
Ata 345 

 

 
Aos trinta dias do mês de março de dois mil e quatro, o Sr. Alfonso Barreiro 

Garcia, Presidente da Fundação Educacional João XXIII, abriu a reunião ordinária do 
Conselho Deliberante dando boas vindas a todos. Como primeiro assunto de pauta, 
passou a palavra para o contador da Fundação, Sr. Telmo Brunatto, que apresentou o 
balanço de 2003 e, através de lâminas, comentou sobre depreciações, origem de 
recursos, imobilizado, entre outras rubricas. O Conselho Fiscal, representado pelos Srs. 
Elói Dall’Agnol e Júlio Wilasco, comentou brevemente sobre o balanço apresentado, 
sugerindo sua aprovação. Submetido à votação, o Balanço de 2003 foi aprovado 
unanimemente. Em seguida, a Sra. Silvia Grimaldi Santos, Vice-Presidente, leu uma 
carta remetida pelo Sr. Carlos Henrique Barrios à Diretoria, onde elogia o trabalho que 
vem sendo realizado. Neste momento, a Diretoria atual prestou uma homenagem de 
agradecimento a Sra. Vera Lúcia Piccoli de Mello, ex-presidente, que havia sido 
convidada a participar dessa reunião, em virtude da apresentação do balanço referente 
à sua gestão como Presidente. Em breves palavras, a Sra. Vera agradeceu a todos, 
colocando-se à disposição para ajudar no que for preciso, mesmo não sendo mais mãe 
da escola, tendo em vista a conclusão do Ensino Médio de sua filha, em 2003. Dando 
continuidade, o Sr. Alfonso apresentou um demonstrativo de valores de uma entidade 
filantrópica com gastos e isenções. O Sr. Carlos Alberto de Oliveira, Diretor Jurídico, 
disse que a idéia é sempre manter o Conselho atualizado em relação à Filantropia. A 
Sra. Teresa Landvoigt, Diretora Financeira, falou como conseguiu recuperar valores em 
atraso, através de promissórias, ligações e cartas enviadas às famílias inadimplentes, 
obtendo um resultado surpreendente. O Sr. Alfonso apresentou lâminas com as 
melhorias, obras e reformas feitas. O Sr. Osmar Tumelero comentou sobre todas as 
obras, mostrando fotos de antes e depois. O Sr. Alfonso falou sobre a troca do 
economato da Escola, em função do reajuste que foi proposto pelo Lord, antigo 
economato, de 60% de aumento nas merendas. Falou também sobre o ponto 
eletrônico, limpeza e valor do transporte escolar. Como próximo assunto, a Diretoria 
trouxe a intenção de algumas famílias da Escola em efetuar o pagamento anual 
antecipado das mensalidades em uma só parcela, desde que fosse concedido um 
desconto. Após inúmeras discussões, o Conselho decidiu, unanimemente, que neste 
momento não será oferecido desconto. Dando continuidade o Sr. Alfonso comunicou 
que no dia 21 de agosto será realizado, na AABB, o Jantar Dançante em comemoração 
aos 40 anos do Colégio João XXIII, e que para o sucesso do evento a Diretoria conta 
com a ajuda dos Conselheiros. Comunicou que foi criada a Comissão dos 40 anos, 
composta por 2 diretores, 1 funcionário, 2 pais e 3 professores. Os componentes são: 
Sra. Teresa Landvoigt, Sr. Osmar Tumelero, Sra. Patrícia Barrios, a Sra. Carmen 
Nectoux juntamente com professores e um funcionário que serão convidados pela 
Diretora Clívia Morato. Esta Comissão irá trabalhar juntamente com a Sra. Vivian 
Bertuol, Assessora de Eventos, que foi contratada para organizar o evento. Como último 
assunto, a Comissão Eleitoral, representada pelo Sr. Daniel Deoclides, entregou aos 
conselheiros a relação atualizada do Conselho, com as turmas que terão ou não eleição 



e o Cronograma Eleitoral de 2004. Pediu empenho aos conselheiros dizendo que é 
preciso trabalhar e qualificar sempre o Conselho. Após, o Sr. Alfonso agradeceu a 
presença de todos e convidou para um passeio pelas obras. Nada mais havendo a 
tratar, foi encerrada a reunião. 

