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• Membros eleitos na Reunião do Conselho Deliberante Nº 487/15, de 27/10/2015. 

• Substituição do Vice-Presidente, com mandato de 01/04/2017 a 31/12/2017, e Recondução da Conselheira 

para cargo de Diretora Jurídica, com mandato de 28/03/2017 a 31/12/2017 na Reunião Extraordinária do 

Conselho Deliberante Nº 503/16, de 28/03/2017. 

(�������������������������� � � ������������������
Nome: LAURA MARIA DA CONCEIÇÃO EIFLER SILVA 
End.: Avenida Niterói, 90 apto. 203 
Bairro: Medianeira 
Cidade: Porto Alegre (RS) - CEP: 90880-270 
Telefones: 51 33921590 / 51 99612740 
CPF: 291.761.230-49 
Identidade: 9012398773 
Título de Eleitor: 049406960450  
Profissão: Advogada 
Nacionalidade: Brasileira 
Estado Civil: Casada 
Nascimento: 03/08/1959 
E-mail: lauraeifler@hotmail.com 
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Nome: CANDICE ORLANDIN PREMAOR GULLO 
End.: Rua Torres, 120 
Bairro: Ipanema 
Cidade: Porto Alegre (RS) -CEP: 91760-710 
Telefone: 51 30623693 / 51 84554139 
CPF: 943.940.590-20 
Identidade: 2056319508 
Título de Eleitor: 066185220400 
Profissão: Servidora Pública Estadual (TJRS) 
Nacionalidade: Brasileira 
Estado Civil: Casado 
Nascimento: 07/05/1978 
E-mail: candigullo@yahoo.com.br 

&���(����������>?@�
Nome: JOSÉ CARLOS MONTEIRO DA CONCEIÇÃO 
Endereço residencial:  Beco do Paladino, 1050 casa 6 
Bairro:  Aberta dos Morros 
Cidade: Porto Alegre (RS) - CEP: 91750-110 
Telefone residencial: 51 3245 5522   
Celular: 51 99999 0318  
CPF: 350.540.260-53 
Identidade: 5015163016 
Título de Eleitor: 028925270400 
Profissão: Engenheiro 
Nacionalidade: Brasileira 
Estado Civil: Solteiro 
Nascimento: 13/09/1962 
E-mail: zecarlos@portoweb.com.br 

�������������������(����4A����
Nome: DEMETRIO LUIS GUADAGNIN 
Endereço residencial: Rua Lopo da Costa, 160  
Bairro: Azenha                            
Cidade: Porto Alegre (RS) - CEP: 90050-110 
Telefone:  51-33086774 
Celular: 51 99676386 
CPF: 448.003.470-68 
Identidade: 7033595708 
Título de Eleitor: 21384630400 
Profissão: Biólogo 
Nacionalidade: Brasileira 
Estado Civil: Casado 
Nascimento: 30/07/1967 
E-mail: dlguadagnin@gmail.com
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Nome: JOSE ALENCAR LUMMERTZ 
End.: Estrada Eduardo Prado, 695 casa 57 
Bairro: Cavalhada 
Cidade: Porto Alegre (RS) - CEP: 91751-000 
Telefone: 51 31266511 / 51 99888620 
CPF: 261.641.400-72 
Identidade: 7100391833 
Título de Eleitor: 022433370469 
Profissão: Administrador de Empresas 
Nacionalidade: Brasileiro 
Estado Civil: Casado 
Nascimento: 12/12/1960 
E-mail: alencar@megacentertelecom.com.br
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Nome: EDGAR DA SILVA ARISTIMUNHO   
End.: Avenida Copacabana, 255/18 
Bairro: Tristeza 
Cidade: Porto Alegre (RS) - CEP: 91900-050 
Telefone: 51 3264 5208 / 51 99774934 
CPF: 456.463.500-00 
RG: 1030310443 
Título de Eleitor: 7914650426 
Profissão: Assistente Jurídico 
Nacionalidade: Brasileiro 
Estado Civil: Solteiro 
Nascimento: 02/06/1967 
E-mail: aristimunho@uol.com.br  
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ATA Nº 507/2017 - REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERANTE DA FUNDAÇÃO 
EDUCACIONAL JOÃO XXIII 

