
Ata 423 – Reunião Ordinária 
 
Participantes: Conselho Deliberante da Fundação Educacional João XXIII, conforme lista de presenças, e Diretoria Executiva, 
representada pelo Sr. Felipe Ritter – Presidente, Sra. Letícia Mostardeiro Velasco Tabajara Franche – Vice-Presidente, Sr. Lúcio 
Marin Martins – Diretor Financeiro, Sr. Arakem Petry Rodrigues – Diretor de Obras e Patrimônio, Srª Anelori Lange – Diretora 
Geral, Srª. Maria Tereza Coelho – Vice-Diretora, Srª. Fátima Eschberger – Gerente Administrativo– Financeira, Sr. Roberto da 
Silva Medeiros da Patrimonial e Sra. Tânha Maria Lauermann Schneider e Sra. Márcia Petry Dhein  da Lauermann Schneider 
Auditoria e Consultoria. 
 
Pauta: Leitura e Aprovação da  Ata nº 422 de 15 de dezembro de 2009; Apresentação e Aprovação das Contas do 
Exercício de 2009 – Parecer do Conselho Fiscal; Relatório de Atividades do Primeiro Trimestre de 2010; 
Diretrizes do Trabalho para o Próximo Biênio; Espaço Pedagógico; Assuntos Gerais e Temas Propostos pelos 
Conselheiros – Utilização do Centro de Idiomas por Pais de Ex-aluno. 
 
Aos trinta dias do mês de março de dois mil e dez, o Conselho Deliberante da Fundação Educacional João XXIII reuniu-se na 
sala 305 do Colégio para tratar dos tópicos citados. O Presidente da Fundação e o Diretor de Obras e Patrimônio convidaram os 
Conselheiros a realizar uma visita às novas salas (Artes, História da Arte/História e Primeiro Ano do Ensino Fundamental). No 
retorno, o Presidente Felipe Ritter agradeceu a participação de todos e realizou a abertura da Assembleia. Inicialmente, os 
conselheiros aprovaram a Ata 422, que foi encaminhada anteriormente a todos os conselheiros por e-mail. O Sr. Felipe Ritter 
convidou o contador Roberto da Silva Medeiros, da Patrimonial, a fazer a Apresentação das Contas de 2009. O Sr. Roberto 
da Silva Medeiros fez um relato das demonstrações contábeis e da prévia das notas explicativas, incluindo Balanço Patrimonial 
Ativo, Balanço Patrimonial Passivo, Balanço Patrimonial, Demonstração do Superávit/Déficit do Exercício, Demonstração das 
Mutações do Patrimônio Líquido e Demonstração dos Fluxos de Caixa – Método Indireto. O contador afirmou também que o 
Balanço Patrimonial será publicado em um jornal de grande circulação conforme exigência legal. O Sr. Roberto da Silva 
Medeiros destacou o melhor desempenho da Fundação em relação às contas de 2008 e explicou que a contabilidade observa o 
regime das competências. As contas da Fundação estão adequadas à Legislação (Lei 11638). O contador comentou sobre o 
Trânsito em Julgado do processo sobre a devolução do recolhimento do PIS. O valor do depósito judicial (R$287.120,39) consta 
no Ativo Não Circulante Realizável a Longo Prazo, devendo ser resgatado ainda em 2010. O superávit da Fundação é de 
R$220.354,70 em 31 de dezembro de 2009, representando um incremento em relação a 2008, em que o superávit foi de 
R$25.027,90. O Sr. Roberto concedeu a palavra à Sra. Tânha Maria Lauermann Schneider, que explicou como atua a auditoria 
externa. A Sra. Tânia disse que a Fundação evoluiu bastante, o que demonstra uma administração eficiente. A auditora 
informou então que o Balanço da Fundação foi validado e aprovado sem ressalvas. O representante do Conselho Fiscal, Sr. 
Roberto Ricardo Simões de Freire, disse que o balancete foi aprovado em reunião. O conselheiro destacou que o grande ganho 
da Fundação em relação às contas de 2008 foi a diminuição das despesas, o que inclui a quitação de financiamentos, 
permanecendo ainda o do Campão. O Sr. Roberto pede então que seja realizada a eleição para o Conselho Fiscal porque 
restaram apenas dois suplentes. O Presidente da Fundação disse que o Sr. Frederico Ritter e o Sr. Afonso Sperb serão 
convidados a integrar o Conselho Fiscal e que a situação deverá ser resolvida nos próximos dias. O Sr. Felipe Ritter iniciou a 
votação do Balanço. As contas do exercício de 2009 foram aprovadas por unanimidade. O Sr. Felipe Ritter agradeceu à 
Patrimonial e à Lauermann Schneider Auditoria e Consultoria pelo trabalho desempenhado, bem como à Gerente Administrativa, 
Fátima Eschberger. Passando ao próximo tópico, o Diretor de Obras e Patrimônio, Sr. Arakem Petry Rodrigues, apresentou o 
Relatório de Atividades do Primeiro Trimestre de 2010, em que destacou a construção das novas salas, a área externa 
às duas salas novas (piso e cobertura), a manutenção e a pintura dos telhados dos prédios, o conserto do telhado do Ginásio, o 
suporte da rede elétrica, o serviço de jardinagem na entrada da Escola, a manutenção das quadras esportivas (em execução) e 
a divisória do palco do Ginásio para a Ginástica Olímpica. O Conselheiro Roberto Ricardo Simões de Freire pediu para participar 
da análise do projeto elétrico que ainda será entregue à Escola. O Diretor Financeiro, Lúcio Marin Martins, falou sobre o 
resultado operacional e sobre a necessidade de planejamento em relação aos investimentos dos recursos excedentes em 
infraestrutura e na área pedagógica. O Sr. Lúcio Marin Martins destacou que negociaram com o Banco Santander para que o 
Presidente e o Diretor Jurídico não precisassem ser avalistas da conta. Além disso, conseguiram obter uma redução na taxa de 
juros. O Diretor Financeiro anunciou que a rede wireless já está em funcionamento e que, em breve, estará disponível em toda 
a Escola. A Vice-Presidente, Letícia Mostardeiro Velasco Tabajara Franche, falou sobre o novo ecônomo da Cantina e a 
repercussão positiva em relação ao almoço e às merendas. A Sra. Letícia explicou ainda que a nuticionista Joseane Mancio está 
acompanhando bem de perto as atividades da Cantina nesse início de ano letivo para garantir sua adequação à proposta da 
Escola. Passando para o próximo item, o Presidente da Fundação tratou sobre as Diretrizes para o Próximo Biênio. O Sr. 
Felipe Ritter mencionou que a Diretoria pretende desenvolver um Planejamento Estratégico/Plano de Trabalho, em que sejam 
definidos os objetivos da Escola e as ações que precisarão ser realizadas para alcançar essas metas. O Presidente comunicou 
que uma das propostas que será analisada está relacionada à área de comunicação. Além disso, serão realizadas reuniões 
semanais com grupos de aproximadamente doze funcionários que irão auxiliar nesse planejamento. O Sr. Felipe Ritter destacou 
ainda a importância de se realizar uma pesquisa com os pais. Dando início ao Espaço Pedagógico, a Diretora Geral, Anelori 
Lange, falou que o número de alunos passou de 901, em 2009, para 910, em 2010, salientando que a Escola tem capacidade 
para 1087 alunos. A Diretora Geral comentou sobre a importância de manter os alunos na Escola até o Ensino Médio. Por isso, 
as informações sobre a Etapa serão trabalhadas com os pais desde a quinta série do Ensino Fundamental. Os conselheiros 
manifestaram que o Ensino Médio deve ser apresentado às famílias desde o ingresso do aluno na Escola. A Sra. Anelori falou 
sobre o desempenho dos formandos 2009 no vestibular, destacando o índice de aprovação nas Federais. Além disso, informou 
que os boletins de desempenho dos alunos, fornecidos pela UFRGS, servem de parâmetro para análise e estudos com os 
professores. O item pautado para Assuntos Gerais ficou para a próxima reunião. O Presidente deu como encerrada a reunião. 
 
 
 

    Felipe Ritter                                                               Mônica M. Carvalho 
Presidente                                                                        Secretária 



Ata 424 – Reunião Ordinária 
 
Participantes: Conselho Deliberante da Fundação Educacional João XXIII, conforme lista de presenças, e Diretoria Executiva, 
representada pelo Sr. Felipe Ritter – Presidente, Sra. Letícia Mostardeiro Velasco Tabajara Franche – Vice-Presidente, Sr. Lúcio 
Marin Martins – Diretor Financeiro, Sr. Arakem Petry Rodrigues – Diretor de Obras e Patrimônio, Sr. Mário Celso Kellermann – 
Diretor Jurídico. Sra. Cristina Toniolo Pozzobon – Diretora de Comunicação, Sra. Anelori Lange – Diretora Geral, Srª. Maria 
Tereza Coelho – Vice-Diretora e Srª. Fátima Eschberger – Gerente Administrativo– Financeira. 
 
