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FUNDAÇÃO CULTURAL CASSIANO RICARDO 

CNPJ 45.395.704/0001-49 

Ata nº 004 – Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo – 10/05/2017 

 

Aos dez dias do mês de maio de dois mil e dezessete, em reunião ocorrida no Auditório Elmano 

Ferreira Veloso, localizado na sede da Fundação Cultural Cassiano Ricardo, sito à Avenida Olívo 

Gomes, nº 100, Santana, São José dos Campos (SP), para Reunião Extraordinária do Conselho 

Deliberativo que contou com a pauta: 1) Posse dos Integrantes do Conselho Deliberativo e 

Conselho Fiscal. 2) Aprovação do Calendário de Reuniões Ordinárias. 3) Aprovação do Quadro 

de Cargos e Salários. 4) Aprovação da Tabela de Cargos e Salários com correção. A Secretária do 

Conselho Deliberativo deu boas-vindas aos presentes, pediu que tomassem assento para início à 

reunião de cerimônia de posse dos Conselheiros para o biênio 2017/2018, dizendo que muitos dos 

presentes conheciam a FCCR, porém outros não a conheciam ou conheciam pouco e por isso fez 

uma breve leitura da história da FCCR. Em seguida, anunciou a palavra do Diretor Presidente e 

Presidente do Conselho Deliberativo, Sr. Aldo Zonzini Filho, para que se apresentasse e 

conduzisse a solenidade, ocasião em que este se apresentando e cumprimentando a todos disse 

que na condição de Presidente da FCCR e do Conselho Deliberativo, alguns já o conheciam, 

inclusive, pelos trabalhos realizados pelo Conselho anterior onde havia participado de algumas 

assembleias, até porque já estava na direção da FCCR desde o dia 04 de janeiro do ano em curso 

e que chegou  aqui, em um primeiro momento, como Administrador Provisório, e dessa data  aos 

dias atuais permaneceu ocupando as funções do Presidente efetivo. Prosseguindo, disse que no 

dia 17 de abril foi feita a nomeação definitiva e oficialmente foi denominado Diretor Presidente 

da FCCR. Informou que houve uma participação muito profícua, independente e dedicada do 

Conselho anterior que foi muito importante, pois foram concluídas as atribuições como a 

prorrogação da permanência da competência dos trabalhos daquele Conselho, que, no caso, 

poderia ser interrompido no final do biênio, mas que foi prorrogado até à conclusão do processo 

de escolha do Presidente. Continuando, disse que naquele dia daria posse aos novos membros do 

Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal e que, mais uma vez, agradecia pelas presenças e 

esperava que durante os dois anos pudessem realizar um trabalho efetivo, um trabalho que 

trouxesse benefício para a condução de tudo o que a FCCR  precisasse, pois tinha a ideia de cada 

vez mais melhorar aquilo que a FCCR vem praticando e que seria mantido o que era exitoso, 

frisou que não foram interrompidas as atividades da FCCR, haja vista que no início do ano já 

foram realizadas atividades do Piro Piraquara, bem como o edital das Casas de Cultura que são 

chamados de Arte nos Bairros, o qual está em plena atividade o funcionamento dessas Casas de 

Cultura. Disse também da realização, através de edital, da Festa do Mineiro, festa que foi bastante 

elogiada e que contou com a participação muito dedicada dos funcionários da FCCR. Disse ainda 

que já estava publicado o edital do Festidança – Festival de Dança, que também é um evento 

bastante esperado. Finalizando a fala, disse que todos estavam para trabalhar e que contava com o 

apoio, a colaboração e a ajuda de todos os Conselheiros. O Presidente fez também registrar a 

presença do Vereador Marcão da Academia, que faz parte do Conselho Fiscal e do Vereador 

Sergio Camargo, também Conselheiro do Deliberativo, ambas as autoridades, representando a 

Câmara Municipal de SJCampos e que tomariam posse naquele dia e que os mesmos  

engrandeceriam a composição dos Conselhos. Finalizando, passou a palavra à Secretária para o 

andamento da posse, ocasião em que a Sra. Julia disse que faria a leitura do termo de posse, 

seguida de leitura dos nomes dos Conselheiros pela lista de presença, ressaltando que os 

Conselheiros que não estivessem presentes, tomariam posse nas primeiras reuniões ordinárias. 