Aos vinte e sete dias do mês de junho de dois mil e dezessete, às 19h30min, na sala 305 do Colégio João XXIII, 
situada na Rua Sepé Tiaraju, 1013, na cidade de Porto Alegre (RS), reuniram-se os membros do Conselho 
Deliberante da Fundação Educacional João XXIII, conforme lista de presenças assinada em anexo, Sra. Laura Maria 
da Conceição Eifler Silva – Presidente, Sr. José Carlos Monteiro da Conceição - Vice-Presidente, Sr. José Alencar 
Lummertz – Diretor Financeiro, Sr. Demétrio Luís Guadagnin – Diretor de Obras e Patrimônio, Sr. Edgar da Silva 
Aristimunho – Diretor de Comunicação, Sra. Candice Orlandin Premaor Gullo – Diretora Jurídica; Profa. Anelori Lange 
- Diretora Geral, Profa. Maria Tereza Coelho – Vice-Diretora, Sra. Fátima Eschberger – Gerente Administrativo-
Financeira e Sra. Rosângela Arndt Gomes Dresch – Secretária da Fundação. A Presidente da Fundação realizou a 
abertura da assembleia com a leitura dos pontos de pauta: Leitura e Aprovação da Ata da Reunião Ordinária 
do Conselho Deliberante Nº 506/16, de 30/05/2017; Nutrição; Espaço Pedagógico; Fundos de 
Investimento e de Sustentabilidade; Assuntos Gerais: a) Planejamento Estratégico – andamento dos 
Comitês e b) Reunião do Conselho Deliberante de julho de 2017. DELIBERAÇÃO DA ASSEMBLEIA: na 
pauta Leitura e Aprovação da Ata da Reunião Ordinária do Conselho Deliberante Nº 506/16, de 
30/05/2017, a Presidente submeteu à apreciação da assembleia a proposta de ajuste no texto encaminhada pela 
Conselheira Maria Luiza Pont, onde se lê “..., 128 candidatos se inscreveram ou foram indicados nas turmas, ...”, 
leia-se “..., 128 candidatos (entre inscritos e não inscritos) foram indicados pelas turmas, ...”. Não havendo outras 
observações, a ata foi encaminhada à votação e aprovada pela unanimidade dos presentes, com a ressalva 
proposta. Na pauta Nutrição, a Diretora Jurídica salientou que o Grupo de Trabalho (GT) da Nutrição e a merenda 
coletiva são os aspectos da Nutrição atualmente em debate no Conselho Deliberante. Sobre o GT da Nutrição 
informou que é uma comissão temporária formada pelo Conselho, conforme método de trabalho previsto no 
Estatuto da Fundação, e conta com a participação de pais, da nutricionista da Escola, de funcionários e de um 
membro da Diretoria da Fundação. O GT da Nutrição vem promovendo ações diversas, referentes à qualificação da 
alimentação na Escola, englobando merenda coletiva e outras refeições oferecidas na Cantina. Sobre a merenda 
coletiva informou a necessidade de reavaliação do sistema de merenda dos alunos da Educação Infantil ao 2º ano 
do EF atualmente em vigor, constatada tanto durante a implementação das atividades de qualificação sugeridas pelo 
GT, quanto por demandas trazidas por pais e responsáveis. Outro aspecto suscitado pelo Conselho Deliberante são 
os preços dos produtos na Cantina e nesse caso a Diretoria Executiva sugere que seja aproveitada a existência do 
GT da Nutrição, ora em funcionamento, para que, durante os trabalhos de qualificação da nutrição, promova 
também revisão desse aspecto, centralizando as demandas dos conselheiros, bem como a intermediação entre 
Cantina/Conselheiros/Diretoria Executiva. A Diretora Geral retomou os dados sobre a merenda coletiva praticada da 
Educação Infantil ao 4º ano do Ensino Fundamental: número de lanches diários; possibilidade das turmas de 3º e 4º 
anos do EF de optar ou não pela merenda ou somente pelo mix de frutas; bem como destacou o entendimento da 
merenda coletiva como um momento pedagógico de incentivo aos hábitos alimentares saudáveis e de respeito à 
diversidade quanto à intolerância e às restrições. Apresentou os dados sobre a merenda opcional praticados nas 
turmas de 3º e 4º anos do EF, nos meses de maio e junho, com percentuais de alunos que não optaram pela 
merenda e o acompanhamento dos lanches trazidos por eles de casa. Salientou que o encaminhamento da proposta 
para Merenda Coletiva ser Opcional da Educação Infantil ao 2º ano do EF, colocada em discussão na reunião 
anterior, foi devido à preocupação da área Pedagógica com as crianças que não se adaptam com algumas ofertas de 
cardápios. Porém, em função da discussão a respeito do tema não ter se esgotado, a Presidente propôs que, a partir 
da escuta realizada no Conselho, o assunto voltasse à discussão na próxima assembleia. A nova alternativa, 
apresentada pela Diretora Jurídica, foi a proposta de Flexibilização da Merenda Coletiva, tendo como regra geral 
manter a obrigatoriedade a todos os alunos a merenda da Escola, das turmas de Educação Infantil ao 2º ano do EF. 
As exceções serão implementadas nas seguintes hipóteses: nos casos de intolerância/restrições médicas, com 
apresentação de atestado médico. Em casos pontuais e extremos, com prévio estudo e acompanhamento da 
Nutricionista e da equipe Pedagógica da etapa, analisados pela Nutricionista e pela Vice-Diretora da Escola para 
flexibilização e/ou substituições mediante combinações com a família, a merenda deverá ser cobrada, exceto quando 
houver a indicação médica de que o aluno necessariamente deverá trazer a merenda de casa e poderá, em última 
instância e mediante validação da Diretoria Executiva da Fundação, haver o cancelamento dos pagamentos ou opção 
apenas pelo mix de frutas. Comentou, ainda, que a obrigatoriedade da merenda coletiva foi amplamente discutida 
pela área Pedagógica, Diretoria Executiva, GT de Nutrição e Nutricionista da Escola levando em consideração a 
importância da questão educativa. A Coordenadora do GT de Nutrição, Conselheira Cristiane Abarno Dias, comentou 
que foi consenso do GT de Nutrição o encaminhamento desta proposta alternativa para apreciação do Conselho. A 
Presidente esclareceu a questão levantada na última assembleia a respeito da obrigatoriedade da merenda escolar, 
bem como o argumento que seria "venda-casada", com base na legislação e sobre a decisão judicial no estado de 
Alagoas, encaminhada pela Conselheira Aline Portanova (5A). Salientou que, segundo o magistrado, a prática da 
instituição em uniformizar a alimentação consumida pelos alunos no interior da escola é lícita, já que busca 
promover um direcionamento nutricional de acordo com os métodos pedagógicos adotados e que a escola está, 
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verdadeiramente, exercendo seu direito de autonomia pedagógica assegurada pela Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação. Na discussão, o Conselheiro Flávio Sant’Anna Xavier defendeu a proposta apresentada na reunião anterior 
do Conselho Deliberante, de ser retirada a obrigatoriedade da merenda coletiva. A Presidente encaminhou para 
votação as duas propostas: Proposta 1 - Merenda Coletiva ser Opcional da Educação Infantil ao 2º ano do EF e 
Proposta 2 - Flexibilização da Merenda Coletiva, como regra geral manter a obrigatoriedade a todos os alunos a 
merenda da Escola, das turmas de Educação Infantil ao 2º ano do EF. Do total de 41 (quarenta e um) Conselheiros 
presentes, 2 (dois) Conselheiros saíram antes da votação e 4 (quatro) Conselheiros Suplentes não tiveram direito a 
voto, restando 35 (trinta e cinco) Conselheiros aptos para votar, destes 5 (cinco) Conselheiros votaram a favor da 
Proposta 1, 26 (vinte e seis) Conselheiros votaram a favor da Proposta 2 e 4 (quatro) Conselheiros se abstiveram de 
votar. A Proposta 2 foi aprovada pela maioria dos presentes. Na pauta Espaço Pedagógico, a Diretora Geral 
comentou sobre alguns eventos/ações que ocorreram na Escola: Festa Junina 2017 - arrecadou 500 kg de alimentos 
não perecíveis, livros infantis e fraldas que foram doados para Creche Boa Esperança; 13ª Olimpíada Brasileira de 
Matemática da Escolas (OBMEP) – 10 alunos do 7º ano do EF a 3ª série do EM passaram para segunda e última fase 
da competição; Matemágica - olimpíada de Matemática interna para alunos do 1º ao 5º ano do EF; Olimpíada 
Brasileira de Astronomia e Astronáutica – 14 alunos realizaram as provas e aguardam o resultado que sairá no final 
do ano; Posse do Conselho de Alunos (CA) 2017; Palestra Sorria! Você está sendo filmado...seguido...comentado... - 
o Diretor do Curso de Publicidade e Propaganda da ESPM, Prof. Dr. Alessandro Souza, fez reflexões sobre os 
emaranhados das redes sociais para os alunos do CA e GEJ; Seminário dos Professores – ocorrerá nos dias 17 e 18 
de julho e contará com a participação da professora Jaqueline Moll, Doutora em Educação pela UFRGS, referência 
nacional em Educação Integral, membro do Conselho Estadual de Educação e Coordenadora da Comissão do Ensino 
Médio e Educação Superior. Na pauta Fundo de Investimento e de Sustentabilidade, a Gerente Administrativo-
Financeira apresentou o Fundo de Investimentos, comentou sobre o histórico e o objetivo da criação do fundo, bem 
como a destinação detalhada das verbas, no total geral de R$ 346.114,00, desde 2013 até maio de 2017, aprovadas 
pelo Conselho Deliberante, anualmente. Desse total, destacou que falta realizar o valor de R$ 21.349,00 já destinado 
a obras na parte elétrica, em 2016, e que para o saldo do Fundo de Investimentos, no valor de R$ 189.121,00, em 
maio de 2017, o Conselho Deliberante em assembleia definirá a sua destinação. O Diretor Financeiro fez uma 
introdução sobre o Fundo de Sustentabilidade e a Gerente Administrativo-Financeira deu seguimento comentando 