 
 
 
 
 

Alfonso Barreiro Garcia    Mariana Parussini 
Presidente da Fundação         Secretária 

 



Ata 346 

 
 

Aos vinte sete dias do mês de abril de dois mil e quatro, o Sr. Alfonso Barreiro 
Garcia, Presidente da Fundação, abriu a reunião ordinária do Conselho Deliberante. 
Como primeiro assunto de pauta, foram apresentados o Diretor Geral do Curso 
Quatrum, Sr. Bruno Marotti e o Diretor da sede João XXIII, Sr. Marco Aurélio Soares, 
que trouxeram uma proposta diferenciada para os alunos do João XXIII. Para os de até 
8 anos, a mensalidade é de 6 parcelas de R$ 50,00 mais taxa de material de R$ 66,00; 
para alunos acima de 8 anos, a mensalidade é de 6 parcelas de R$ 115,00, mais taxa 
de material de R$ 98,00. A proposta será divulgada na comunidade. A Diretora Geral, 
Sra. Clivia Morato e a Vice-Diretora, Sra. Anelori Lange apresentaram um histórico 
desde 1990 de como a Escola desenvolvia as recuperações preventivas e terapêuticas. 
Trouxeram uma proposta para 2004: Ensino Fundamental, 1ª a 4ª série – laboratórios 
com 2 aulas no turno inverso, por indicação da professora; Ensino Fundamental, 5ª a 
8ª série e Ensino Médio – Tira dúvidas, 2 semanas antes da semana de provas. 
Submetida à aprovação, a proposta foi aceita. Ficou sugerido também, que a proposta 
será monitorada e avaliada nos dois primeiros trimestres. O Sr. Alfonso falou que, em 
breve, estará concluído o pacote das comemorações dos 40 anos, que será divulgado 
via correspondência ou comunicado na próxima reunião do Conselho. Sobre matrículas 
novas para 2005, já houve procura na Escola e a proposta da Diretoria é de que o valor 
da matrícula e rematrícula seja de 3 parcelas de R$ 65,00, reembolsáveis em 2005. A 
proposta foi aprovada unanimemente. Nos assuntos gerais, o Conselheiro Mauro 
Glashester levantou alguns problemas em relação à merenda; a Diretoria da Fundação 
explicou que, devido à troca de economato no início do ano, surgiram questões ligadas 
à merenda, bem como a necessidade de efetuar ajustes e relatou que a Direção do 
Colégio já vem trabalhando muito com as professoras, o bar e as famílias, ouvindo 
sugestões, críticas, no sentido trazer plena satisfação aos nossos usuários. Nada mais 
havendo a tratar foi encerrada a reunião. 

 
 
 
 

Alfonso Barreiro Garcia       Mariana Parussini 
Presidente da Fundação                            Secretária 
 