Pauta: Leitura e Aprovação da Ata nº 423 de 30 de março de 2010; Atualizações; Segunda Fase da Obra do 
Prédio Infantil; Espaço Pedagógico – Coordenação Pedagógica do Ensino Médio; Ratificação do Orçamento e 
Comissão Eleitoral – Eleições para o Conselho Deliberante. 
 
Aos vinte e sete dias do mês de abril de dois mil e dez, o Conselho Deliberante da Fundação Educacional João XXIII reuniu-se 
na sala 305 do Colégio para tratar dos tópicos citados. O Presidente da Fundação, Sr. Felipe Ritter, realizou a abertura da 
Assembleia. Inicialmente, os conselheiros aprovaram a Ata 423, que foi encaminhada anteriormente a todos os conselheiros 
por e-mail. O Sr. Felipe Ritter explicou que em todas as reuniões serão apresentadas as Atualizações do que está sendo 
realizado pela Fundação, abrindo espaço para uma futura discussão. O conselheiro Edgar da Silva Aristimunho, integrante da 
Comissão da Merenda, foi convidado a apresentar a avaliação dos dois primeiros meses de fornecimento da merenda pela 
nova Cantina. O Sr. Edgar da Silva Aristimunho informou que a Comissão da Merenda fez uma reunião em que a nutricionista da 
Escola destacou os pontos positivos e negativos da prestação dos serviços da AZanona. O conselheiro fez uma síntese dessa 
avaliação e pediu aos pais um retorno sobre a aceitação da merenda pelos filhos. A Diretora Geral, Sra. Anelori Lange, 
esclareceu ao Conselho que a nutricionista Joseane Mancio está acompanhando de perto o fornecimento da merenda, mas que 
também está à disposição dos pais para consultas e esclarecimentos. O Presidente informou que as reuniões com os 
funcionários são realizadas uma vez por semana, com grupos de dez a doze pessoas. Nas reuniões, com a presença do 
Presidente, da Diretora Geral, da Vice-Diretora e de mais um membro da Diretoria, são conhecidas as ideias dos funcionários, 
apoiando o planejamento da Diretoria. A conclusão inicial é de que a maioria dos funcionários está satisfeita e tem orgulho de 
trabalhar no João XXIII. No entanto, as pessoas relatam que o ponto fraco da Escola é a comunicação externa e interna. O Sr. 
Felipe Ritter apresentou a nova Diretora de Comunicação, Sra. Cristina Toniolo Pozzobon, que foi convidada a integrar a 
Diretoria para planejar e desenvolver os assuntos relacionados à área. O Presidente esclareceu que o Diretor Jurídico adotará as 
medidas necessárias à formalização do cargo. A Sra. Cristina Toniolo Pozzobon disse que espera contribuir com a Escola e que, 
neste momento, pretende conversar com todas as áreas e obter a colaboração dos pais na construção de ações possíveis e 
eficazes. Destacou ainda que, internamente, o Colégio precisa falar a mesma linguagem. A Conselheira Rita Monteiro Gazzo 
relatou a experiência da Sra. Cristina Toniolo Pozzobon na área social, que muito irá contribuir com a comunicação da Escola. 
Ainda no tópico Atualizações, o Diretor Financeiro, Lúcio Marin Martins, falou sobre o diagnóstico realizado pelo Encarregado do 
CPD, Marcelo Machado Mattos, sobre desempenho e idade das máquinas, softwares e adequação dos servidores. A proposta, 
que ainda precisará de um ciclo de discussões, prevê a redução da quantidade de máquinas e a criação de duas salas 
multimídia com vinte computadores cada. Com essa alteração, seriam dois alunos por máquina, o que não acarretaria prejuízos 
pedagógicos. O Sr. Lúcio Marin Martins citou que computadores com mais de sete anos precisariam ser substituídos, o que 
significa a necessidade de aquisição de quarenta máquinas de alto padrão. Os conselheiros apresentaram sugestões para uma 
aquisição mais proveitosa para a Escola, bem como sobre a utilização do lixo eletrônico. O Diretor Financeiro destacou ainda 
que a rede sem fio estará à disposição no retorno das aulas e que e o novo site deverá ser lançado em agosto. O Diretor de 
Obras e Patrimônio, Arakem Petry Rodrigues, apresentou as demandas em infraestrutura, relatando que foram 
quantificadas e orçadas as principais necessidades, entre as quais se destacam o Estacionamento, o Vestiário e o Refeitório para 
os funcionários e o PPCI. Além disso, o Diretor de Obras e Patrimônio falou sobre a Segunda Fase da Obra do Prédio 
Infantil, informando que a área construída será de 180m². O Sr. Arakem Petry Rodrigues disse que a Escola recebeu apenas 
um orçamento no valor de R$390.000. Além desse valor, ainda será orçada a aquisição dos mobiliários. Em relação ao Projeto 
Elétrico, a Escola recebeu a proposta que apresenta valor estimado de R$512.000,00. O Diretor Jurídico, Mário Celso 
Kellermann, esclareceu que as prioridades foram definidas de acordo com as necessidades relacionadas à estrutura e à 
segurança. O Diretor Jurídico acrescentou que as necessidades do pedagógico e demais prioridades serão relacionadas para 
definição junto ao Conselho Deliberante. O Sr. Lúcio Marin Marins apontou a necessidade de uma reunião extraordinária para 
tratar especificamente disso e do Projeto Infantil. A Sra. Anelori Lange iniciou o item Espaço Pedagógico, dizendo que em 
cada reunião pretende apresentar a equipe técnica e as atividades de cada etapa. A Diretora Geral cedeu a palavra à 
Coordenadora Pedagógica, Miriam Zambonato, e à Orientadora Educacional, Silvia Hervella, da Etapa da 8ª série ao Ensino 
Médio. A Coordenadora Pedagógica e a Orientadora Educacional fizeram uma apresentação do perfil do aluno, bem como da 
organização e do planejamento dos conteúdos e do plano de estudos. A Sra. Miriam Zambonato explicou ainda a distribuição da 
estrutura curricular nas séries. A Coordenadora Pedagógica convidou os Conselheiros a participarem do Seminário Filosófico e 
do Projeto Dez a Dez. Além disso, distribuiu um CD de apresentação da etapa. Passando para o próximo item, o Diretor 
Financeiro explicou os motivos da Ratificação do Orçamento, conforme Fluxo de Caixa em anexo. Foi destacada a ratificação 
do saldo operacional que, em novembro de 2009, estava projetado em R$610.796,57 e, em abril de 2010, apresentou valor de 
R$807.309,00. Após considerações do Conselheiro Roberto Ricardo Simões Freire sobre a preocupação com a destinação dos 
valores em investimentos e da solicitação de que as férias estivessem provisionadas no orçamento, o Diretor Financeiro explicou 
como era estruturado o orçamento e destacou que os recursos de férias, não provisionados, são utilizados em investimentos. O 
Presidente da Fundação solicitou aos Conselheiros que a destinação de investimentos seja definida em uma próxima reunião e 
solicitou a votação do orçamento. A ratificação do orçamento foi aprovada por unanimidade, sem abstenções. Em relação às 
Eleições para o Conselho Deliberante, a Coordenadora da Comissão Eleitoral, Gislei Domingas Romanzini Lazzarotto, pediu 
a articulação nas turmas para que os pais sejam estimulados a votar. Nada mais havendo a ser discutido, o Presidente deu 
como encerrada a reunião. 
 
 

    Felipe Ritter                                                               Stella Nunes Rodrigues 
                                     Presidente      Assistente Jurídica 



Ata 425 – Reunião Ordinária 
 
Participantes: Conselho Deliberante da Fundação Educacional João XXIII, conforme lista de presenças, e Diretoria Executiva, 
representada pelo Sr. Felipe Ritter – Presidente, Sra. Letícia Mostardeiro Velasco Tabajara Franche – Vice-Presidente, Sr. 
Arakem Petry Rodrigues – Diretor de Obras e Patrimônio, Sr. Mário Celso Kellermann – Diretor Jurídico, Sra. Cristina Toniolo 
Pozzobon, Sra. Anelori Lange – Diretora Geral, Srª. Maria Tereza Coelho – Vice-Diretora e Srª. Fátima Eschberger – Gerente 
Administrativo– Financeira. 
 
Pauta: Leitura e Aprovação da Ata nº 424 de 27 de abril de 2010; Posse dos novos Conselheiros; Atualizações; 
Espaço Pedagógico – Coordenação Pedagógica da 5ª a 7ª série do Ensino Fundamental. 
 