sobre o histórico e o objetivo da criação do fundo, bem como apresentou as regras para utilização e percentuais 
para a sua composição, estabelecidas na assembleia Ordinária nº 475/2014, de 28 de outubro de 2014. Informou o 
saldo atualizado do Fundo de Sustentabilidade, em 31 de maio de 2017, no valor de R$ 983.354,64. Ficou acertado 
que o valor da cota patronal seja inserido na tabela do saldo do Fundo de Sustentabilidade para que os Conselheiros 
possam fazer um comparativo entre esses valores. Na pauta Assuntos Gerais, com relação ao Planejamento 
Estratégico – andamento dos Comitês, a Presidente apresentou a missão, os princípios, os objetivos 
estratégicos, os indicadores estratégicos, as metas, as ações relacionadas aos 13 comitês, os coordenadores e 
integrantes dos comitês e as sugestões de ações de melhoria que estão sendo trabalhadas por cada um dos comitês. 
Comentou que foi encerrada a fase de elaboração do Planejamento Estratégico da Fundação Educacional João XXIII, 
em maio de 2017, e iniciada a fase de implementação do Projeto João 2023, a partir de junho de 2017, que será 
desenvolvida pelos 13 Comitês de Execução do Planejamento Estratégico. A Beringer Consulting coordenará e 
apoiará o ciclo inicial da execução do Projeto João 2023, de junho a dezembro de 2017. Em agosto, a Diretoria 
Executiva apresentará um relato da execução do projeto. Com relação à Reunião do Conselho Deliberante de 
julho de 2017, a Presidente informou que será realizada no dia 11 de julho de 2017, às 19h30min, antecipada em 
função das férias escolares, e terá como pauta a Filantropia, o Orçamento Realizado do 1º semestre de 2017 e o 
Estacionamento/acesso, sugerido pelo Conselheiro Andreas Müller. Com relação à Receita da Festa Junina, 
sugerido pelo Conselheiro Francisco Freitas, a Gerente Administrativo-Financeira comentou que o faturamento total 
foi de R$ 34.856,35, ficando 10% para caixa da Escola; que a destinação deste recurso é para o pedagógico e que 
se trabalhou com 7 fornecedores externos e 2 fornecedores da Escola. Algumas sugestões levantadas pelos 
Conselheiros foram: aumentar o percentual cobrado dos fornecedores; utilizar esse valor para o fundo de 
qualificação dos profissionais do João XXIII; utilizar para trabalhar inovação com os alunos. Com relação à 
Paralisação do dia 30/06/2017, sugerido pelo Conselheiro Paulo R. da S. Samuel, a Diretora Geral informou que 
ainda não há uma posição oficial da APJ – Associação dos Professores do João XXIII, pois a reunião ocorrerá na 
quarta-feira, dia 28/06/2017. Com relação à Pesquisa de Recadastramento, a Diretora Jurídica explicou sobre a 
utilização e confidencialidade das informações, bem como solicitou a colaboração de todos os Conselheiros para 
conversar com os pais das turmas sobre a importância do preenchimento dos 3 questionários (pai, mãe e aluno). 
Salientou que já houve o retorno de 400 famílias. Nada mais havendo a tratar a Presidente encerrou a reunião.  
 
 
Laura Maria da Conceição Eifler Silva   Rosângela A. Gomes Dresch 
Presidente       Secretária da Fundação 
Fundação Educacional João XXIII               Fundação Educacional João XXIII 
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ATA Nº 508/2017 - REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERANTE DA FUNDAÇÃO 
EDUCACIONAL JOÃO XXIII 

 
Aos onze dias do mês de julho de dois mil e dezessete, às 19h30min, na sala 305 do Colégio João XXIII, situada na 
Rua Sepé Tiarajú, 1013, na cidade de Porto Alegre (RS), reuniram-se os membros do Conselho Deliberante da 
Fundação Educacional João XXIII, conforme lista de presenças assinada em anexo, Sr. José Carlos Monteiro da 
Conceição - Vice-Presidente, Sr. José Alencar Lummertz – Diretor Financeiro, Sr. Demétrio Luís Guadagnin – 
Diretor de Obras e Patrimônio, Sra. Candice Orlandin Premaor Gullo – Diretora Jurídica; Profa. Anelori Lange - 
Diretora Geral, Profa. Maria Tereza Coelho – Vice-Diretora, Sra. Fátima Eschberger – Gerente Administrativo-
Financeira, Sra. Rosângela Arndt Gomes Dresch – Secretária da Fundação. O Vice-Presidente abriu a assembleia 
comunicando que a Presidente necessitou se ausentar desta reunião devido ao problema de saúde na família. 
Comunicou, ainda, que a Diretoria Executiva transferiu o ponto de pauta Orçamento Realizado do 1º semestre de 
2017, previsto para essa reunião, para a reunião ordinária do mês de agosto, quando terá o fechamento do 
realizado até 31 de julho de 2017. Na sequência, fez a leitura dos pontos de pauta: Leitura e Aprovação da Ata da 
Reunião Ordinária do Conselho Deliberante Nº 507/17, de 27/06/2017; Filantropia; Espaço Pedagógico; 
Assuntos Gerais: a) Recadastramento; b) Recuperação do dia da paralisação (30/06/2017); c) 
Estacionamento. DELIBERAÇÃO DA ASSEMBLEIA: na pauta Leitura e Aprovação da Ata da Reunião 
Ordinária do Conselho Deliberante Nº 507/17, de 27/06/2017, o Vice-Presidente submeteu a ata à apreciação da 
assembleia e não havendo ressalvas encaminhou à votação. A ata foi aprovada pela unanimidade dos presentes. 
Na pauta Filantropia, a Diretora Jurídica destacou a premissa de que a Fundação Educacional João XXIII é 
filantrópica e não está em pauta a alteração dessa condição. Apresentou o breve histórico da filantropia na 
Fundação e salientou que as questões a serem analisadas nesta assembleia dizem respeito ao compromisso 
assumido pela Fundação para obtenção de isenção do INSS (cota patronal). Comentou que a mudança da lei a 
partir de 2016, definindo a concessão de 1 (uma) bolsa integral para cada 5 (cinco) alunos pagantes, representa, 
em contrapartida para Fundação, a isenção da cota patronal do INSS de aproximadamente R$ 2.400.000,00/ano e 
a possibilidade de captação de recursos através do FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. Informou que a Comissão Permanente de 
Filantropia foi criada em assembleia, em 30/06/2015, composta por um grupo de pessoas das diversas instâncias 
da comunidade escolar para pensar, discutir, dar continuidade e acompanhar os trabalhos da filantropia no João 
XXIII, com conhecimento da legislação, e que participa da operacionalização do processo seletivo para concessão e 
renovação de bolsas filantrópicas. Informou que o Comitê de Filantropia criado pelo Comitê Gestor do Planejamento 
Estratégico e aprovado em assembleia, em 30/05/2017, composto por parte dos membros da Comissão 
Permanente de Filantropia para acompanhar e solucionar as questões estratégicas da Filantropia, principalmente da 
sustentabilidade da escola, definir as iniciativas e as ações que serão implementadas visando o alcance das metas 
definidas para o atingimento dos objetivos estratégicos propostos no Planejamento Estratégico. Resgatou que, a 
partir de 2016, mediante as dificuldades enfrentadas para a prática de filantropia, por iniciativa da Diretoria 
Executiva e da Comissão Permanente de Filantropia, foi aprovada na assembleia, em 29/03/2016, a criação do 
Grupo de Trabalho (GT), composto pelos membros da Comissão Permanente e com a participação de integrantes e 
ex-integrantes do Conselho, consultores e membros do corpo pedagógico para estudar alternativas para assegurar 
a manutenção da Filantropia e atender a mudança da legislação. Salientou que após avaliar diversas alternativas o 
GT de Filantropia submeteu ao Conselho, em 27/09/2016, a proposta de criação de uma segunda unidade de 
ensino e elencou as premissas analisadas pelo grupo. Comentou sobre a proposta apresentada em 2016 pelo 
Município de Porto Alegre, de formalização de Convênio com a SMED para adoção de uma escola de educação 
infantil no bairro Lami. Mostrou que a Fundação ficaria como matriz e o Colégio João XXIII e a nova unidade no 
Lami como filiais, com CNPJ distintos, com características e quadros funcionais diferentes e com equipes próprias. 
Fez um comparativo de como seriam a oferta de vagas, a admissão dos bolsistas, a proposta pedagógica e a 
captação de recursos financeiros para manter as estruturas das duas filiais. Salientou que devido aos prazos e as 
instâncias deliberantes que precisavam ser ouvidas e que necessitavam de prazos maiores para a tomada de 
decisão para aprovação ou não da proposta de adoção da escola pelo Conselho, a Fundação não obteve êxito na 
negociação até a data pré-estabelecida pela SMED (término do prazo para o repasse do prédio da Escola de 
Educação Infantil - Lami à comunidade). Portanto, em 10 de outubro de 2016, a Secretária Municipal de Educação 
SMED em reunião com a Diretoria Executiva da Fundação comunicou a impossibilidade de adoção da escola infantil 
no Lami, pois assinaria o convênio com outra Instituição, a fim de atender o Cronograma de Inscrições e Matrículas 
para 2017. Salientou, que em razão disso, na reunião extraordinária de 18/10/2016, o Conselho autorizou que a 
Diretoria Executiva da Fundação buscasse alternativas/soluções para assegurar a manutenção da Filantropia e que 
em função disso qualquer proposta deveria ser encaminhada para apreciação e ser votada pelo Conselho 
Deliberante; que nenhum contrato deveria ser assinado sem a aprovação do Conselho; e que, caso alguma 
alternativa fosse aprovada, deveriam ser garantidas as vagas num piso mínimo de 2 (duas) bolsas por turma no 