Ata 347 

 
Aos vinte e cinco dias do mês de maio de dois mil e quatro, o Sr. Alfonso 

Barreiro Garcia, Presidente da Fundação, abriu a reunião ordinária de posse 
do Conselho Deliberante de 2004, quando foi lida a ata 346. Submetida à 
aprovação, o conselheiro Sr. Mauro Glashester ressalvou que as questões 
levantadas naquela   reunião  se referiam à merenda, e não à nutricionista, 
como fora mencionado. Após a correção, a ata foi aprovada unanimemente. 
Dando seguimento, o Sr. Alfonso solicitou a inversão da pauta e apresentou, 
em lâminas, o orçamento atualizado de 2004, explanando sobre algumas 
rubricas. Submetido à votação, foi aprovado por unanimidade. Em seguida, 
foram empossados os novos Conselheiros do Conselho Deliberante 2004 e eleito 
o Conselho Fiscal, ficando como titulares os Srs. Júlio Wilasco, Cássio 
Carvalho, Sérgio Moreschi e como suplentes os Srs. Elói Dall'Agnol, José 
Alencar e Blair D'Avila. A seguir, foram apresentados, primeiramente, o 
vídeo institucional,  e após, o que trata da organização e administração do 
Colégio, através do Conselho Deliberante e sua Diretoria. Após, a Equipe 
Técnica realizou uma dinâmica de grupo, onde, brevemente, todos se 
apresentaram e discutiram o papel do conselheiro. Dando continuidade, a 
Diretoria fez um convite aos pais para participarem da Festa de São João, 
que acontecerá no dia 26 de junho, a partir das 14h 30min. Solicitou, 
também, a colaboração no caixa da festa para a venda dos tickets. Em relação 
às comemorações dos 40 anos, a Diretora Sra. Clivia Morato falou sobre a 
Gincana do Grêmio, que acontecerá nos dias 28 e 29 de maio, e que terá como 
tema a história da Escola nesses 40 anos. Comentou que no dia 7 de agosto 
acontecerá a abertura das Olimpíadas e no dia 19 de agosto uma solenidade na 
Câmara Municipal em homenagem aos 40 anos da Escola. A Diretoria reforçou o 
convite para o Jantar Dançante e para a Festa Jovem, ambos na AABB, no dia 
21 de agosto e solicitou ajuda dos conselheiros na venda dos convites. Nada 
mais havendo a tratar foi encerrada a reunião. 

 
 
 
 
 
Alfonso Barreiro Garcia     Mariana Parussini 
Presidente da Fundação    Secretária    



ATA 348  

  

  
  

Aos vinte e nove dias do mês de junho de dois mil e quatro, o Sr. Alfonso 
Barreiro Garcia, Presidente da Fundação, abriu a reunião ordinária do Conselho 
Deliberante, quando foi lida e aprovada a ata 347. Para o primeiro assunto da 
pauta – Por que filantropia? - o Sr. Alfonso apresentou uma lâmina comparando a 
Escola enquanto entidade filantrópica com uma não-filantrópica, e a economia que 
o Colégio João XXIII faz anualmente, por estar isento do pagamento de vários 
impostos. Em seguida, foi apresentado o Projeto João 24 hor@s, uma parceria do 
Laboratório de Informática e da disciplina de Literatura. A Coordenadora 
Pedagógica, Sra. Gilka Coimbra e a funcionária do Laboratório, Sra. Carla Netto 
explanaram sobre o projeto piloto e de como foi o trabalho com os alunos. Em 
seguida, a Diretora Geral, Sra. Clívia Morato falou das atividades comemorativas 
dos 40 anos da Escola. Aproveitou para convidar os conselheiros a participarem da 
Festa Junina,  transferida para o dia 3 de julho, em virtude da chuva do dia 26 de 
junho. A próxima reunião do Conselho ficou agendada para o dia 17 de agosto, 
tendo em vista o recesso escolar na segunda semana de julho. A data foi aprovada 
por 17 votos a favor e 3 abstenções. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a 
reunião. 

  
  
  
  
  
Alfonso Barreiro Garcia   Mariana Parussini 
Presidente da Fundação   Secretária 

 



Ata 349 

 
 
 