Aos vinte e cinco dias do mês de maio de dois mil e dez, o Conselho Deliberante da Fundação Educacional João XXIII reuniu-se 
na sala 305 do Colégio para tratar dos tópicos citados. O Presidente da Fundação, Sr. Felipe Ritter, realizou a abertura da 
Assembleia e informou que era dia de posse dos novos conselheiros. Inicialmente, a secretária da Fundação realizou a leitura 
da Ata 424, de vinte e sete de abril de dois mil e dez, que foi aprovada por unanimidade pelos conselheiros. O Sr. Felipe Ritter 
explicou que não havia previsão no Estatuto da Fundação de formalidades para a posse dos novos conselheiros do 
Conselho Deliberante e agradeceu o trabalho realizado pela Comissão Eleitoral. Foi realizada a apresentação individual dos 
novos conselheiros, que indicaram a turma que representavam e falaram sobre as suas expectativas. O Diretor Jurídico da 
Fundação, Mário Celso Kellermann, explicou a constituição da Fundação Educacional João XXIII, o papel dos conselheiro, a 
forma de votação, o número de faltas permitidas para os titulares e suplentes e o funcionamento do Conselho Deliberante, 
conforme previsto no Estatuto da Fundação. O Diretor Jurídico, a pedido do Sr. Felipe Ritter, apresentou os cinco diretores da 
Fundação e esclareceu que será feita alteração estatutária para a inclusão da Diretoria de Comunicação, que será exercida pela 
Sra. Cristina Toniolo Pozzobon. O Presidente da Fundação, Sr. Felipe Ritter, declarou que os conselheiros estavam oficialmente 
empossados. Após a posse, os conselheiros que já atuavam no Conselho Deliberante realizaram uma apresentação, destacando 
a turma que representavam e a importância dessa função. Iniciando o tópico Atualizações, o Presidente falou sobre a 
necessidade de trabalhar a comunicação da Escola. Uma das medidas é a criação de uma Newsletter da Diretoria para que os 
pais recebam informações atualizadas sobre a Fundação. O Informativo já apresentará alterações, pois foi desenhado pela Sra. 
Cristina Toniolo Pozzobon. O Sr. Felipe Ritter lembrou a importância das reuniões semanais que são realizadas com os 
funcionários, bem como a necessidade de planejamento das ações. Na próxima reunião do Conselho Deliberante serão 
apresentados os investimentos da Escola para aprovação. O Diretor de Obras e Patrimônio, Arakem Petry Rodrigues, informou 
que os melhoramentos na estrutura da Escola são feitos conforme o fluxo financeiro e a lista de prioridades elaborada conforme 
a estrutura e a segurança.  Relatou que o vestiário para os funcionários é uma das prioridades estabelecidas e que o vestiário 
feminino já está pronto para inauguração. Também informou que será construído um refeitório para os funcionários, o qual 
também servirá de galpão crioulo, à noite e aos finais de semana, como uma forma de arrecadação para a Escola. Em relação à 
revisão da rede elétrica, a Fundação conta com a colaboração do conselheiro Roberto. Disse que o PPCI - Plano de Prevenção e 
Combate a Incêndio está em andamento e que, após liberações formais na Prefeitura, a Fundação conseguirá o certificado de 
conformidade. Afirmou que a Fundação já conta com uma estrutura dentro das normas de segurança exigidas pelos bombeiros. 
Após, disse que foram recebidos mais orçamentos do prédio da Infantil, aprsentando valores superiores ao primeiro orçamento 
entregue. Também relatou que a empresa que arrumou o telhado do Ginásio foi chamada novamente para fazer os reparos 
devidos após as chuvas que tivemos. Informou ainda que já há orçamentos  para o projeto do pátio da 1ª à 4ª série referentes 
à colocação de cobertura, grama sintética em uma quadra pequena e brinquedos. A Diretora Geral, Sra. Anelori Lange, disse 
que o novo pátio que tem a finalidade de suprir a necessidade de pelo menos oitenta crianças do primeiro ano da Escola, está 
sendo chamado de pátio pedagógico. Referiu ainda que o projeto foi elaborado pelos professores, com a ajuda de seus alunos e 
funcionários da manutenção da Escola. Após, o Diretor de Obras e Patrimônio informou que se encontra em estágio 
experimental a alternativa para os pais realizarem o embarque e o desembarque de seus filhos pela entrada do Campão. A Sra. 
Anelori Lange abordou o item Espaço Pedagógico, apresentando as coordenadoras pedagógicas da 5ª, 6ª e 7ª séries, Sra. 
Rosa Ely e Sra. Denise Lopes. A Diretora Geral cedeu a palavra à coordenadora pedagógica, Sra. Rosa Ely, que falou sobre os 
planos de estudo organizados em cada etapa e a função da coordenação pedagógica no acompanhamento do trabalho dos 
professores com os alunos. Em seguida, a orientadora educacional, Sra. Denise Lopes, informou que realiza contatos com as 
famílias e com especialistas para dar suporte aos alunos. Disse também que a orientação e a coordenação trabalham em 
conjunto. A Sra. Rosa Ely finalizou a apresentação do Espaço Pedagógico discorrendo sobre a proposta pedagógica da Escola e 
a estrutura curricular de sua etapa. Nada mais havendo a ser discutido, o Presidente deu como encerrada a reunião. 
 
 
 
 

    Felipe Ritter                                                               Stella Nunes Rodrigues 
                                    Presidente       Assistente Jurídica 



 
 
 
Ata 426 – Reunião Ordinária 
 
Participantes: Conselho Deliberante da Fundação Educacional João XXIII, conforme lista de presenças, e Diretoria Executiva, 
representada pelo Sr. Felipe Ritter – Presidente, Sra. Letícia Mostardeiro Velasco Tabajara Franche – Vice-Presidente, Sr. 
Arakem Petry Rodrigues – Diretor de Obras e Patrimônio, Sra. Cristina Toniolo Pozzobon, Sra. Anelori Lange – Diretora Geral, 
Srª. Maria Tereza Coelho – Vice-Diretora e Srª. Fátima Eschberger – Gerente Administrativo– Financeira. 
 
Pauta: Leitura e Aprovação da Ata nº 425 de 25 de maio de 2010; Espaço Pedagógico; Recomposição do 
Conselho Fiscal; Investimentos de 2010 e primeiras reflexões sobre 2011; Estacionamento; Creche Boa 
Esperança; Assuntos Gerais. 
 