  

   

  FUNDAÇÃO EDUCACIONAL JOÃO XXIII 
Conselho Deliberante 

 
   

 
Rua Sepé Tiaraju, 1.013 – Bairro Alto Teresópolis – Porto Alegre – RS – CEP 90840-360 

Telefone: (51) 3235 5000 – www.joaoxxiii.com.br 
 

 

Colégio João XXIII. Na sequência, informou sobre as diversas ações realizadas junto à SMED e ao Sinepe e sobre 
o estudo realizado para criação de uma nova unidade sem a participação do Município. Por fim, comentou sobre o 
atual estágio das negociações com a SMED e sobre a alteração do método de contratação com o Município, de 
Convênio para Parceria, através de Edital a ser publicado, possivelmente em julho de 2017, para adoção de uma 
escola modelo com capacidade para 114 alunos, estrutura similar à escola do Lami, com possibilidade de divisão 
das vagas entre a Fundação e o Município e consequente repasse de recursos. Após, a demonstração desse novo 
cenário, o Vice-Presidente encaminhou à apreciação uma nova proposta: a Diretoria Executiva solicita, de acordo 
com a posição anterior do Conselho Deliberante, a permissão para inscrever a Fundação Educacional João XXIII no 
processo de seleção de parceria para adoção dessa escola modelo; a efetiva adoção dessa segunda unidade 
deverá ser aprovada pelo CD, em reunião extraordinária, mediante apresentação de orçamento a ser elaborado 
pela Diretoria Executiva, a partir dos dados fornecidos no Edital a ser publicado pelo Município. Em seguida, foi 
aberto o espaço para discussão, sugestões e questionamentos levantados pelos Conselheiros. O Conselheiro João 
Batista Santafé Aguiar sugeriu aguardar o edital e, posteriormente, verificar as regras da SMED e com o parecer da 
Diretoria da Fundação e da área Pedagógica chamar os Conselheiros para uma reunião extraordinária específica 
sobre Filantropia para definir a participação ou não da Escola no edital. O Conselheiro Daniel Maia acha importante 
tanto o benefício para os alunos bolsistas como para o processo de aprendizagem e convívio social para todos 
alunos, que a Filantropia continue sendo realizada na Escola. Porém, sugere que seja feita uma análise da 
capacidade máxima de bolsistas, contemplando um número maior que o mínimo de 2 alunos por turma, acordado 
neste Conselho. Após, que se verifique a diferença que faltaria para atingir o número de 167 bolsistas necessários 
para viabilizar a Filantropia e comparar com as vagas ofertadas no edital da SMED. Caso a Escola suporte atender 
essas vagas ofertadas pela SMED, ele concordaria com a inscrição para participar do Edital. A Conselheira 
Jaqueline Moll sugere manter a Filantropia no João XXIII e é contrária a abertura de uma segunda unidade para 
atender a Filantropia. Salientou que a Escola poderia fazer programas de formação de professores para Educação 
Infantil e de anos iniciais da Educação Infantil, processo de captação ativo de bolsistas para continuar resolvendo 
essa situação na própria Escola. O Conselheiro Gilberto Pinto Vieira questionou sobre o trabalho que está sendo 
realizado com os bolsistas na Escola, como eles estão integrados nas questões sociais além do desempenho 
pedagógico. O Conselheiro Martin Brack comentou sobre o desempenho de 2 bolsistas no ano anterior que 
ingressaram na Universidade Federal sem fazer cursinho, um para engenharia e outro para educação física. A 
Diretora Geral comentou que em reuniões anteriores trouxe dados do PAB – Programa de Atendimento a Alunos 
Bolsistas (aulas de reforço, passeios, uniformes, livros e almoços). O Vice-Presidente explicou que essa é uma 
decisão política da Fundação que necessita de uma reflexão profunda sobre o assunto. Chamou, também, a 
atenção para o grau de responsabilidade dos Conselheiros para tomada de decisão sobre esse assunto, em função 
do impacto direto que poderá ocorrer na sustentabilidade da Escola. A Conselheira Cristina Toniolo Pozzobon 
relembrou toda a discussão realizada neste Conselho, desde 2014, foram 5 reuniões ordinárias e extraordinárias 
seguidas, para apresentar aos Conselheiros toda a legislação para que tomassem ciência da importância desse 
assunto para a Escola. Destacou que a Escola ainda não tem a prestação de contas de 2012 da Filantropia 
aprovada, isso significa um descaso do MEC. Salientou que em caso de não aprovação, a Fundação teria que 
pagar a cota patronal retroativa à 2012 e isso quebraria a Escola, bem como teria que manter os bolsistas na Escola 
por ser um ponto de honra e fundamental para a Escola. Esclareceu, ainda, que os bolsistas são pagantes, pois 
eles dão a Fundação à condição de isenção da cota patronal. Destacou o empenho da Diretoria Executiva em 
pensar, estudar e trazer novas formas de alternativas que não cause algum tipo de transtorno financeiro para 
Escola. Salientou que mesmo que não seja decida nesta reunião e que haja a necessidade de chamar outra reunião 
com a Comissão Permanente de Filantropia para mais esclarecimentos sobre a proposta e/ou a legislação, em 
função das dificuldades que as Escolas filantrópicas estão passando, ratificou a importância de a Escola seguir 
pensando em novas alternativas. Foram esclarecidas pela Diretora Geral algumas dúvidas com relação aos critérios 
para distribuição das vagas para bolsistas nas turmas, A Direção Geral comentou que, neste momento, sobre o 
impasse para resolver a distribuição dos bolsistas que a Escola necessita pelas turmas, visando atender a lei 
vigente. Mostrou o quadro geral das turmas com número de vagas disponibilizadas, de alunos pagantes, de alunos 
bolsistas e de vagas em aberto. Alertou sobre a lotação das turmas e a necessidade de reposição para 2018 de 
mais 17 bolsistas que se formarão em dezembro de 2017. Além disso, informou que o Comitê de Captação está 
trabalhando na busca de alunos pagantes e isso implicará no aumento de alunos bolsistas nas turmas para atender 
à legislação. A Conselheira Eunice Kindel sugeriu que a tabela com os totais de alunos seja disponibilizada para 
melhor entendimento do Conselho. Informou que não está confortável com a ideia de colocar os bolsistas em local 
separado da Escola, bem como não se sente confortável também em votar hoje na proposta apresentada. A 
Conselheira Adriana Cunha D. da Silva, mãe de 2 bolsistas do João XXIII, deu depoimento sobre como os alunos 
vem à Escola, como transitam entre os colegas e suas famílias e como se sentem felizes por estudar no João XXIII. 
Salientou que o mais velho se formará neste final de ano. Comentou que completou seus estudos integralmente na 
Escola Silva Paes e informou que a instituição está passando por problemas financeiros. Sugeriu que a Fundação 
abraçasse a Escola do bairro e pudesse utilizar as salas ociosas. A Diretora Jurídica informou que para fins de 
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isenção legal os alunos não poderiam contar para o Colégio Silva Paes e que a Fundação poderia fazer outras 
ações para ajudar a referida escola. Além disso, fazer a Escola de Educação Infantil no mesmo bairro seria 
considerada como uma segregação. O Diretor Financeiro comentou, também, sobre sua experiência pessoal que 
teve com o aluno bolsista na sala de aula do seu filho e sobre o seu desempenho escolar ao longo dos anos e após 
formado. A Conselheira Maria Luiza Pont salientou que a ideia de fazer o Convênio com a SMED para adoção da 
Escola de Educação Infantil era bastante delicada e complexa, porém foi amplamente discutida no ano anterior. 
Ratificou que seria uma alternativa para a Filantropia do João XXIII, porém devido as instâncias deliberantes terem 
solicitado prazos maiores para aprovação da proposta, o prazo dado pela PMPA finalizou e outra instituição 
educacional assinou o Convênio. Neste momento, a Diretoria Executiva está apresentando para apreciação da 
assembleia uma nova proposta de Parceria com a SMED, para tanto solicitou que o Conselho tome a decisão de 
autorizar a inscrição da Escola no processo seletivo para adoção de outra Escola de Educação Infantil, que será 
realizado através de Edital de concorrência pública, antes da próxima reunião deste Conselho. Salientou que o 
receio é que a Escola perca novamente a oportunidade, em função da morosidade nas decisões, pois a deliberação 
neste momento é apenas inscrever ou não a Fundação no processo seletivo e depois com os critérios do Edital em 
mãos, chamar uma reunião extraordinária do Conselho para analisar e aprovar a participação efetiva na 
concorrência. A Conselheira Adriana Gomes acredita que o foco seria atender o bairro do entorno da Escola. A 
Diretora Jurídica esclareceu os motivos pelos quais a interpretação da lei caracterizaria a segregação de bolsistas e 
informou as fontes de consulta especializadas que a Diretoria da Fundação buscou (Juiz do Trabalho, Advogado 
Tributarista e Contador). O Conselheiro Andreas Muller sugeriu que a Escola aguarde a publicação do Edital de 
concorrência pública para ter conhecimento das regras antes de decidir sobre a proposta de autorizar a inscrição da 
instituição. Após publicação do Edital chamar uma reunião extraordinária para discutir os critérios e a viabilidade de 
participar da concorrência pública. A Gerente Administrativo-Financeira salientou a importância dos novos 
integrantes do Conselho se apropriarem das discussões que vem sendo realizadas desde 2009, quando a lei 
12.101 começou a mudar toda a questão da Filantropia. Salientou que a Fundação vinha discutindo fortemente 
desde 2014 a luz da alteração da lei que se daria em 2016. Inclusive em 2014 foi criado por esse Conselho o Fundo 
de Sustentabilidade. Comentou sobre o alerta da empresa de Auditoria que no Balanço de 2016, o João XXIII 
sempre foi uma instituição que fazia muito bem sua Filantropia, galgada na seriedade de comprovação, mas que 
2016 a Fundação ficou na linha de limite da gratuidade com apenas um bolsista a mais. A proposta da Escola no 
Lami foi uma tentativa para solucionar esse problema. Neste ano, novamente a Fundação vai ficar no limite da linha 
da gratuidade e além disso terá 17 bolsistas se formando no final de dezembro por isso a Diretoria da Fundação 
trouxe essa proposta, também, com uma alternativa com objetivo de ampliar o número de bolsistas para sair do 
limite da gratuidade e manter a isenção tributária. O Conselheiro Alexandre Ozório sugeriu a votação, nesta 
assembleia, de inscrever ou não a instituição e, após publicação do Edital, fazer o estudo orçamentário e 
encaminhar novamente ao Conselho para aprovação da participação efetiva. O Vice-Presidente fez os seguintes 
encaminhamentos: a) disponibilizar o máximo de informações possíveis sobre o assunto no espaço dos 
Conselheiros para leitura e apreciação; b) proposta de consenso do Conselho: Não será votada hoje a proposta, 
mas o Conselho assume a responsabilidade de ao ser divulgado o Edital público, dentro do mês de julho, de que 
eventualmente deverá realizar uma nova assembleia, em regime de urgência, para decidir se autorizará ou não a 
inscrição da instituição na concorrência pública; após aberto o Edital e a análise dos critérios estabelecidos no Edital 
a Diretoria voltará a discutir e elaborará o projeto que deverá ser encaminhado à apreciação do Conselho para 
discussão sobre a viabilidade ou não de participar da concorrência pública. Com isto, ficou definido que não será 
decidido nada sem a deliberação do Conselho e que não houve veto algum à proposta apresentada, somente será 
aguardada a publicação do Edital. Na pauta Pedagógico, a Diretora Geral comentou sobre os eventos realizados 
na Escola: Mate mágica; Brechó da Solidariedade; Seminário das Ciências Humanas; Palestra sobre a Gestão 
Comunitária para Mestrandos e Doutorandos da Unilasalle e Espetáculos de Besouros. Na pauta Assuntos Gerais: 
a) Recadastramento, a Diretora Jurídica comentou sobre o andamento da pesquisa e o número de retornos 
recebidos e agradeceu a participação da comunidade escolar, 944 cadastros completos até o momento.  b) 
Reposição de Aulas, a Diretora Geral informou que as recuperações do dia paralisado ocorrerão nos sábados, dia 
05/08/2017, das 7h40min às 12h10min, para o 6º. ano EF a 2ª. série EM, e das 7h40min às 12h50min, para a 3ª. 
série EM; e dia 19/08/2017, das 7h40min às 12h10min, para o Educação Infantil ao 5º. ano EF. c) Estacionamento, 
o Diretor de Obras e Infraestrutura informou sobre o andamento do estudo da área do estacionamento, que está 
sendo feito pelo Arquiteto Fabiano de Vargas e Silva, pai na Escola, para redesenho do número das vagas a fim de 
otimizar o espaço e à disposição dos acessos de entrada e saída da Escola. Nada mais havendo a tratar o Vice-
Presidente encerrou a reunião.  
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ATA Nº 509/2017 - REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERANTE DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL JOÃO 
XXIII 
 
