria agendará um encontro, nos 
próximos dias. A Sra. Sílvia comunica que seu mandato como Presidente  se 
encerra em 31 de dezembro de 2002, pois seu filho, por cuja turma era 
conselheira, concluiu o Ensino Médio. Sendo assim, em consonância com o 
estatuto, a Vice-Presidente  Sra. Vera Piccoli de Mello assumirá a Presidência a 
partir de 1º de janeiro de 2003. A Sra. Silvia Grimaldi Santos assumirá a Diretoria 
Financeira. Ficou acordado que, na reunião ordinária de março/2003,  acontecerá 
a eleição para vice-presidente. O Conselheiro Daniel Jaskowiak, representante da 
Comissão Eleitoral, leu as alterações feitas no regimento eleitoral na última 
reunião. Colocado para votação, o Regimento Eleitoral foi aprovado 
unanimemente. A Comissão Eleitoral ainda apresentou um vídeo de sensibilização, 
com depoimentos sobre o Conselho Deliberante e a Fundação. Ficou acertado que 
o Colégio providenciará um CD ou um vídeo institucional para a divulgação na 
Comunidade sobre os objetivos e funções da Fundação. Dando seguimento, a 
Diretoria relatou que a Consultoria já apresentou o rascunho do trabalho realizado, 
mas ainda não havia se apropriado inteiramente do assunto, e assim que o fizer, 
passará as conclusões para o Instituto. Foi colocado que a expectativa é grande 
em relação à divulgação dos resultados. A Sra. Clivia pediu que as decisões sejam 



tomadas em conjunto com a Vice-Direção e Equipe Técnica, e até mesmo com os 
professores,  dependendo do segmento. O Diretor de Patrimônio, Sr.  Osmar 
Tumelero, observou que são muitos dados e informações e que não seria viável 
sua divulgação total. O Conselheiro Sr. Alfonso Garcia sugeriu que o Conselho 
Fiscal analise o relatório da Consultoria, uma vez que os dados levantados e as 
sugestões dizem respeito à área financeira. A Diretoria comunicou o afastamento 
do Coordenador das Escolinhas Esportivas, Sr. Wilmar Novaes – Pulga, tendo em 
vista a decisão de terceirizar essas atividades. Ficou marcada a próxima reunião do 
Conselho Deliberante para dia 14 de janeiro de 2003. Nada mais havendo a tratar, 
foi encerrada a reunião. 
 
 
 

Silvia Grimaldi Santos                          Mariana Parussini 
Presidente da Fundação                            Secretária 

 