Aos vinte e nove dias do mês de junho de dois mil e dez, o Conselho Deliberante da Fundação Educacional João XXIII reuniu-se 
na sala 305 do Colégio para tratar dos tópicos citados. O Presidente da Fundação, Sr. Felipe Ritter, realizou a abertura da 
Assembleia. Inicialmente, os conselheiros aprovaram a Ata n° 425, que foi encaminhada anteriormente a todos os conselheiros 
por e-mail. O Sr. Felipe Ritter, invertendo a ordem dos assuntos da pauta da reunião, iniciou pela Recomposição do 
Conselho Fiscal,  que é composto de três titulares e de três suplentes. O Sr. Felipe Ritter informou que há apenas dois 
titulares na composição atual do Conselho Fiscal, o Sr. Roberto Ricardo Simões Freire e o Sr. Paulo Ricardo Mello Costa. Em 
seguida, o Sr. Roberto Ricardo Simões Freire explicou as atribuições do conselheiro fiscal e convidou os conselheiros presentes  
a compor o Conselho Fiscal. Foram mantidos o Sr. Roberto Ricardo Simões Freire e o Sr. Paulo Ricardo Mello Costa como 
titulares do Conselho Fiscal, sendo indicados o Sr.José Alencar Lummertz como titular e os Senhores Leandro Bergmann Scalco,  
Martin Brack e Márcio Ferreira Bins Ely como suplentes. Todos os conselheiros indicados foram aprovados por unanimidade. O 
Sr. Felipe Ritter passou a tratar dos Investimentos de 2010 e das primeiras reflexões sobre 2011. Falou sobre o período 
dos seis primeiros meses de trabalho compondo a Diretoria da Fundação, quando foram realizadas muitas reuniões com 
funcionários e professores da Escola. Ressaltou o trabalho que a Sra. Cristina Toniolo Pozzobon realiza com o objetivo de 
qualificar a comunicação no João XXIII, assim como  a contratação de uma estagiária de Jornalismo e a criação de uma news 
letter. Também informou que estão sendo comprados novos murais para a Escola e que foram gastos R$ 7.000,00 em lixeiras 
novas. Lembrou que, atualmente, com 828 alunos pagantes, a Escola não dispõe de recursos financeiros suficientes para 
desenvolver todos os projetos e invetimentos necessários. Concluiu que a Escola necessita aumentar o  seu número de alunos, 
pois há 170 vagas não preenchidas. Informou que já se iniciaram ações de retenção de alunos juntamente com a Direção e a 
Coordenação Pedagógica e que estão previstas ações de marketing para o segundo semestre do ano letivo. Alguns conselheiros 
comentaram que a Escola poderia divulgar mais os aspectos que a tornam diferente das outras instituições. Também disseram 
que a Escola vem crescendo em todos os aspectos, mesmo que ainda não seja o ideal. A Diretora Geral, Sra. Anelori Lange, 
lembrou que o João XXIII foi a primeira escola a implantar as salas-ambiente há 14 anos. Ressaltou que o João XXIII é 
referência no meio acadêmico, pois é uma escola que trabalha conteúdos, competências e habilidades. Também disse que o 
João XXIII precisa ser mais divulgado na mídia. O Sr. Felipe pediu que todos os conselheiros que desejarem sugerir assuntos 
para discussão nas reuniões do Conselho ou alternativas para a melhoria da Escola enviem um e-mail para a Fundação. Após, o 
Sr. Felipe retomou o assunto dos investimentos. Afirmou que o orçamento de 2010 da Fundação foi aprovado no mês de abril, 
mas que, a partir do mês de abril, houve alguns gastos com manutenção obrigatória da Escola que não foram submetidos à 
aprovação do Conselho Deliberante. Explica que não é viável convocar o Conselho Deliberante toda semana para aprovar os 
gastos obrigatórios, cuja decisão cabe à Diretoria da Fundação. Informou que foram gastos 12.000,00 na troca dos relógios-
ponto, em razão da exigência da nova lei trabalhista, e 7.000,00 na modificação do plano de saúde ambulatorial para os 
funcionários da Escola. Disse que serão realizadas obras na Escola no período de férias escolares, com gastos previstos em R$ 
100.000,00, destacando a construção do refeitório dos funcionários, e de quatro banheiros, além da reforma na sala dos 
professores. Além disso, serão realizados alguns investimentos, como a obra da Infantil, que está vinculada ao dinheiro que a 
Fundação receberá em breve com o término do processo do PIS movido pela Fundação contra a União, e a reforma na rede 
elétrica. Em seguida, o Diretor de Obras e Patrimônio, Sr. Araken Petry Rodrigues, informou que algumas obras serão iniciadas 
no período de férias de inverno da Escola. Explicou o projeto arquitetônico do refeitório da Escola, que também servirá como 
um salão de festas. Destacou a necessidade de reforma na sala dos professores, pois o mobiliário está tomado por cupins. Falou 
sobre a colocação de piso em parte do pátio da Escola, da colocação de pedras gres em torno do campão, da solução dos 
acúmulos de água no pátio das 3ªs e 4ªs séries, da qualificação dos jardins no pátio, da colocação de calha no estacionamento 
perto do prédio da Infantil, da colocação de piso no estacionamento das motos, da colocação de corrimão em direção ao 
SECOM (Serviço Comunitário), da minimização das irregularidades das calçadas externas da Escola, da colocação de uma 
guarita no campão para o controle dos acessos no estacionamento, da separação do servidor de internet do setor CPD e da 
melhoria da sala de entrevistas. O Sr. Roberto Ricardo Simões de Freire, conselheiro fical, solicitou que seja aprovada pelos 
conselheiros a forma de pagamento para a realização das obras apresentadadas pelo Sr. Araken Petry Rodrigues. A Sra. Fátima 
Eschberger informou que foram realizados quatro orçamentos com empreiteiros diferentes, com a possibilidade de 
parcelamento em quatro vezes.  Em seguida, o Sr. Felipe pediu que fosse aprovado o valor de R$ 100.000,00, relativo as 
despesas que serão realizadas nas férias de julho, apresentadas pelo Sr. Araken Petry Rodrigues, a ser pago em 
quatro vezes. A proposta foi aprovada por unanimidade. Após, o Sr. Felipe pediu para que o Conselho referende a 
previsão de gastos da Escola apresentada no mês de abril, pois hoje a sobra de caixa prevista para o final do ano é de R$ 
265.000,00. Foi referendada a previsão de gastos por unanimidade. O Sr. Felipe Ritter passou a tratar da Creche Boa 
Esperança. Explicou que as doações mensais de R$ 1.600,00 em cestas básicas à Creche Boa Esperança e as bolsas de 
estudos concedidas pela Escola fazem parte da filantropia. Informou que o Diretor Jurídico da Fundação, Sr. Mário Celso 
Kellermann, irá analisar a situação jurídica da Creche para a Fundação poder realizar um trabalho de responsabilidade social 
mais efetivo. A Sra. Anelori Lange abordou o item Espaço Pedagógico, falando sobre um curso que a Escola oferece com 
parceria da ISMED, via CETREIN, para capacitação de auxiliares de creche, no qual também estão inscritas as cuidadoras da 
Creche Boa Esperança. O curso compreende 100 horas-aula e 20horas de prática. Informou que há seminários de capacitação 



para professores no inverno e no verão. Lembrou que no dia 30/06/2010, será realizado um seminário de capacitação de 
funcionários, professores e tercerizados da Escola, com duração de três horas, que será planejado pelas coordenações 
pedagógicas. Nada mais havendo a ser discutido, o Presidente deu como encerrada a reunião. 
 
 
 

    Felipe Ritter                                                               Stella Nunes Rodrigues 
                                    Presidente       Assistente Jurídica 



 
 

Ata 427– Reunião Ordinária 
 
Participantes: Conselho Deliberante da Fundação Educacional João XXIII, conforme lista de presenças, e Diretoria 
Executiva, representada pela Sra. Letícia Mostardeiro Velasco Tabajara Franche – Vice-Presidente, Sr. Lúcio Marin martins – 
Diretor Administrativo e Financeiro, Sr. Mário Celso Kellermann – Diretor Jurídico, Sra. Cristina Toniolo Pozzobon, Sra. 
Anelori Lange – Diretora Geral, Srª. Maria Tereza Coelho – Vice-Diretora e Srª. Fátima Eschberger – Gerente 
Administrativo– Financeira. 
 
Pauta: Leitura e Aprovação da Ata nº 426 de 29 de junho de 2010; Espaço pedagógico; Alteração Estatutária: 
alterar o art. 16, do Estatuto Social, para inclusão da alínea “f”, com a seguinte redação: “f. Diretor de 
Comunicação”; Indicadores de Avaliação para 2010; Atualizações Assuntos Diretoria Obras e Patrimônio; 
Atualizações Diretoria Jurídica; Assuntos Gerais. 

Aos treze dias do mês de julho de dois mil e dez, o Conselho Deliberante da Fundação Educacional João XXIII reuniu-se na 
sala 305 do Colégio para tratar dos tópicos citados. O Diretor Administrativo e Financeiro, Sr. Lúcio Marin Martins, realizou a 
abertura da Assembleia. Inicialmente, os conselheiros aprovaram a Ata n° 426, que foi encaminhada anteriormente a 
todos os conselheiros por e-mail. Após, A Diretora Geral, Sra. Anelori Lange, no Espaço Pedagógico realizou a 
apresentação da coordenadora pedagógica da 5ª, 6ª e 7ª séries, Sra. Rosa Ely, e da orientadora educacional, Sra. Denise 
Lopes. A Sra. Anelori Lange cedeu a palavra à coordenadora, Sra. Rosa Ely, que falou sobre os planos de estudo 
organizados em cada série e a função da coordenação pedagógica no acompanhamento do trabalho dos professores com 
os alunos, tudo em parceria com a orientadora educacional. Informou que, a partir da 5ª série, existe um coordenador de 
série que realiza um elo entre a família e a Escola e entre os alunos e os professores. Falou sobre a estrutura do Colégio 
que é utilizada em cada série, como as salas-ambiente que estão organizadas para cada área do conhecimento. Ressaltou 
que a proposta pedagógica tem o objetivo de desenvolver habilidades e competências dos alunos. Também disse que o 
conteúdo desenvolvido em sala de aula tem de ter significado para os alunos, bem como ser atualizado e contextualizado. 
Explicou a forma de avaliação dos alunos. Após, a Sra. Anelori Lange falou sobre uma aula especial proporcionada aos 
alunos de 8ª série que versou sobre os locais históricos e culturais da cidade de São Paulo, envolvendo as disciplinas de 
História, Língua Portuguesa e Artes. Disse que, nessa aula, ministrada no auditório do Colégio, os alunos foram informados 
de que irão à cidade de São Paulo aprender sobre todos os locais mostrados em um vídeo. Além disso, comunicou que 
ocorrerá na próxima sexta-feira, dia 15 de julho, a formatura do primeiro grupo de Educadores Assistentes na Educação 
Infantil proporcionada pelo CETREIN, regulamentado pela SMED. Após, o Diretor Jurídico da Fundação, Sr. Mário Celso 
Kellermann, falou sobre a Alteração Estatutária, pois o Colégio necessita qualificar o setor de comunicação tanto para 
divulgação de assuntos internos quanto externos. Disse também que a Sra. Cristina Toniolo Pozzobon está responsável pelo 
setor de comunicação do Colégio, desempenhando ações para a sua melhoria. Ressaltou que, para a votação da alteração 
estatutária, é necessário um quórum de 28 conselheiros, ou seja 2/3 dos conselheiros que compõe atualmente o Conselho 
Deliberante. Efetivado o quórum de 32 conselheiros, o Sr. Mário Celso Kellermann propôs a inclusão da alínea “f- Diretor de 
Comunicação” no artigo 16 do Estatuto da Fundação, que possui a seguinte redação: “A Diretoria Executiva tem a seguinte 
composição: a- Presidente do Conselho Deliberante, b- Vice-Presidente do Conselho Deliberante, c- Diretor Administrativo e 
Financeiro, d- Diretor de Obras e Patrimônio, e- Diretor Jurídico”. A conselheira Sra. Rita Monteiro Gazzo, conselheira da 
turma 8A, falou que não gostaria que fosse institucionalizada e formalizada a Diretoria de Comunicação Social no Estatuto 
da Fundação, pois pode ocorrer que, em alguma gestão da Diretoria Executiva da Fundação, não haja um profissional 
responsável e competente na área de comunicação como existe atualmente a Sra. Cristina Toniolo Pozzobon. Isso colocaria 
em risco a boa imagem do Colégio. Após, a Sra. Rita Monteiro Gazzo votou pela não alteração do Estatuto, sendo informada 
pelo Sr. Mário Celso Kellermann que seu voto contrário ficará registrado na ata da reunião. O Sr. Fábio Junges Subtil, 
conselheiro da turma ND, e o Sr. Leandro Bergmann Scalco, conselheiro da turma NG, abstiveram-se de votar. O Sr. Mário 
Celso Kellerman notificou à conselheira que votou contra a alteração estatutária, assim como aos conselheiros que se 
abstiveram de votar, que poderão apresentar impuganção ao resultado da votação junto ao Ministério Público, no prazo de 
10 dias, conforme previsão do artigo 32, parágrafo único, do Estatuto da Fundação. Após, concluiu a votação que, por 
vinte e nove votos dos conselheiros, decidiu pela inclusão da alínea “j- Diretor de Comunicação” no artigo 16 
do Estatuto Da Fundação Educacional João XXIII, com um voto contrário da Sra. Rita Monteiro Gazzo, 
representante da turma 8A, e duas abstenções do Sr. Fábio Junges Subtil, respresentante da turma ND, e do 
Sr. Leandro Bergmann Scalco, representante da turma NG. Após, abordando o item Indicadores de Avaliação 
para 2010/2011, o Sr. Lúcio Marin Martins informou que está formulando indicadores juntamente com a Diretoria e a 
Direção para avaliar o crescimento da Escola. Disse que há ainda vagas para alunos, mostrando gráficos que expressam as 
percentagens de ocupação de alunos por sala em cada etapa da Escola. Falou que a Diretoria está analisando as razões 
pelas quais as famílias tiram seus filhos do João XXIII, com a finalidade de formular novos indicadores. Informou que está 
verificando o número de admissões e demissões dos funcionários do Colégio na tentativa de formar um quadro mais 
estável. Além disso, mostrou índices de aprovação dos alunos nos vestibulares. Por último, disse que o objetivo é ampliar os 
indicadores mostrados para que se possa também aumentar o nível de satisfação das famílias com o Colégio João XXIII. 
Após, o Sr. Mário Celso Kellermann iniciou o item Atualizações do Jurídico, informando que a Sra. Mônica Carvalho, 
Secretária da Fundação, pediu demissão e que  algumas de suas funções relacionadas ao setor jurídico da Fundação foram 
repassadas para a Assistente Jurídica, Sra. Stella Nunes Rodrigues. Também falou sobre o processo que a Fundação ajuizou 
contra a União Federal para alcançar a isenção do pagamento do PIS, que teve seu trânsito em julgado – encerramento – e 
em breve será expedido alvará pela 2ª Vara Federal Tributária para que a Fundação possa retirar os valores depositados 
em conta judicial referente ao PIS. Falou que se implantará a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho 
(CIPA) na Escola e após haverá comunicação ao Ministério do Trabalho. A Gerente Administrativo–Financeira, Sra. Fátima 
Eschberger, informou que nos dias 20 e 21 de julho ocorrerá o treinamento da Brigada de Incêndio na Escola. No tópico 