Aos vinte e nove dias do mês de agosto de dois mil e dezessete, às 19h30min, na sala 305 do Colégio João XXIII, situada na 
Rua Sepé Tiarajú, 1013, na cidade de Porto Alegre (RS), reuniram-se os membros do Conselho Deliberante da Fundação 
Educacional João XXIII, conforme lista de presenças assinada em anexo, Sra. Laura Maria da Conceição Eifler Silva – Presidente, 
Sr. José Carlos Monteiro da Conceição - Vice-Presidente, Sr. José Alencar Lummertz – Diretor Financeiro, Sra. Candice Orlandin 
Premaor Gullo – Diretora Jurídica; Profa. Anelori Lange - Diretora Geral, Profa. Maria Tereza Coelho – Vice-Diretora, Sra. Fátima 
Eschberger – Gerente Administrativo-Financeira, Sra. Rosângela Arndt Gomes Dresch – Secretária da Fundação. Foram 
apresentados os pontos de pauta: Leitura e Aprovação da Ata da Reunião Ordinária Nº 508/17, de 11/07/2017; Filantropia; 
Orçamento e Fluxo de Caixa realizado até julho de 2017; Eleição da Diretoria Executiva (calendário); Eleição da 
Comissão Eleitoral – mandato 2017-2018 e Assuntos Gerais. DELIBERAÇÃO DA ASSEMBLEIA: na pauta Leitura e 
Aprovação da Ata da Reunião Ordinária Nº 508/17, de 11/07/2017, a Presidente submeteu a ata à apreciação da assembleia e 
não havendo ressalvas encaminhou à votação. A ata foi aprovada pela unanimidade dos presentes. Na pauta Filantropia, a 
Diretora Jurídica, Coordenadora da Comissão Permanente de Filantropia e do Comitê de Filantropia do Planejamento Estratégico 
fez a apresentação da Filantropia na Fundação Educacional João XXIII; comentou sobre as instâncias e as premissas da 
discussão da Filantropia; a proposta elaborada no âmbito do Comitê de Filantropia; as alternativas em estudo para manter a 
sustentabilidade. Apresentou, também, os dois cenários de oferta de bolsas para 2018, um com 1.107 alunos e outro com 1.129 
alunos e o impacto de cada um para a Filantropia. A Conselheira Cristina Pozzobon, ex-Presidente da Fundação, explicou que 
em 2014, foram necessárias cinco reuniões de Conselho Deliberante para que o grupo tomasse ciência do impacto da alteração 
da Lei 12.101/09 da Filantropia para a instituição e para que discutisse e se preparasse para tomar a decisão sobre o futuro da 
Filantropia, bem como traçasse os rumos da escola. Esclareceu que, em novembro de 2014, a deliberação do Conselho foi de 
criar o Fundo para Sustentabilidade Financeira da Fundação, fazer frente aos pagamentos da cota patronal do INSS, caso venha 
a perder a condição de Filantrópica antes de 2021, se não conseguir cumprir o critério definido por lei. A Diretora Jurídica 
esclareceu que a mudança da lei a partir de 2016, com a concessão de 1 (uma) bolsa integral para 5 (cinco) alunos pagantes, 
representa, em contrapartida, a isenção da cota patronal do INSS de aproximadamente R$ 2.400.000,00/ano e sinalizou a 
possibilidade de captação de recursos do FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 
Valorização dos Profissionais da Educação. O Vice-Presidente explicou os índices do Fundo de Sustentabilidade autorizados 
pelo Conselho Deliberante e as regras estabelecidas para utilização do mesmo, em dezembro de 2014 e que o saldo para 
capacitar o Colégio a não utilizar a Filantropia legal completa-se em 2020. Comentou que a Certificação de Entidades de 
Assistência Social – CEBAS, concedida às entidades que atuam nas áreas da assistência social, saúde ou educação, 
possibilitando usufruir da isenção de contribuições para a seguridade social, referente a 2012 ainda está em processo de 
aprovação pelo MEC. O Conselheiro Miguel Ninov comentou sobre a importância da continuidade das bolsas para o Colégio 
João XXIII. A Diretora Jurídica ratificou que a Diretoria da Fundação não colocou em pauta deixar a Filantropia no João XXIII.  
Hoje, o Comitê de Filantropia, a partir dos estudos realizados  e discutidos com a Comissão Permanente de Filantropia e com a 
Diretoria Executiva da Fundação  apresenta, para apreciação e discussão no Conselho Deliberante, as seguintes propostas de 
alternativas em estudo para a manutenção da Sustentabilidade: 1) antecipar para 2018 o debate – no âmbito do conselho - 
acerca da manutenção da isenção tributária, a partir de 2021; 2) analisar de forma aprofundada - no âmbito do comitê de 
Filantropia -  a necessidade de incremento no número de bolsas oferecidas, agregando variáveis como: aumento do número de 
turmas, preenchimento das vagas de pagante (conforme objetivos do Planejamento Estratégico), possibilidade de planejamento 
da distribuição das bolsas, necessidade ou não de ofertar bolsas em atividades diversas. Paulatinamente, informar ao Conselho 
os resultados de seus estudos, bem como atender as demandas do Conselho acerca do tema; 3) deliberar - no âmbito do 
Conselho - no ano de 2018, inadiavelmente, acerca necessidade de criação de bolsas em espaços alternativos (não apenas nas 
turmas de Educação Infantil e Ensino Fundamental e Médio), conforme alternativas oferecidas pelo Comitê de Filantropia. A 
Conselheira Cristina Pozzobon ratificou que não há discussão na Fundação em deixar a Filantropia, mas comentou que o 
governo sinaliza, com as medidas que vem tomando, que no futuro não tenha mais Filantropia. A Conselheira Eunice Kindel 
relembrou sobre o compromisso assumido pelos Conselheiros em estudar e discutir sobre Filantropia, porém comentou que 
foram realizadas 2 reuniões para tratar do assunto, nos dias 08 e 25/08/2017, e que tiveram um baixo número de presenças. 
Destacou que, hoje, a pauta é votar as propostas apresentadas pelo Comitê de Filantropia e não retornar à discussão do tema. A 
Presidente encaminhou para a votação pelo Conselho Deliberante a Proposta formulada pelo Comitê de Filantropia: para o 
ano que vem, considerando as vagas que a Escola está abrindo, a Fundação consegue resolver e manter dentro do Colégio o 
número necessário de bolsas para manter a Filantropia legal, com novos bolsistas ingressantes em 2018. O Conselho 
Deliberante assume o compromisso de, além das outras 3 (três) alternativas que foram arroladas acima, se compromete também 
de fechar a discussão da manutenção ou não da Filantropia legal no próximo ano. Portanto, fica acordado que à discussão 
dessas alternativas segue no ano que vem dentro deste Conselho, que terá essa composição majoritariamente, vai discutir no 
Comitê de Filantropia esse processo durante esse período a hipótese da manutenção ou não da Filantropia legal e as três 
alternativas para manter a sustentabilidade da Fundação. O Conselheiro Daniel Maia sugere que na votação das 3 alternativas 
no ano de 2018, seja feita uma manifestação da área pedagógica sobre a viabilidade ou não de ampliar a disponibilização de 2 
para 4 vagas de bolsas por turma. Do total de 40 (quarenta) Conselheiros presentes, 1 (um) Conselheiro saiu antes da votação e 
3 (três) Conselheiros Suplentes não tiveram direito a voto, restando 36 (trinta e seis) Conselheiros aptos para votar, destes 35 
(trinta e cinco) Conselheiros votaram a favor da proposta, 1 (um) Conselheiro votou contrário à proposta e não houve abstenção. 
A proposta foi aprovada pela maioria dos presentes. A Presidente parabenizou o Comitê de Filantropia que formulou a referida 
proposta. Na pauta Orçamento e Fluxo de Caixa realizado até julho de 2017, antes de iniciar a apresentação do próximo 
ponto de pauta, o Vice-Presidente esclareceu o motivo pelo qual não foi feito o debate sobre o Orçamento e Fluxo de Caixa na 
reunião Ordinária de julho passado, em função de que o tema Filantropia  ocuparia muito tempo da pauta,  a Diretoria da 
Fundação acordou em transferir para esta reunião e aproveitou para pedir desculpas para o Conselho e para a Gerente 
Administrativo-Financeira, muito competente nas suas atividades, sobre o mal-entendido que pode ter ficado com a sua fala 
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naquela ocasião. Na sequência, a Gerente Administrativo-Financeira informou que a planilha analítica orçamentária está à 
disposição dos Conselheiros para consulta ao longo da reunião e após na Gerência Administrativo-Financeira, mediante 
agendamento. Após, apresentou o Fluxo de Caixa de 2017, aprovado em novembro de 2016, ratificado em abril de 2017 e nesta 
apresentação o realizado até julho mais o orçado até dezembro de 2017. Salientou que o saldo de caixa inicial de 2017 realizado 
é de R$771.488,00. Detalhou e comentou todas as movimentações orçamentárias ocorridas nas rubricas de: Receita - variação a 
maior no valor total de R$ 509,00; Recursos Humanos - decréscimo no valor total de R$ 267.517,00, provenientes de R$ 
121.308,00 ajuste de 7% para 5,5% de acordo coletivo mais R$ 131.447,00 ajustes nas Folhas de Janeiro, Fevereiro e Março 
orçadas cheias sem as Rescisões de Dezembro e mais R$ 14.762,00 ajuste de 7% para 5,5% na rubrica de estagiários; 
Pedagógico - decréscimo no valor total de R$ 1.877,00 ajuste de 7% para 5,5% nas Horas Variáveis e Horas Variáveis 
Curriculares; Administrativas - decréscimo no valor total de R$ 56.886,00 referente a Seguro diferença a maior de R$ 7.229,00, 
pois o valor comparativo de março estava distorcido, Segurança valor a maior do terceirizado em R$ 3.305,00, Honorários 
Advocatícios Terceiros redução de R$ 67.420,00 valor orçado erroneamente; Joãozinho Legal apresentou um superávit de R$ 
15.830,00 em função do Projeto de Férias de Julho que não havia sido orçado; Investimentos - apresentou os valores não 
realizados até 31/07/2017 no valor de R$ 123.344,00; Investimentos em Estrutura, em Informática e em Móveis – apresentou os 
valores realizados maior do que os orçados até 31/07/2017 no valor de R$ 22.354,00; Investimentos – apresentou os valores 
realizados e não orçados até 31/07/2017 no valor de R$ 27.342,00. O Saldo Final de Caixa que em abril de 2017 era de R$ 
121.897,00 passou a R$ 349.110,00 em 31/07/2017. Em resumo, o saldo do Fluxo de Caixa realizado até 31/07/2017 é de R$ 
1.630.561,00 e o orçado de agosto até dezembro de 2017 é de R$ 349.110,00. Salientou que em 5 de agosto, a Fundação tem 2 
folhas de pagamento em função do pagamento da antecipação de 50% do 13º salário. Dando seguimento, apresentou o 
Orçamento 2017, apresentou o comparativo do realizado até julho mais orçado até dezembro de 2017, com o apresentado na 
ratificação do orçamento em abril de 2017. O total da receita se manteve em R$ 16.650.462,00; o total da despesa sofreu uma 
variação de R$ 322.748,00 a menor, com maior ênfase nos grupos dos Recursos Humanos e das Administrativa, ficando o total 
de R$ 15.916.259,00; no resultado operacional houve um incremento de R$ 322.717,00, ficando o total de R$ 734.203,00; nas 
receitas operacionais total houve um pequeno incremento de R$ 19.899,00, ficando o total de R$ 257.153,00; nos investimentos 
totais houve um acréscimo de 115.335,00, ficando o total de R$ 415.799,00; na provisão total houve uma variação mínima de R$ 
781,00, ficando o total de R$ 171.348,00; e na reserva de sustentabilidade total também houve uma variação mínima de R$ 
848,00, ficando o total de R$ 826.586,00. Assim, o saldo final após as variações a maior de aproximadamente R$ 227.213,00 no 
resultado final, subindo de R$ (-) 649.591,00 para R$ (-) 422.378,00. O saldo do Fundo de Investimento de 2016, em 
31/07/2017, é de R$ 18.430,00, a ser destinado para a Elétrica, conforme aprovação deste Conselho. O saldo do Fundo de 
Investimento de 2017, em 31/07/2017, é de R$ 192.609,00 e deverá ser destinado por este Conselho, e somam juntos R$ 
211.039,00. Ficou acordado que a proposta de destinação da verba do Fundo de Investimentos será apresentada pelo Comitê de 
Infraestrutura na próxima reunião do Conselho Deliberante. Para finalizar, informou que o saldo do Fundo de Sustentabilidade, 
em 31/07/2017, é de R$ 1.146.204,27. Na pauta Eleição, com referência a Eleição da Diretoria Executiva da Fundação, os 
membros da Comissão Eleitoral, Sra. Maria Luiza Pont, Sra. Beatriz de Lima Abrahão, Sra. Cristiane de Paula Vieira, Sra. 
Bibiana Sampaio de Oliveira Famm e Sr. Fábio Junges Subtil apresentaram o cronograma do Processo Eleitoral para eleição dos 
membros da Diretoria Executiva, conforme segue: 29/08 - apresentação do calendário geral das eleições para Presidente e Vice 
do Conselho Deliberante e relação dos conselheiros ativos; 27/09 a 10/10 - inscrições das chapas (14dias); 11/10 - divulgação 
das chapas; 13/10 -  análise dos candidatos a Presidente, Vice e Diretores; 16/10 a 20/10 - indicação de novos nomes (em caso 
de algum impedimento, em 5 dias); 23/10 - análise das novas indicações e comunicação à Comissão Eleitoral; 24/10 (manhã) - 
homologação das chapas pela Comissão Eleitoral e divulgação das mesmas pela Secretaria da Fundação; 24/10 (noite) - reunião 
extraordinária do Conselho - apresentação das chapas e questionamentos pelos conselheiros e 31/10 - reunião extraordinária do 
Conselho para eleição (votação, escrutínio, homologação e divulgação do resultado). O Vice-Presidente explicou que a 
composição da Diretoria Executiva é formada pelos cargos de Presidente, Vice-Presidente e 4 (quatro) Diretores, sendo que 
devem ser ocupados por Conselheiros, obrigatoriamente os primeiros – Presidente e Vice. Com referência a Eleição da 
Comissão Eleitoral, a Presidente apresentou a atual composição da Comissão Eleitoral e, logo após, chamou a Conselheira 
Sra. Maria Luiza Pont, Coordenadora, que explanou sobre o papel dos Conselheiros e sobre as atividades pertinentes à 
Comissão. A Comissão Eleitoral foi reeleita por aclamação, com a seguinte composição: como Titulares, Sra. Maria Luiza Pont, 
como Coordenadora (7E), Sra. Bibiana Sampaio de Oliveira Fam, como Secretária (MB), Sra. Beatriz de Lima Abrahão como 
Membro Efetivo (4B), e como Suplentes, Sra. Cristiane de Paula Vieira (5G), Sr. Fábio Junges Subtil (6E) e assumiu o cargo 
vacante o Sr. Amarildo Maciel Martins (3B). A Presidente declarou, formalmente, empossados os novos integrantes da Comissão 
Eleitoral para Gestão de agosto de 2017 a agosto de 2018. Na ocasião foi informado aos Conselheiros eleitos que caso alguém 
deseje concorrer à eleição para Diretoria da Fundação, deverá solicitar imediatamente o seu desligamento da Comissão. Na 
pauta Assuntos Gerais, com referência ao Processo de Usucapião, foi informado pela Diretora Jurídica que uma porção do 
terreno da escola, adquirido pela Fundação em 1973, não estava contemplada na matrícula do imóvel, que era inexata.  
Salientou que para a regularização da matrícula do terreno, com inclusão dessa área no registro de imóveis, foi necessário o 
ajuizamento de ação de usucapião, em setembro de 2009. Comunicou que a ação foi julgada procedente em janeiro de 2017, 
com trânsito em julgado em 24/03/2017, e que a Fundação já está de posse da certidão matrícula do terreno junto ao Registro de 
Imóveis. Com referência ao Planejamento Estratégico, a Presidente apresentou o status do trabalho realizado pelos Comitês. 
Com referência ao Recadastramento, a Diretora Jurídica solicitou que fossem respondidos os questionários dos alunos e 
informou que enviará, por e-mail, aos Conselheiros a relação dos pais das turmas com pendências. Nada mais havendo a tratar 
a Presidente encerrou a reunião. 
 