Aos dezessete dias do mês de agosto de dois mil e quatro o Sr. Alfonso 
Barreiro Garcia, Presidente da Fundação, abriu a reunião ordinária do Conselho 
Deliberante, quando foi lida e aprovada a ata 348. Como primeiro assunto de 
pauta, o Sr. Alfonso apresentou ao Conselho as obras e melhorias realizadas 
durante o recesso escolar em julho. Em seguida a Diretora Geral, Sra. Clívia 
Morato, falou sobre os processos de matrículas e rematrículas, que já estão 
abertos, e da importância de as famílias efetivarem a rematrícula, para a melhor 
organização das turmas para 2005. A Vice-Diretora, Sra. Anelori Lange falou sobre 
a aprovação no vestibular de inverno da PUC, de 8 alunos da 3ª série do Ensino 
Médio e de 3 alunos da 2ª série. A diretora Clívia ainda falou sobre as 
comemorações dos 40 anos da Escola que acontecerão no decorrer do mês de 
agosto. Sobre Bolsas de Estudos, ficou acertado que a Diretoria definirá a 
quantidade de bolsas, critérios e período para inscrição no mês de outubro. Nos 
assuntos gerais o Sr. Daniel Jaskowiak colocou que o mandato da Comissão 
Eleitoral expirou, e existe a necessidade de uma eleição. A comissão trouxe a 
proposta de todos continuarem na Comissão Eleitoral, elegendo apenas um 
conselheiro para o cargo de Coordenador do Grupo. A proposta foi aceita. A 
conselheira, Sra. Christiane Thums colocou-se à disposição para concorrer ao 
cargo. Submetido a votação, a Sra. Christiane Thums foi eleita coordenadora por 
14 votos e permanecem na Comissão Eleitoral as Sras. Rita Lupion, Heloísa Marsiaj 
e Eliane Braga e o Sr. Daniel Jaskowiak. Nada mais havendo a tratar o Sr. Alfonso 
encerrou a reunião. 

 
 
 
 
 
Alfonso Barreiro Garcia   Mariana Parussini 
Presidente da Fundação   Secretária 



Ata 350 

  
  

Aos vinte e oito dias do mês de setembro de dois mil e quatro, o Senhor 
Alfonso Barreiro Garcia, Presidente da Fundação, abriu a reunião ordinária do 
Conselho Deliberante, quando foi lida e aprovada a ata 349. Em seguida o Sr. 
Alfonso passou a palavra para Diretora Geral Sra. Clivia Cassol Morato,  que 
apresentou em lâminas duas propostas de calendário para o ano letivo de 2005. 
A primeira proposta tem início previsto para o dia 21/02, contemplando 5 
feriadões durante o ano; e a segunda, também com início para dia 21/02, mas 
sem feriadões, somente feriados. O assunto foi muito discutido, e a Direção 
explicou que a maioria das famílias da escola é formada por profissionais liberais 
e autônomos e que aproveitam esses feriadões para viagens familiares; outro 
ponto é que em meio de feriadões os alunos maiores, de 8ª série e Ensino 
Médio, não comparecem à aula. Após muitas discussões o assunto foi submetido 
à votação e aprovado por 21 votos a favor e um voto contra (Lisane) a proposta 
que mantém os 5 feriadões e início para 21/02. Dando continuidade, a Diretora 
Clívia apresentou um comparativo de matrículas novas de 2004 e 2005. No 
mesmo período do ano passado estávamos com 27 alunos novos e neste ano são 
36. Como próximo assunto, a Direção Geral trouxe para o Conselho como está o 
rendimento dos alunos bolsistas. Sra. Clívia relatou que a maioria está em um 
bom patamar, mas um percentual de 13% dos bolsistas não está tendo um bom 
aproveitamento. Em relação ao “Tira Dúvidas”, foi apresentado um gráfico 
relativo à freqüência nas aulas. O índice de procura pelos alunos é muito 
pequeno. Ficou estabelecido que, para os alunos do Ensino Médio, serão 
agendadas aulas de tira-dúvidas, conforme inscrição. Nos assuntos gerais, foi 
colocada a agressão de uma mãe a um aluno da III e IV Etapas, a Direção 
estava a par do assunto e informou sobre os procedimentos adotados com a 
família do aluno e com a mãe envolvida. O Diretor Jurídico, Sr. Carlos Alberto de 
Oliveira, falou um pouco sobre a filantropia e sobre algumas regras que devemos 
seguir para mantermos a Fundação como uma instituição filantrópica. O Sr. 
Alfonso comentou que esteve em Brasília, no mês de agosto, participando de um 
seminário sobre filantropia, oferecido pelo CONFENEN (Confederação Nacional 
dos Estabelecimentos de Ensino). Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a 
reunião. 

  
  
  
  
Alfonso Barreiro Garcia    Mariana Parussini 
Presidente da Fundação    Secretária 

 