dos Assuntos Gerais, o conselheiro Sr. Edgar da Silva Aristimunho, integrante da Comissão da Merenda, relatou que 
houve aceitação significativa dos lanches da nova cantina da Escola pelos alunos e que também será acrescentada uma 
merenda coringa no valor diário de R$ 0,28. Para os alunos do 3º ano e da 4ª série que optarem somente pelas frutas da 
estação o valor diário será de R$ 1,10. Nada mais havendo a ser discutido, o Diretor Administrativo e Financeiro deu como 
encerrada a reunião. 
 
 
 
 
 
 
               Letícia Mostardeiro Velasco Tabajara Franche                                  Stella Nunes Rodrigues 
                             Vice-Presidente                       Assistente Jurídica 
                 OAB/RS 69.964 
 
 
 
 
 
                Lúcio Marin Martins           Mário Celso Kellermann 
                Diretor Administrativo e Financeiro                          Diretor Jurídico 
                    OAB/RS 32.428 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Ata 428 – Reunião Ordinária 
 
Participantes: Conselho Deliberante da Fundação Educacional João XXIII, conforme lista de presenças, e Diretoria Executiva, 
representada pelo Sr. Felipe Ritter – Presidente, Sra. Letícia Mostardeiro Velasco Tabajara Franche – Vice-Presidente, Sr. Lúcio 
Marin Martins – Diretor Administrativo e Financeiro, Sr. Arakem Petry Rodrigues – Diretor de Obras e Patrimônio, Sr. Mário Celso 
Kellermann – Diretor Jurídico, Sra. Cristina Toniolo Pozzobon, Sra. Maria Tereza Coelho – Vice-Diretora e Sra. Fátima Eschberger 
– Gerente Administrativo– Financeira. 
 
Pauta: Leitura e Aprovação da Ata nº 427 de 31 de agosto de 2010; Espaço Pedagógico- ENEM e Apresentação 
do Trabalho das Séries Iniciais; Espaço Diretoria de Comunicação; Espaço Diretoria Financeira; Espaço Diretoria 
de Obras e Patrimônio; Orçamento 2011 – reflexões; Assuntos Gerais. 
 
Aos trinta e um dias do mês de agosto de dois mil e dez, o Conselho Deliberante da Fundação Educacional João XXIII reuniu-se 
na sala 305 do Colégio para tratar dos tópicos citados. O Presidente da Fundação, Sr. Felipe Ritter, realizou a abertura da 
Assembleia. Inicialmente, o Diretor Jurídico, Sr. Mário Celso Kellermann, e a Gerente Administrativo-Financeira, Sra. Fátima 
Eschberger, conduziram os conselheiros à visitação do novo pátio do 1º ano à 4ª série e da sala dos professores que foi 
reformada. Após, os conselheiros aprovaram a Ata n° 427, que foi encaminhada anteriormente a todos os conselheiros por e-
mail. O Sr. Felipe comentou o desempenho dos alunos da Escola no ENEM em anos anteriores, informando que já existem 
ações do corpo pedagógico da Escola junto aos alunos para melhorarem os seus desempenhos no próximo concurso do ENEM. 
A Vice-Diretora, Sra. Maria Tereza Coelho, informou que, independentemente do resultado dos alunos no ENEM, a Escola 
sempre tem de se aprimorar. Comentou que do ano de 1998 ao ano de 2008 a prova do ENEM seguia um mesmo modelo, no 
entanto sofreu mudanças no mês de agosto de 2009. Antes das mudanças na prova do ENEM, os alunos realizavam 63 
questões e uma redação, em um dia de prova, e, após, passaram a realizar dois dias de provas, sendo resolvidas 90 questões 
por dia e uma redação no último dia de concurso. Informou que a nota total ou parcial do aluno na prova do ENEM pode ser 
utilizada no ingresso em universidades. Disse ainda que a Escola tem a meta de se aprimorar no ensino da redação e da 
disciplina de Matemática para os alunos melhorarem o desempenho no ENEM. Informou que a Escola iniciou ações em séries 
anteriores ao Ensino Médio para atingir bons resultados no ENEM. Falou também que o Projeto Universidade desenvolvido no 
Colégio também está voltado ao ENEM, incluindo o aumento de horas-aula no 2º e 3º anos do Ensino Médio, com aulas 
obrigatórias aos sábados. Comentou que os professores estão incentivando os alunos a desenvolverem o hábito da leitura para 
que possam ter facilidade na escrita da redação. Por fim, disse que os professores estão empenhados no objetivo da Escola de 
desenvolver nos alunos o interesse e a persistência nas resoluções de questões da prova do ENEM ou de qualquer outro 
concurso, com o objetivo de que atinjam bons desempenhos e resultados. Após foi dado início ao item Diretoria de 
Comunicação apresentado pela Diretora de Comunicação, Sra. Cristina Toniolo Pozzobon. A Sra. Crisitna mostrou o novo 
“layout” do site do Colégio, demonstrando as suas possibilidades de acesso e os “links” que existirão com redes sociais. Disse 
que o site possibilitará uma visita virtual às dependências da Escola. Falou ainda que o site não entrará completo na internet, 
mas já possibilitará os acessos. Informou que, para que a produção dos conteúdos do site se mantenha atualizada, será 
contratada uma assessoria de imprensa não convencional, voltada para as necessidades do Colégio, disponibilizando no site as 
notícias e as novidades da Escola. Além disso, disse que será colocado o selinho do logo do Colégio no Caderno Pais e Filhos da 
Zero Hora e serão veiculadas propagandas do Colégio em nove vãs escolares. No Espaço Pedagógico, a Coordenadora 
Pedagógica do 1º ano à 4ª séire, Sra. Cristina, falou que o estudo para o ENEM já inicia nas séries iniciais e que a Escola busca 
o desenvolvimento de competências e habilidades dos alunos. Disse também que são desenvolvidos conteúdos conceituais, 
procedimentais e latitudinais, com vista ao desenvolvimento integral do aluno. Explicou que o Colégio João XXIII se fundamenta 
na concepção construtivista sócio-interacionista, na qual os alunos constroem seus conhecimentos a partir do que vão conhecer 
e das suas experiências com o que foi conhecido, interagindo com seus colegas e com os adultos. Informou que, nas séries 
iniciais, não há uma organização curricular em um quadro com disciplinas e horários, mas todas as disciplinas são estudadas e 
estão presentes no dia a dia dos alunos. Além disso, falou que haverá o nono ano a partir de 2012 e que as disciplinas 
ministradas pelos especialistas iniciarão na 6ª série. Após, o Diretor Administrativo Financeiro, Sr. Lúcio Marin Martins, passou a 
tratar do item Diretoria Financeira. Falou que já existe no Colégio o “wi-fi zone”, possibilitando acesso à internet a todos na 
Escola. Falou que o novo site do Colégio possibilitará reduzir gastos com impressões. Apresentou o Sr. Marcelo Matos, 
responsável pelo setor de TI da Escola, que falou sobre o contrato de “outsorcing” que a Escola irá realizar para melhorar a 
qualidade de serviço de impressão, reduzindo custos. O Sr. Marcelo informou que atualmente a Escola possui 17 
equipamentos próprios e 13 locados, perfazendo uma média de 130.000 impressões de páginas por mês e gerando um custo 
médio de R$ 9.000,00 por mês. Disse que a ideia é retirar todos os equipamentos a jato de tinta e os locados. Informou que a 
empresa a ser contratada fornecerá equipamentos de impressão a lasers novos, monocromáticos, sendo apenas um colorido. 
Consequentemente, o custo mensal passará a ser de R$ 6.100,00, o que significará uma redução anual de R$ 30.000,00. Após, 
falou sobre a telefonia móvel, que passará da empresa Vivo para o plano empresarial da Claro, do qual também 
professores e funcionários poderão ser beneficiados. Há uma proposta da empresa Claro para que o valor do minuto da ligação 
passe de 32 centavos para 23 centavos, e de 39 centavos para 30 centavos o valor para envio de SMS. Falou que, assim, a 
estimativa de redução de custos será de R$ 12.000,00 por ano. Nada mais havendo a ser discutido, o Presidente deu como 
encerrada a reunião. 
 