 

 
Laura Maria da Conceição Eifler Silva   Rosângela Arndt Gomes Dresch 
Presidente      Secretária da Fundação 
Fundação Educacional João XXIII                                    Fundação Educacional João XXIII 
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Aos vinte e seis dias do mês de setembro de dois mil e dezessete, às 19h30min, na sala 305 do Colégio João XXIII, 
situada na Rua Sepé Tiarajú, 1013, na cidade de Porto Alegre (RS), reuniram-se os membros do Conselho 
Deliberante da Fundação Educacional João XXIII, conforme lista de presenças assinada em anexo, ����	����	�����	
��	��� ��!"�	
�#���	���$�	%	&���������, Sr. José Carlos Monteiro da Conceição - Vice-Presidente, Sr. Edgar da Silva 
Aristimunho – Diretor de Comunicação; Sr. Demétrio Luís Guadagnin – Diretor de Obras e Patromônio Sr. José 
Alencar Lummertz – Diretor Financeiro, Sra. Candice Orlandin Premaor Gullo – Diretora Jurídica; Profa. Anelori 
Lange - Diretora Geral, Profa. Maria Tereza Coelho – Vice-Diretora, Sra. Fátima Eschberger – Gerente 
Administrativo-Financeira, Sra. Adriana Pandolfo Goytacaz – Coordenadora do Comitê de Satisfação e Qualificação; 
Profa. Mirian Zambonato – Coordenadora do Comitê de Inovação e Sra. Rosângela Arndt Gomes Dresch – 
Secretária da Fundação. Foram apresentados os pontos de pauta: Leitura e Aprovação da Ata da Reunião 
Ordinária Nº 509/17, de 29/08/2017; Planejamento Estratégico – status do Projeto João 2023; Destinação das 
verbas do Fundo de Investimentos; Pedagógico; Eleição da Diretoria Executiva – Gestão 2018-2019 e 
Assuntos Gerais. DELIBERAÇÃO DA ASSEMBLEIA: na pauta Leitura e Aprovação da Ata da Reunião 
Ordinária Nº 509/17, de 29/08/2017, a Presidente submeteu a ata à apreciação da assembleia e não havendo 
ressalvas encaminhou à votação. A ata foi aprovada pela maioria dos presentes, com apenas uma abstenção. Na 
pauta Planejamento Estratégico – status do Projeto João 2023, a Presidente e Líder do Projeto do Planejamento 
Estratégico da Fundação Educacional João XXIII iniciou apresentando a relação dos membros que compõem o 
Comitê do Projeto João 2023, passando uma visão geral sobre a gestão dos 12 comitês. Em seguida, solicitou que 
cada coordenador de Comitê apresentasse ao Conselho o seu grupo de trabalho e o status das ações realizadas, 
até o final de agosto de 2017. Foram apresentadas e comentadas as principais ações que estão sendo trabalhadas 
pelos Comitês, na seguinte ordem: 1) Inovação – Miriam Zambonato; 2) Qualidade do Ensino–Aprendizagem - 
Direção Pedagógica - Anelori Lange; 3) Satisfação e Qualificação - Adriana Pandolfo Goytacaz; 4) Relacionamento 
Socioambiental - Maria Tereza Coelho; 5) Governança (antigo Modelo de Gestão) - Laura Maria da Conceição Eifler 
Silva; 6) Custos -Fátima Eschberger; 7) Fidelização - José Carlos Monteiro da Conceição; 8) Infraestrutura - Diretor 
de Patrimônio - Demétrio Luís Guadagnin; 9) Filantropia - Coordenadora da Comissão Permanente de Filantropia - 
Candice Orlandin Premaor Gullo; 10) Captação - José Alencar Lummertz; 11) Outras Fontes - Sérgio Schardong 
Filho e 12) Comunicação - Diretor de Comunicação - Edgar da Silva Aristimunho. Ao final das apresentações a 
Presidente informou aos Conselheiros que estiverem interessados em participar das reuniões dos Comitês para 
apresentar sugestões e/ou contribuir com suas expertises para o andamento dos trabalhos, que façam contato com 
os Coordenadores e/ou com a Secretaria da Fundação para verificarem os dias e horários das reuniões, pois serão 
muito bem-vindos. A Presidente comentou que o Comitê de Governança está trabalhando na proposta do novo 
Organograma e discutindo previamente nas várias instâncias da comunidade escolar e a proposta é trazer para 
discussão com os Conselheiros, no dia 10 de outubro de 2017, para posterior validação nesse Conselho, na reunião 
de outubro ou de novembro de 2017. Na pauta Destinação das verbas do Fundo de Investimentos, a Presidente 
fez um relato da reunião prévia realizada com os Conselheiros interessados, no dia 22 de setembro de 2017. Após a 
Gerente Administrativo-Financeira apresentou detalhadamente o quadro geral com o total das verbas do Fundo de 
Investimentos: saldo do Fundo de Investimentos de 2016 mais de 2017, em agosto de 2017, no valor de R$ 
196.878,77; projeção do Fundo de Investimentos 2018, no valor de R$ 358.720,00; economia prevista orçamentária 
de energia elétrica 2017, no valor de R$ 103.236,00, e valor mínimo do Seguro oferecido pela empresa seguradora, 
no valor de R$ 50.000,00; totalizando uma verba de R$ 708.834,77. Em seguida, apresentou o Plano de 
Necessidade composto pelos seguintes itens: Acessibilidade - R$ 150.000,00; Prédio Manutenção – R$ 200.000,00; 
Lâmpadas Led (saldo faltante) - R$ 25.000,00; Climatização (calcular demanda atual e instalação de splits - Prédio  
9) – R$ 36.000,00; Reforma do 7 e Revitalização do Corredor dos Armários – Integração – R$ 100.000,00; Plano 
piloto studios (2 salas de aula no Prédio 3 ou 4) – R$ 100.000,00 e Troca da manta de cobertura do Ginásio – R$ 
82.000,00, totalizando R$ 693.000,00. Comentou que para Subestação (estimada em R$ 400.000) a Fundação está 
buscando o Financiamento FINAME e para o novo Prédio estão sendo concluindo os projetos e estudados os 
recursos que serão utilizados. Foi aberto espaço para discussão sobre as verbas e o programa de necessidades 
apresentados e, após realizados esclarecimentos necessários, a Presidente colocou em votação a destinação da 
verba, conforme o plano apresentado. Foi aprovada a destinação da verba de R$ 693.000,00 para o plano de 
necessidades proposto pela Diretoria Executiva pela unanimidade dos Conselheiro presentes. Na pauta 
Pedagógico, a Diretora Geral apresentou os dados sobre a Educação Inclusiva, salientando que a Escola tem, 
hoje, lançado no senso escolar 12 alunos de inclusão. A Gerente Administrativo-Financeira comentou sobre o 
andamento do Projeto de Acessibilidade para cumprir as exigências da lei. Ficou acordado que o Projeto Político 
Pedagógico e o Regimento Escolar do Colégio João XXIII serão disponibilizados para conhecimento geral, no 
espaço dos Conselheiros. ��	 '����	 Eleição da Diretoria Executiva – Gestão 2018-2019, a Coordenadora da 
Comissão Eleitoral, Conselheira Maria Luiza Pont, relatou sobre a reunião dos membros da comissão, realizada no 
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dia 22 de setembro de 2017, às 7h40min, que definiu a formatação do processo eleitoral para eleição do Presidente 
e do Vice-Presidente do Conselho Deliberante e dos Diretores que farão parte da Diretoria Executiva da Fundação 
Educacional João XXIII. Foi apresentado o cronograma eleitoral, com o calendário estabelecido na reunião 
Ordinária do Conselho Deliberante do mês de agosto de 2017. Comentada como serão regradas as reuniões 
Extraordinárias de apresentação das chapas, prevista para o dia 24/10/2017, das 19h às 21h, e de eleição da 
Diretoria Executiva, prevista para o dia 31/10/2017, das 19h30min às 20h. Foram apresentados também os critérios 
de elegibilidade para os cargos de Presidente e Vice-Presidente, bem como para os cargos das Diretorias. Na pauta 
Assuntos Gerais, com referência ao Recadastramento, a Diretora Jurídica passou a palavra para a Conselheira 
Maria Luiza Pont que está auxiliando no projeto de recadastramento e que solicitou aos Conselheiros que refaçam o 
questionário dos filhos que está online no site da Escola, bem como que convoquem os pais das suas turmas para 
que preencham, também, a pesquisa de recadastramento. Salientou que é de suma importância que a totalidade 
dos pais respondam a pesquisa de recadastramento. Com referência à Pesquisa Ibope, a Diretora Geral comentou 
para conhecimento do Conselho Deliberante que a Pesquisa Ibope indicou algumas Escolas para preenchimento da 
pesquisa e informou que no João XXIII foram escolhidos os alunos das turmas do 5º ano do Ensino Fundamental, 
das disciplinas de português e matemática, as professoras dessas turmas e a supervisora. Nada mais havendo a 
tratar a Presidente encerrou a reunião. 
 
 

 
Laura Maria da Conceição Eifler Silva   Rosângela Arndt Gomes Dresch 
Presidente       Secretária da Fundação 
Fundação Educacional João XXIII                                    Fundação Educacional João XXIII 
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Aos trinta e um dias do mês de outubro de dois mil e dezessete, às 19h30min, na sala 305 do Colégio 
João XXIII, situada na Rua Sepé Tiarajú, 1013, na cidade de Porto Alegre (RS), reuniram-se os membros 
do Conselho Deliberante da Fundação Educacional João XXIII, conforme lista de presenças assinada em 
anexo, ����	����	�����	��	��� ��!"�	
�#���	���$�	%	&���������, Sr. José Carlos Monteiro da Conceição - 
Vice-Presidente, Sr. Edgar da Silva Aristimunho – Diretor de Comunicação; Sr. Demétrio Luís Guadagnin 
– Diretor de Obras e Patrimônio, Sr. José Alencar Lummertz – Diretor Financeiro, Sra. Candice Orlandin 
Premaor Gullo – Diretora Jurídica, Profa. Anelori Lange - Diretora Geral, Profa. Maria Tereza Coelho – 
Vice-Diretora, Sra. Fátima Eschberger – Gerente Administrativo-Financeira e Sra. Rosângela Arndt 
Gomes Dresch – Secretária da Fundação. Foi apresentado o ponto de pauta único: Eleição da Diretoria 
Executiva da Fundação Educacional João XXIII - Gestão de 1º de janeiro de 2018 a 31 de dezembro 
de 2019. DELIBERAÇÃO DA ASSEMBLEIA: a Presidente deu início a reunião e, em seguida, passou a 
palavra à Coordenadora da Comissão Eleitoral, Conselheira Maria Luiza Pont que explicou que a 
formação da chapa única se deu a partir das reuniões plenárias, específicas para esse fim, ocorridas nos 
dias 03 e 09 de outubro, com os Conselheiros e demais pais da comunidade escolar. Salientou, ainda, 
que foi feita a apresentação prévia dos membros e da proposta de trabalho da chapa aos Conselheiros 
na reunião do dia 25 de novembro de 2017. Informou que a chapa inscrita e homologada pela Comissão 
Eleitoral, cumprindo os critérios estatutários pré-estabelecidos para participar do processo eleitoral para 
eleger os membros da nova Diretoria Executiva da Fundação Educacional João XXIII – gestão 2018-
2019, foi constituída pelos seguintes candidatos: Presidente - LAURA MARIA DA CONCEIÇÃO EIFLER 
SILVA, com recondução ao cargo atual de Presidente (Turma 1C do EM); Vice-Presidente - JOSE 
ALENCAR LUMMERTZ, Conselheiro Suplente (Turma 9C do EF) que ocupa atualmente o cargo de 
Diretor Financeiro; Diretora Jurídica - ALINE CARRARO PORTANOVA, Conselheira Titular (Turma 5A do 
EF); Diretor de Comunicação - JOÃO BATISTA SANTAFÉ AGUIAR – Conselheiro Titular (Turma 9A do 
EF); Diretor de Obras e Patrimônio - ALEXANDRE OZORIO KLOPPEMBURG, Conselheiro Titular (Turma 
4B do EF) e Diretora Financeira - ANDREA TABAJARA BICHINHO TRAJANO, Conselheira Titular 
(Turma ND da EI). Após os integrantes da chapa fizeram uma breve apresentação pessoal relatando a 
sua trajetória profissional e no Colégio João XXIII. 
� �������	 ��	 �'�������!(��)	 �	 Coordenadora da 
Comissão Eleitoral parabenizou a atual Diretoria da Fundação pelo trabalho realizado junto à comunidade 
escolar para a constituição da referida chapa. Após, propôs ao Conselho a simplificação do processo de 
votação com voto aberto, sem a necessidade de utilização de cédula de voto secreto, tendo em vista que 
houve somente uma chapa inscrita, o que foi aprovado pela unanimidade dos presentes. �	������������	
da Comissão Eleitoral)	 ��	 � ����	  �*	 ��	 ���'���!(��	 �������+����)	 ��#��*��	 ,��	 ���	 ������������	
'��������	-.	/$����	�	����0	����$�*	�'���	'���	$����	�	���1��	��2 ��	��	'�� ����	��	$���!"��	�	 ��'�	#��	
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Aos trinta e um dias do mês de outubro de dois mil e dezessete, às 20h, na sala 305 do Colégio João XXIII, situada 
na Rua Sepé Tiarajú, 1013, na cidade de Porto Alegre (RS), reuniram-se os membros do Conselho Deliberante da 
Fundação Educacional João XXIII, conforme lista de presenças assinada em anexo, ����	����	�����	��	��� ��!"�	

�#���	���$�	%	&���������, Sr. José Carlos Monteiro da Conceição - Vice-Presidente, Sr. Edgar da Silva Aristimunho – 
Diretor de Comunicação; Sr. Demétrio Luís Guadagnin – Diretor de Obras e Patrimônio Sr. José Alencar Lummertz 
– Diretor Financeiro, Sra. Candice Orlandin Premaor Gullo – Diretora Jurídica; Profa. Anelori Lange - Diretora Geral, 
Profa. Maria Tereza Coelho – Vice-Diretora, Sra. Fátima Eschberger – Gerente Administrativo-Financeira, Profa. 
Mirian Zambonato – Coordenadora do Comitê de Inovação e Sra. Rosângela Arndt Gomes Dresch – Secretária da 
Fundação. Foram apresentados os pontos de pauta: Leitura e Aprovação da Ata da Reunião Ordinária Nº 
510/17, de 26/09/2017; Planejamento Estratégico -  apresentação do Comitê de Inovação; Pedagógico – 
Calendário 2018; Filantropia e Assuntos Gerais. DELIBERAÇÃO DA ASSEMBLEIA: A Presidente deu início a 
reunião, apresentou a pauta e sugeriu a inversão dos assuntos, deixando a apresentação do Comitê de Inovação do 
Planejamento Estratégico para o final da reunião. Na pauta Leitura e Aprovação da Ata da Reunião Ordinária Nº 
510/17, de 26/09/2017, a Presidente submeteu a ata à apreciação da assembleia e não havendo ressalvas 
encaminhou à votação. A ata foi aprovada por unanimidade dos Conselheiros presentes. Na pauta Pedagógico - 
Calendário 2018, a Diretora Geral apresentou o calendário geral da Escola para o ano letivo de 2018 e informou 
que o mesmo será disponibilizado para consultas no espaço do Conselheiro e no site da Escola. Comentou sobre o 
processo de construção do calendário. Destacou as datas previstas para: o período de férias dos professores; o 
Seminário dos Professores; o início das aulas por etapa; os feriados e as pontes agendados; os eventos 
programados; o período de férias dos alunos e o recesso dos professores; o início e o término previstos para o 2º 
semestre letivo. Comunicou que o Projeto de Férias ocorrerá de 02 a 26 de janeiro de 2018. Ratificou que em 2018 
não haverá formatura da 3ª série do Ensino Médio, em função da implantação do novo currículo do Ensino 
Fundamental de 9 anos ocorrida a partir 2008. Na pauta Filantropia, a Presidente noticiou a certificação CEBAS - 
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social do Colégio junto ao Ministério da Educação e Cultura. A 
Gerente Administrativo-Financeira, apresentou todos os processos enviados ao MEC, bem como os prazos, fases e 
status; relatou sobre a reunião presencial em Brasília, dia 26/10/2017, na Secretaria de Regulação e Supervisão da 
Educação Superior – SERES, responsável pela certificação das entidades beneficentes de assistência social na 
área da educação. Esclareceu que a certificação deferida foi relativa ao período de 26/08/2012 à 26/08/2015, que 
corresponde a transição da Filantropia da Instituição da área da Assistência Social para a área da Educação. 
Salientou que a segunda renovação do CEBAS, para o período de 2016/2018, já foi encaminhada e que a próxima 
solicitação de 2018/2021 deverá ser enviada em agosto de 2020. Com referência ao Edital nº 1/2018 do Processo 
Seletivo de Reposição de Bolsas Filantrópicas, informou que foram disponibilizadas 15 vagas, que foram realizados 
316 atendimentos no período de 25 à 30/10/2017 e que foram recebidas 155 inscrições de candidatos na primeira 
etapa da seleção. A Diretora Jurídica e Coordenadora do Comitê de Filantropia apresentou o acompanhamento do 
que estão fazendo, atualmente, os ex-bolsistas formados pelo Colégio e salientou que esse trabalho foi realizado 
para atender um dos objetivos estratégicos do Comitê. A Conselheira Cristina Pozzobon ratificou que o princípio 
básico do João XXIII é de não fazer diferenciação entre alunos bolsistas e alunos pagantes e que esse trabalho 
deveria incluir o resultado de todos os alunos da Escola, pois a característica do Colégio não é de assistencialismo 
e sim de educadores. Após discussão, o Conselho sugeriu o Comitê de Filantropia complemente os dados, elabore 
uma proposta sobre a forma de apresentação dos resultados à Comunidade Escolar e que apresente na próxima 
reunião do Conselho Deliberante. Na sequência, a Diretora Geral fez a apresentação do quadro de desempenho 
dos 95 alunos do total de 167 alunos bolsistas do 6º ano do Ensino Fundamental ao Ensino Médio no PAB - 
Programa de Apoio ao Aluno Bolsista, no 1º e 2º trimestre de 2017, em Língua Inglesa, Língua Portuguesa e 
Matemática. Destacou que o investimento do PAB fez a diferença nesses 3 anos de trabalho. Na pauta 
Planejamento Estratégico – Comitê de Inovação, a Coordenadora do Comitê fez a apresentação dos membros 
do grupo; comentou sobre os desafios de repensar a Educação no João XXIII: explicou a evolução da Educação no 
modelo 1.0, modelo 2.0 e o novo contexto da Educação no modelo 3.0; apresentou as características da Escola do 
Século XXI com o protagonismo do estudante; destacou a necessidade de criação de espaços múltiplos de 
aprendizado (studios); comentou sobre o mapa de inovações em processos de construção do Colégio João XXIII e, 
por fim, relacionou algumas referências bibliográficas disponíveis sobre o tema. A Conselheira Jaqueline Moll 
comentou sobre a Escola do Século XXI e como se deu a evolução do modelo de Educação em outros países e 
como está ocorrendo nas escolas brasileiras. Salientou que o Colégio João XXIII está no caminho, tem 
responsabilidade no que faz, deve compartilhar com os professores e deve buscar engajar os estudantes e pais 
nessa mudança. A Coordenadora do Comitê convidou os Conselheiros para que participem com sugestões e 
contribuições para construção desse processo. A Presidente lembrou que na reunião passada do Conselho foi 
destinada verba do fundo de investimentos para adequação dos 2 studios no prédio 3. A Conselheira Cristiane 
Abarno Dias sugeriu que a área pedagógica pense em alguma atividade diferenciada na Escola (ex: Campeonato 
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de CS) para os alunos que passarem por média, nos últimos 15 dias de aula. Na pauta Assuntos Gerais, a 
Conselheira Cristiane Abarno Dias, membro do Comitê de Relacionamento Socioambiental informou que foi enviado 
aos pais um link com um questionário e solicitou que os Conselheiros respondam e reforcem com os pais a 
importância do preenchimento do mesmo. A Presidente informou que na próxima reunião tratará sobre aprovação 
do Orçamento e Fluxo de Caixa 2018. Nada mais havendo a tratar a Presidente encerrou a reunião. 
 