 
 

    Felipe Ritter                                                               Stella Nunes Rodrigues 
                                    Presidente       Assistente Jurídica 



 
 
Ata 429– Reunião Ordinária 
 
Participantes: Conselho Deliberante da Fundação Educacional João XXIII, conforme lista de presenças, e Diretoria Executiva, 
representada pelo Sr. Felipe Ritter – Presidente, Sr. Lúcio Marin Martins – Diretor Administrativo e Financeiro, Sr. Mário Celso 
Kellermann – Diretor Jurídico, Sra. Cristina Toniolo Pozzobon, Sra. Anelori Lange – Diretora Geral e Sra. Maria Tereza Coelho – 
Vice-Diretora. 
 
Pauta: Leitura e Aprovação da Ata nº 428 de 31 de agosto de 2010; Espaço Pedagógico – Ensino Fundamental de 9 
Anos; Matrículas e Orçamento 2011; Projeto Sustentabilidade; Espaço Diretoria Jurídica; Espaço Diretoria de 
Obras e Patrimônio; Espaço Diretoria de Comunicação; Assuntos Gerais. 
 
Aos vinte e oito dias do mês de setembro de dois mil e dez, o Conselho Deliberante da Fundação Educacional João XXIII reuniu-se 
na sala 305 do Colégio para tratar dos tópicos citados. O Presidente da Fundação, Sr. Felipe Ritter, realizou a abertura da 
Assembleia. Inicialmente, os conselheiros aprovaram a Ata n° 428, que foi encaminhada anteriormente a todos os conselheiros 
por e-mail. Após, no Espaço Pedagógico, a Diretora Geral, Sra. Anelori Lange, informou que a Lei nº 11.274/2006 alterou os 
artigos da 32 e 87 da Lei de Diretrizes e Bases de Educação Nacional, criando o 9º ano do Ensino Fundamental, com matrícula 
obrigatória dos alunos a partir dos 6 anos de idade. A norma que regulamentou essa lei federal, determinando o procedimento no 
Estado do Rio Grande do Sul, é o Parecer de nº 644/2006 do Conselho Estadual de Educação. Disse também que, em razão de 
um acordo firmado entre as escolas particulares, por meio do SINEPE, os alunos que ingressam no Ensino Fundamental deverão 
ter 6 anos de idade completos até o dia 31 do mês de março do ano letivo. Quanto ao Ensino Fundamental de 9 anos, 
ressaltou que a proposta curricular do Colégio é a de manter a unidoscência no 5º ano do Ensino Fundamental do ano de 2012, 
que significa ter um professor pedagogo com a assessoria de um professor especialista. Serão oferecidas no currículo práticas 
pedagógicas complementares, como Arte Cênica, Iniciação Científica, Identidade Cidadã e Cultura da Sustentabilidade. A partir do 
6º ano, os alunos terão professores especialistas para cada disciplina curricular. Destacou que, no 7º ano, os alunos poderão 
escolher as práticas pedagógicas com que mais se identificaram durante o 5º e o 6º ano. Já no 8º ano, destacou que será incluída 
a prática pedagógica de Gestão dos Projetos de Vida. No 9º ano as disciplinas do currículo estão distribuídas de forma a qualificar 
ainda mais o ingresso do aluno no Ensino Médio. Além disso, informou que, em 2011, a Escola, por meio do CETREIN, 
proporcionará o curso de capacitação para preparar os professores regentes do 5º ano, com duração de 120 horas, para 6 
professores. No item Matrículas e Orçamento 2011, o Sr. Felipe Ritter informou que haverá aumento das mensalidades para o 
próximo ano letivo e que o orçamento de 2011 será aprovado na reunião do conselho do mês de outubro. Disse que o Colégio já 
retirou os valores depositados em conta judicial referente ao término do processo do PIS. Após, o Sr. Lúcio Marin Martins 
ressaltou que, embora a Fundação esteja em período de transição de Diretoria no primeiro semestre do ano de 2010, já 
ocorreram melhorias no estacionamento, a realização do novo pátio do 1º ano à 4ª série e das salas novas para os alunos, a 
reforma nas salas dos professores, a criação da Diretoria de Comunicação, a criação do novo site do Colégio, a inclusão do selinho 
do Colégio no Caderno Pais e Filhos da Zero Hora e a publicidade do Colégio nas vans escolares, chamada de busdoors. Em 
seguida, perguntou aos conselheiros se estavam de acordo com as metas e os objetivos de gestão da nova Diretoria. 
Manifestando-se favoravelmente, os conselheiros parabenizaram a Diretoria pela forma de desenvolvimento do trabalho. Após foi 
dado início ao item Projeto Sustentabilidade apresentado pela Sra. Maria Tereza Coelho, Vice-Diretora. A Sra. Maria Tereza 
disse que, no Colégio, esse projeto recebe o nome de “Um Mundo Passado a Limpo” e tem como objetivo geral reunir ações já 
desenvolvidas em cada série e ações que serão incorporadas, além de desenvolver nos alunos uma consciência moral e ética, 
ambiental, individual e coletiva. Falou que o projeto terá três etapas: despertando a curiosidade, semana de sensibilização e ações 
em cada série, dentre as quais destacou o trabalho “Biodiversidade”, apresentado na UFRGS; o projeto “Minicidade”, que reproduz 
em maquete ecológica uma cidade sustentável; a construção de uma sala de aula autossustentável, e o projeto “Dez@Dez”, 
realizado com a 2ª série do Ensino Médio. A Sra. Cristina Toniolo Pozzobon acrescentou que esse projeto é da Escola, mas que 
pode ser mostrado para a sociedade. Um exemplo disso é o evento que será realizado no dia 23/10/2010, na praça da Tristeza, 
quando será desenvolvido o projeto Dez@Dez, com as 2ªs séries do Ensino Médio, com o tema sustentabilidade, e haverá mostra 
de trabalhos e oficinas de sensibilização socioambiental. A Rádio Ipanema Comunitária 87,9 estará presente e colherá 
depoimentos para a edição seguinte do seu programa Cidade Ambiental. Por fim, ressaltou que a idéia é de que o Projeto 
Sustentabilidade – “Um Mundo Passado a Limpo”- torne-se itinerante, podendo ser mostrado em outros locais para a comunidade. 
Nada mais havendo a ser discutido, o Presidente deu como encerrada a reunião. 
 
 
 
 
 

    Felipe Ritter                                                               Stella Nunes Rodrigues 
                                      Presidente       Assistente Jurídica 



   
 
Ata 430– Reunião Ordinária 
 
Participantes: Conselho Deliberante da Fundação Educacional João XXIII, conforme lista de presenças, e 
Diretoria Executiva, representada pelo Sr. Felipe Ritter – Presidente, Sra. Letícia Mostardeiro Velasco Tabajara 
Franche – Vice-Presidente, Sr. Lúcio Marin Martins – Diretor Administrativo e Financeiro, Sr. Arakem Petry 
Rodrigues – Diretor de Obras e Patrimônio, Sr. Mário Celso Kellermann – Diretor Jurídico, Sra. Cristina 
Toniolo Pozzobon – Diretora de Comunicação, Sra. Anelori Lange – Diretora Geral, Sra. Maria Tereza Coelho – 
Vice-Diretora e Sra. Fátima Eschberger – Gerente Administrativo– Financeira. 
 