 

 
Laura Maria da Conceição Eifler Silva   Rosângela Arndt Gomes Dresch 
Presidente       Secretária da Fundação 
Fundação Educacional João XXIII                                    Fundação Educacional João XXIII 
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ATA Nº 515/2017 – REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERANTE DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL JOÃO XXIII 
 
Aos doze dias do mês de dezembro de dois mil e dezessete, às 19h30min, na sala 305 do Colégio João XXIII, situada na Rua 
Sepé Tiarajú, 1013, na cidade de Porto Alegre (RS), reuniram-se os membros do Conselho Deliberante da Fundação 
Educacional João XXIII, conforme lista de presenças assinada em anexo, Sra. Laura Maria da Conceição Eifler Silva – 
Presidente; Sr. José Carlos Monteiro da Conceição - Vice-Presidente; Sra. Candice Orlandin Premaor Gullo – Diretora 
Jurídica; Sr. Demétrio Luís Guadagnin - Diretor de Obras e Patrimônio; Profa. Anelori Lange - Diretora Geral; Profa. Maria 
Tereza Coelho – Vice-Diretora; Sra. Fátima Eschberger – Gerente Administrativo-Financeira; Sra. Adriana Pandolfo Goytacaz 
e Sra. Rosângela Arndt Gomes Dresch – Secretária da Fundação. Foi apresentada a pauta: Leitura e aprovação das Atas 
da Reunião Ordinária Nº 513/17, de 28/11/2017 e da Reunião Extraordinária Nº 514/17, de 30/11/2017; 
Planejamento Estratégico: relato dos Comitês de Filantropia e de Infraestrutura e Assuntos Gerais. 
DELIBERAÇÃO DA ASSEMBLEIA: a Presidente iniciou a reunião fazendo uma homenagem especial ao Conselheiro Martin 
Brack, que deixa o Conselho no final de dezembro, em função da formatura da sua filha Marta Bercht Brack na 3ª série do 
ensino médio. Agradeceu em nome do Conselho Deliberante e da Diretoria Executiva pela sua valiosa e inestimável 
contribuição prestada à Fundação Educacional João XXIII, ao longo dos anos, atuando como Conselheiro, membro do 
Conselho Fiscal e de outras Comissões e Grupos de Trabalhos criados com fins específicos. Na sequência, na pauta Leitura 
e aprovação das Atas da Reunião Ordinária Nº 513/17, de 28/11/2017 e da Reunião Extraordinária Nº 
514/17, de 30/11/2017 a Presidente submeteu as atas à apreciação da assembleia e não havendo ressalvas encaminhou 
à votação. As atas foram aprovadas por unanimidade dos Conselheiros presentes. Na pauta Planejamento Estratégico a 
Presidente convidou os Coordenadores dos Comitês de Satisfação e Qualificação; de Filantropia e de Infraestrutura para que 
fizessem o relato sobre o andamento dos trabalhos realizados pelos grupos de trabalho. Com relação ao Comitê de 
Satisfação e Qualificação, a Coordenadora Adriana Goytacaz, apresentou a Pesquisa de Clima Organizacional realizada 
com 206 funcionários, representando 91% do universo de profissionais do Colégio João XXIII, no ano de 2017, utilizando 
como instrumento a Escala de Clima Organizacional (CLIMOR), com o objetivo de avaliar a percepção do indivíduo sobre o 
seu ambiente de trabalho. Esclareceu que o instrumento foi aplicado de forma individual, presencial e com 32 questões 
fechadas, distribuídas em cinco fatores: a) Comunicação, integração e satisfação; b) Desenvolvimento profissional e 
benefícios; c) Ergonomia; d) Condições de trabalho; e) Processo decisório. Apresentou o ranking das tabulações dos fatores 
pesquisados, destacando os itens com os scores acima, dentro e abaixo da média, que estão sendo trabalhados pelo 
Comitê. Ao final, esclareceu algumas dúvidas levantadas pelos Conselheiros. A Presidente informou que esse trabalho será 
apresentado ao Comitê do Projeto João 2023, na sexta-feira, dia 15/12/2017. Com relação ao Comitê de Infraestrutura, 
o Coordenador Demétrio Luís Guadagnin, fez um breve relato das obras de infraestrutura que estão sendo trabalhadas: 1) 
Prédio 10 - destacou que o próximo passo junto ao Conselho Deliberante será a viabilização da verba para a execução do 
projeto do prédio. Salientou que a Diretoria Executiva descartou a possibilidade de realização de concurso público para 
contratação de Escritório de Arquitetura para elaboração do Projeto Arquitetônico e dos Complementares (Estrutural, 
Elétrico, Hidro sanitários, SPDA, PPCI e Lógica), assim como Memorial Descritivo e orçamento discriminado, relativo ao 
Prédio 10, em função da falta de tempo hábil para atender à demanda da área Pedagógica, ou seja, necessidade de 
construção de 3 novas salas de aula para o início de 2019. Foram registrados alguns pontos levantados na assembleia que 
deverão ser levados em consideração na execução da obra do Prédio 10: a) concepção do projeto arquitetônico com 
soluções construtivas sustentáveis, que busquem minimizar os impactos ambientais e promover o desenvolvimento social, 
cultural e econômico, com sistema de captação de água, economia de energia, conforto térmico, iluminação, geração de 
resíduos, mesmo que com custos mais elevados; b) escolha de profissionais que trabalhem dentro do conceito de 
arquitetura sustentável; c) busca de parceiros externos para viabilizar os custos das obras; d) preservação da 
concepção/ideia proposta no Plano Diretor aprovado pelo Conselho Deliberante, porém as soluções arquitetônicas do projeto 
executivo deverão ser adequadas a partir das necessidades atuais do Colégio João XXIII. O Coordenador do Comitê de 
Infraestrutura e Diretor de Obras e Patrimônio esclareceu que foram realizadas várias tentativas pela Diretoria da Fundação 
junto à comunidade escolar a fim de buscar colaboradores internamente, pais arquitetos e engenheiros com as expertises 
necessárias, com tempo disponível e sem remuneração, mas não obteve êxito. Entretanto, informou que o Projeto 
Arquitetônico e dos Complementares estão sendo orçados por duas arquitetas: a Carina Moresco, mãe da escola e ex-
conselheira, da empresa POA Construções Ltda., e a Daniela Espindola Schiaffino, que já fez outras obras na Escola, da 
empresa Daniela Espindola Schiaffino Arquitetos. Salientou, também, estão sendo contatadas construtoras para 
orçamentação. Encaminhamento: O Vice-Presidente José Carlos Monteiro da Conceição solicitou o registro em ata da 
definição do Conselho para que o Projeto Arquitetônico do prédio 10 seja concebido com o máximo de soluções ecológicas, 
mesmo que tenham os custos mais elevados, pois essa obra será o marco da transformação sustentável para o Colégio João 
XXIII. O Diretor de Patrimônio alertou que em 2018 o Conselho Deliberante deverá aprovar ou não a instalação das placas 
fotovoltaicas no prédio. 2) Prédio da Manutenção – informou que a construção do prédio não estava prevista no Plano 
Diretor, mas foi incluída em função do incêndio ocorrido no local, bem como para atender às necessidades da área. 3) 
Prédio 7 – esclareceu sobre as obras estruturais das salas do prédio que foram aprovadas pelo Conselho; 4) Prédio 3 – 
esclareceu sobre as obras para a modernizar as salas ambientes, transformando em estúdios, que foram aprovadas pelo 
Conselho; 5) Usucapião -  informou sobre a regularização da matrícula da área e sobre a incorporação da mesma ao projeto 
arquitetônico. 6) Projeto de Acessibilidade – comentou sobre as adequações emergências em andamento com prazo previsto 
para finalização até fevereiro/2018, para atender tanto as demandas do Ministério Público (MP) como do Plano de Prevenção 
e Proteção contra Incêndios (PPCI); 7) Estudo de Viabilidade Urbana (EVU) - comentou sobre o status da atualização do 
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EVU. Com relação ao Comitê de Filantropia a Coordenadora Candice Orlandin Premaor Gullo fez um breve relato sobre as 
demandas e discussões do Comitê que foram realizadas em conjunto com o Conselho, nos meses de julho e agosto de 
2017, buscando de soluções para assegurar o número obrigatório de bolsas para a manutenção da isenção tributária e as 
definições estabelecidas no âmbito do Conselho e do Comitê. Comentou sobre as alternativas estudadas em 2017 para o 
incremento do fornecimento de bolsas: a criação de uma segunda unidade de educação infantil com e sem parceria com o 
poder público; a criação de serviços de EJA/Ensino Médio Suplementar (área do Magistério) apenas para bolsistas; a 
implementação de educação básica em turno integral. A Diretora-Geral comentou sobre o projeto piloto de turno integral do 
Programa de Atendimento ao Bolsista - PAB Complementar que está sendo elaborado para os 16 alunos bolsistas do 6º ano 
do EF, representando um acréscimo de 6 bolsas (1,4), com carga horária de 7,5 períodos semanais, obrigatória, ao longo do 
ano. Informado que as famílias envolvidas serão chamadas para uma reunião com a Direção-Geral e equipe pedagógica 
para apresentação e esclarecimentos sobre o projeto. Salientou que no futuro o projeto poderá ser ofertado de forma 
customizada por módulos para os bolsistas. A Presidente complementou que o projeto está em construção para atender o 
número necessário de bolsas a fim de manter a filantropia no João XXIII. Nada mais havendo a tratar a Presidente 
agradeceu a presença e o envolvimento de todos, desejando um feliz natal e um próspero ano de 2018 a todos membros do 
Conselho extensivos aos familiares e amigos.  
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