Pauta: Leitura e Aprovação da Ata nº 429 de 28 de setembro de 2010; Posição das Matrículas 
2011; Plano de Investimentos 2011; Espaço Pedagógico; Assuntos Gerais. 

 
Aos vinte e seis dias do mês de outubro de dois mil e dez, o Conselho Deliberante da Fundação Educacional 
João XXIII reuniu-se na sala 305 do Colégio para tratar dos tópicos citados. O Presidente da Fundação, Sr. 
Felipe Ritter, realizou a abertura da Assembleia. Inicialmente, os conselheiros aprovaram a Ata n° 429, que 
foi encaminhada anteriormente a todos os conselheiros por e-mail. No item Posição das Matrículas 2011, 
o Sr. Felipe Ritter falou, com otimismo, que já existem 51 matrículas para o ingresso de alunos no Colégio 
João XXIII no ano de 2011.  Informou também que, a partir do final desta semana, alguns ônibus e lotações 
de Porto Alegre circularão com publicidade do Colégio como forma de ampliar a sua divulgação.  Em seguida, 
a Sra. Cristina Pozzobon disse que o Colégio teve 21 trabalhos selecionados e apresentados no Salão de 
Iniciação Científica da UFRGS, sendo contemplado com 4 menções honrosas. Além disso, informou que foi 
realizado, no último sábado, o projeto “Um Mundo Passado a Limpo” na Praça Comendador de Souza Gomes 
do bairro Tristeza.  Comentou que a ação despertou a atenção da comunidade do bairro, que encontrou o 
“túnel do impacto”, uma mostra fotográfica com exemplos de agressão ambiental, e a “torre de lixo”, 
formada de garrafas PET e latinhas de alumínio, mostrando o desperdício. Também foi distribuído um folder 
sobre a Escola e com dicas, elaboradas pelos alunos da 4ª série A do Ensino Fundamental, de como ajudar o 
nosso planeta. Além disso, os alunos da 2ª série do Ensino Médio aproveitaram o espaço para realizar a 
segunda edição de 2010 do Dez a Dez - Projeto Universidade. Invertendo a ordem de pauta, foi abordado o 
item Espaço Pedagógico pela a Sra. Anelori Lange. Ela informou que no sábado, dia 23 de outubro de 
2010, haviam profissionais fazendo curso de capacitação através do CETREIN no Colégio. Fez um convite aos 
conselheiros, incentivando a participação de todos no dia 28/10/2010, às 19h30min, no ginásio da Escola, 
quando será apresentada a IX Mostra de Curtas, que contará com uma pequena participação da Etapa 
Infantil. Por último, mostrou o Calendário Escolar do Ano de 2011, informando que o início das aulas 
será dia 23/02/2011 (em anexo calendário escolar do ano de 2011). No item Plano de Investimentos para 
2011, primeiramente, o Sr. Felipe Ritter e o Sr. Lúcio Marin Martins apresentaram os investimentos em 2010 
que foram realizados na área de recursos humanos e na estrutura física e de sala de aulas da Escola gerando 
um total de investimentos de R$ 478.000,00. Em seguida, apresentaram o Plano de Investimentos para 2011, 
baseado em estimativas de ações para o próximo ano letivo e em exercício de projeções. Os conselheiros 
discutiram abertamente com os Diretores sobre o Plano de Investimentos e aprovaram as seguintes 
propostas de ações: a) a realização da 2ª etapa do prédio da Infantil da Escola; b) o cumprimento das 
exigências do Poder Público, como: b.1) ajustes no Plano de Proteção e Prevenção Contra Incêndio; b.2) 
implantação das medidas mitigatórias, com a realização do Estudo de Viabilidade Urbana dos prédios da 
Escola; c) a implantação de medidas de acessibilidade do prédio 4 da Escola; d) a reforma da rede elétrica; 
e) a realização do novo Laboratório de Informática; e, f) a cobertura da quadra de piche. Por último, foi 
informado a todos conselheiros que o orçamento do ano de 2011 será apresentado na reunião do mês de 
novembro para aprovação. Nada mais havendo a ser discutido, o Presidente deu como encerrada a reunião. 
 
 
 
 
 
 
 

    Felipe Ritter                                                               Stella Nunes Rodrigues 
                        Presidente                      Assistente Jurídica 



   
 
Ata 431– Reunião Ordinária 
 
Participantes: Conselho Deliberante da Fundação Educacional João XXIII, conforme lista de presenças, e 
Diretoria Executiva, representada pelo Sr. Felipe Ritter – Presidente, Sra. Letícia Mostardeiro Velasco Tabajara 
Franche – Vice-Presidente, Sr. Lúcio Marin Martins – Diretor Administrativo e Financeiro, Sr. Arakem Petry 
Rodrigues – Diretor de Obras e Patrimônio, Sr. Mário Celso Kellermann – Diretor Jurídico, Sra. Cristina 
Toniolo Pozzobon – Diretora de Comunicação, Sra. Anelori Lange – Diretora Geral, Sra. Maria Tereza Coelho – 
Vice-Diretora e Sra. Fátima Eschberger – Gerente Administrativo– Financeira. 
 

Pauta: Leitura e Aprovação da Ata nº 430 de 26 de outubro de 2010; Situação das Matrículas 
2011; Espaço Pedagógico - Acréscimo da Carga Horária do Ensino Médio a partir de 2011; 
Orçamento para 2011; Assuntos Gerais. 

Aos trinta dias do mês de novembro de dois mil e dez, o Conselho Deliberante da Fundação Educacional João 
XXIII reuniu-se na sala 305 do Colégio para tratar dos tópicos citados. O Presidente da Fundação, Sr. Felipe 
Ritter, realizou a abertura da Assembleia. Inicialmente, os conselheiros aprovaram a Ata n° 430, que foi 
encaminhada anteriormente a todos os conselheiros por e-mail. O Sr. Felipe Ritter comunicou aos 
conselheiros que a próxima reunião do Conselho Deliberante ocorrerá no dia 14/12/2010. No item Situação 
das Matrículas 2011, o Sr. Felipe Ritter falou, com otimismo, que já existem 69 matrículas para o ingresso 
de alunos no Colégio João XXIII no ano de 2011. Informou que a meta é atingir 125 novas matrículas, já que 
as ações de divulgação do Colégio na comunidade estão contribuindo muito para esse objetivo ser alcançado.  
Em seguida, o item Espaço Pedagógico - Acréscimo da Carga Horária do Ensino Médio a partir de 
2011 foi apresentado pela Diretora Geral, Sra. Anelori Lange. A Sra. Anelori Lange disse que, por lei, a 
Escola deve oferecer 800 horas/aula durante 200 dias letivos. Informou que, no ano letivo de 2010, o 1º ano 
do Ensino Médio teve 1.240 horas/aula, o 2º ano teve 1.280 horas/aula e o 3º ano teve 1.120 horas/aula. 
Além disso, mostrou o acréscimo de carga horária previsto para o ano de 2011, passando o 1º e o 2º anos 
do Ensino Médio a terem 1.400 horas/aula e o 3º ano a ter 1.280 horas/aula. Ressaltou, portanto, que a 
qualificação na carga horária do Ensino Médio será de 160 horas/aula no 1º ano, de 140 horas/aula no 2º 
ano e de 160 horas/aula no 3º ano. Por fim, mostrou o Certificado de Responsabilidade Social de 2010 que a 
Escola recebeu na Assembléia Legislativa. No tópico Orçamento para 2011, primeiramente o Sr. Lúcio 
Marin Martins mostrou um comparativo de mensalidades de escolas particulares que são referências, como o 
Colégio João XXIII, destacando que, em relação aos valores das mensalidades, o Colégio se enquadra na 6ª 
posição de escolas com Educação Infantil e na 3ª posição de escolas de Ensino Médio. Após, ressaltou que 
fez a previsão orçamentária para o ano de 2011 com base na receita gerada pelo mesmo número de alunos 
matriculados no ano de 2010, sendo 819 alunos pagantes e 104 alunos bolsistas. Em seguida, apresentou o 
orçamento para o ano de 2011, sendo aprovados os seguintes investimentos por todos os conselheiros 
presentes na reunião: a) a realização da 2ª etapa do prédio da Infantil da Escola no valor de R$ 470.790,00; 
b) o cumprimento das exigências do Poder Público, como: b.1) os ajustes no Plano de Proteção e Prevenção 
Contra Incêndio, b.2) a implantação das medidas mitigatórias, com a realização do Estudo de Viabilidade 
Urbana dos prédios da Escola, e b.3) a implantação de medidas de acessibilidade do prédio 4 da Escola, 
totalizando R$ 107.000,00; c) a reforma da rede elétrica no valor de R$ 150.000,00; d) a realização do novo 
Laboratório de Informática no valor de R$ 150.000,00; e) a cobertura da quadra de piche no valor de R$ 
140.000,00; f) os investimentos no setor pedagógico no valor de R$ 57.000,00; g) o saldo final do campão 
no valor de R$ 52.698,15; e, h) outros investimentos já contratados em 2010 no valor de R$ 26.186,45, 
resultando no total de investimentos de R$ 1.153.674,60. Além disso, foram apresentados investimentos no 
valor de R$ 150.000,00 para qualificação dos setores de Recursos Humanos, Pedagógico e Administrativo, R$ 
30.000,00 para marketing e R$ 40.000,00 para capacitação pedagógica e conselho de alunos 2010 e 2011. 
Quanto à receita, foram aprovados pela maioria dos conselheiros presentes os reajustes nas mensalidades de 
11% na etapa Infantil, 10% no 1º ao 4º ano do Ensino Fundamental, 9,5% na 5ª à 7ª série do Ensino 
Fundamental, 8,5% na 8ª série do Ensino Fundamental e 7,5% no Ensino Médio, apenas com voto contrário 
do conselheiro João Batista Santafé Aguiar, representante da turma 1A do Ensino Médio. Nada mais havendo 
a ser discutido, o Presidente deu como encerrada a reunião. 
 
 
 
 

    Felipe Ritter                                                               Stella Nunes Rodrigues 
                        Presidente                      Assistente Jurídica 



 Ata 432– Reunião Ordinária 
 
Participantes: Conselho Deliberante da Fundação Educacional João XXIII, conforme lista de presenças. 
Presente a Diretoria Executiva da Fundação Educacional João XXIII, representada pelo Sr. Felipe Ritter – 
Presidente, Sr. Lúcio Marin Martins – Diretor Administrativo e Financeiro, Sr. Mário Celso Kellermann – Diretor 
Jurídico, Sra. Cristina Toniolo Pozzobon. Presentes também a Sra. Anelori Lange, Diretora Geral da Escola, Sra. 
Maria Tereza Coelho – Vice-Diretora e Sra. Fátima Eschberger – Gerente Administrativo– Financeira. 
Pauta: Leitura e Aprovação da Ata nº 431 de 30 de novembro de 2010; Andamento das Obras; 
Posição das Matrículas 2011; Espaço Pedagógico; Espaço Jurídico; Assuntos Gerais. 

Aos quatorze dias do mês de dezembro de dois mil e dez, o Conselho Deliberante da Fundação Educacional João 
XXIII reuniu-se no Refeitório do Colégio para tratar dos tópicos citados. O Presidente da Fundação, Sr. Felipe 
Ritter, realizou a abertura da Assembléia. Inicialmente, os conselheiros aprovaram a Ata n° 431, que foi 
encaminhada anteriormente a todos os conselheiros por e-mail. Em seguida, o Sr. Felipe Ritter comunicou que a 
ordem da pauta foi invertida, passando para a exposição do item Espaço Pedagógico, que foi apresentado pela 
Diretora Geral da Escola, Sra. Anelori Lange. A Sra. Anelori Lange informou que o Colégio foi convidado pelo 
Ministério Público do Rio Grande do Sul a participar do evento intitulado “O que você tem a ver com a 
corrupção?”, no qual foi dado o enfoque da educação para a resolução dos problemas relacionados à corrupção. 
Após, mostrou o vídeo que a Escola apresentou no evento realizado na Instituição do Ministério Público, 
mostrando, em atividades variadas desenvolvidas na Etapa Infantil, o que as nossas crianças pensam sobre o 
tema. Em seguida apresentou a Coordenadora Pedagógica, Sra. Márcia Valiati, e a Orientadora Educacional, Sra. 
Hildair Garcia Camera, que trabalham na Etapa Infantil do Colégio. A Sra. Hildair Garcia Camera esclareceu que o 
Sr. César, um dos pais da Escola, foi quem fez o convite para que o Colégio João XXIII participasse do evento 
realizado no Ministério Público. No tópico Posição das Matrículas 2011, o Sr. Felipe Ritter informou que, no 
mês de março de 2011, pretende constituir uma Comissão de Pesquisa e convidou os conselheiros que 
estivessem interessados em participar para que se possa formar um perfil das famílias da Escola e descobrir as 
razões que levam algumas delas a saírem de nossa Instituição.  Após, falou, com otimismo, que já existem 80 
novas matrículas para o ano de 2011. Informou que as 14 visitas de famílias à Escola, durante o mês de 
dezembro, resultaram em 11 novas matrículas de alunos. Disse que a Escola deve suprir o número de 52 alunos 
do Ensino Médio que estão saindo. Em seguida, o Sr. Lúcio Marin Martins esclareceu que, no orçamento para 
2011, aprovado na reunião de 30/11/2010 por este Conselho, houve um erro ao suprimir o número de 14 
crianças da Etapa Infantil da Escola. Assim, mostrou que, felizmente, ao invés do déficit previsto no orçamento 
de 2011 ser de R$ 130.000,00, passou a ser de apenas R$ 23.000,00, reduzindo a possibilidade de nossa 
Instituição necessitar de algum empréstimo. A Sra. Anelori Lange, por sua vez, falou que o erro de suprimir 14 
crianças dos cálculos do orçamento se deu em razão de não serem computados, no sistema da Escola de controle 
de alunos em cada série, os alunos que passaram de uma série para outra da Etapa Infantil Multi-idade, como da 
Classe-Bebê para o Maternal e do Maternal para os Níveis, dados que constavam apenas em planilhas de excel. 
Informou, então, que há apenas 4 vagas no Níveis e 12 vagas nos Maternais da Etapa Infantil. Depois, o Sr. 
Lúcio Marin Martins disse que tinha sido realizada reunião da Comissão de Informática, na qual foi apresentado o 
projeto do novo laboratório de informática de forma mais detalhada. O Sr. João Batista Santa Fé, conselheiro 
integrante da Comissão de Informática, disse que o novo laboratório de informática passará a ser chamado de 
Laboratório de Tecnologias. Informou que, na apresentação do projeto, ficou firmado o compromisso junto ao 
pedagógico de que, durante o próximo ano letivo, será mostrado como as novas tecnologias do laboratório serão 
utilizadas nos estudos em sala de aula. Ainda disse que será colocado um processador mais atual nas máquinas 
do laboratório como forma de suprir as necessidades imediatas dos alunos. A conselheira Sra. Rita Gazzo, 
também integrante da Comissão de Informática, complementou dizendo que na reunião foi apresentado que o 
novo laboratório terá um foco de tecnologias e multimídias. Ressaltou que o Conselho Deliberante deveria 
considerar como instalada a etapa 1 do novo laboratório, pois, no primeiro momento, haverá melhorias em infra-
estrutura básica de máquinas, devendo, ainda, haver treinamento dos professores e modernização das salas-
ambiente. O item Espaço do Jurídico foi apresentado pelo Diretor Jurídico, Sr. Mário Celso Kellermann. O Sr. 
Mário Celso Kellermann apresentou um relatório dos processos tributários e previdenciários que envolvem a 
Fundação Educacional João XXIII, para ciência dos conselheiros de que essas demandas iniciaram em 1998 e 
1999 e ainda tramitam judicialmente. Alguns casos são de prescrição e em outros casos, onde há maior risco de 
insucesso da demanda judicial, é possível o parcelamento da dívida com a União. Ressaltou que o relatório não é 
fidedigno, pois alguns processos estão sob a responsabilidade do advogado paulista Sr. Dion Castaldi, que não 
forneceu ainda os relatórios completos de seus processos. Após, falou que a Fundação recorreu da fiscalização da 
Delegacia Regional do Trabalho que a autuou quanto à forma de pagamento de vales transportes aos 
funcionários no cartão TRI, pois, ao invés de serem debitadas 4 passagens, são debitadas 3 passagens, 
considerando o desconto de 50% na segunda passagem para o deslocamento residência-trabalho autorizado pelo 
sistema do cartão TRI. Lembrou que, pela legislação trabalhista, o empregador está obrigado apenas a pagar o 
número de passagens necessárias ao deslocamento do seu funcionário. No espaço para Assuntos Gerais, o Sr. 
Lúcio Marin Martins consultou os conselheiros a respeito de extinguir o envio de cartas pelo correio para a 
realização da convocação das reuniões mensais do Conselho Deliberante. Lembrou que a convocação é sempre 
enviada por e-mail a todos os conselheiros e disponibilizada na Portaria da Escola com as datas das reuniões, 
respeitando a antecedência prevista nas normativas da Fundação. Os conselheiros presentes, por unanimidade, 



concordaram em não mais haver o envio de cartas como meio de comunicar a convocação para as reuniões, uma 
vez que tal medida representa não apenas uma economia, mas, especialmente, está alinhada com a proposta da 
escola, que prega a defesa ambiental. O Sr. Lúcio, portanto, informou que serão realizados testes de confirmação 
de entrega de e-mails antes mesmo da convocação para a reunião do mês de março, a fim de que todos os 
conselheiros recebam as convocações em seus e-mails.  Nada mais havendo a ser discutido, o Presidente deu 
como encerrada a reunião. 
 
                

   Felipe Ritter                                                               Stella Nunes Rodrigues 
              Presidente                           Assistente Jurídica 