Segue o Termo de Posse, na íntegra: “ Termo de posse dos conselheiros do conselho deliberativo 
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e do conselho fiscal da Fundação Cultural Cassiano Ricardo, de São José dos Campos, biênio 

2017/2018. Em 10 de maio de 2017, no Auditório Elmano Ferreira Veloso, na Sede da Fundação 

Cultural Cassiano Ricardo, inscrita no CNPJ sob o número 45395704/0001-49, na Av. Olivo 

Gomes, n° 100, Santana, São José dos Campos – SP, com acesso pelo Parque da Cidade, em 

solenidade presidida pelo Sr. Diretor Presidente e Presidente do Conselho Deliberativo, Sr. Aldo 

Zonzini Filho, nomeado para o cargo de Diretor Presidente da Fundação Cultural Cassiano 

Ricardo, para o biênio 2017/2018, pelo decreto de número 17.435, de 20 de abril de 2017, que 

produziu efeitos retroativos a partir de 17 de abril de 2017, e termo de posse datado de 17 de abril 

de 2017, vem à presença dos senhores conselheiros indicados para o biênio 2017/2018 e demais 

convidados para a solenidade de posse a qual se insere no inciso 2°, art.3°, da lei número 

3.050/85, para o conselho deliberativo e no art. 10 para o conselho fiscal da mesma lei, o qual 

expressa os seus agradecimentos pelos trabalhos dos senhores conselheiros que, por força de lei, 

tiveram que deixar o conselho, e deseja boas-vindas aos novos conselheiros que neste ato os 

declara empossados para o biênio 2017/2018, cujo mandato hoje se inicia e a lista de presença 

ficará anexa ao presente. Assim, nada mais havendo a registrar, lavrou-se o presente termo que 

vai subscrito pelo Sr. Diretor Presidente Aldo Zonzini Filho. São José dos Campos, 10 de maio de 

2017.  Prosseguindo e iniciando pelo conselho fiscal: Álvaro Arruda Costa, Cristiano Joukhadar, 

Diego da Cunha Ruiz, Edson Silva de Andrade, Emerson Leão de Andrade, Heitor Soares S. 

Cunha da Silva, Isídio Diniz Duarte, José Batista Corrá, José Dimas, José Elias do Nascimento, 

Leonardo Freire Sanches, Luiz Claudio da Costa, Marcão da Academia, Rifeu Correa, Robertinho 

da Padaria. Faço agora a leitura dos nomes do Conselho Deliberativo: Antonia Vieira de Oliveira, 

Adolfo Vanderley Mimessi, André Luiz R. da Silva de Castro, Bruno Riemma Giordano, Carlos 

Frederico D’Ávila de Brito, Celio Zacarias Lino, Cláudia Maria de Lemos Pedroso, Cláudia 

Maria Pinheiro Mano Ribeiro, Cristiane Rochedo Ribeiro Perez, Constantim Filippíadis, Daniela 

Savastano, Dulce Rita Chaves de Andrade Dabkiwicz, Eduardo Augusto Fernandes Fagundes, 

Eliane Marie Villiger, Elizabete Alves de Oliveira Rodrigues, Elizabeth Aparecida Montezano, 

Erick Eliudes Garcia, Fernando Scarpel, Flávia Camargo, Gisele Moreira Martins da Conceição, 

Gislene Alves Batista da Costa, Helena Xavier Pires, Jairo Ortega Marchesoni Dias, Janete Neusa 

Mascia Resende, João Dagoberto Neri, Joel waldir Santos, José Roberto Cannizza Filho, Lucema 

de Morais Barbero, Luiz Gustavo de Morais Ferras, Marco Antônio Alves, Míriam Menezes de 

Oliveira, Mônica Morais de Oliveira Ribeiro, Orlando Orlandi,  Paulo Roberto Fernandes, Pedro 

Henrique Luvizotto, Renato de Oliveira, Ricardo Romano Veiga, Rogério Cyborg, Sadi Fernando 

Stamborowski, Sebastiana Leite Furtado, Sérgio Camargo, Soraya Cristina Uchôa Taques 

Messias, Sueli Janete Demétrio, Thais de Moura Lopes, Vanderaldo Rodrigues Palma, Vicente de 

Moraes Cioffi, Virgínia Oliveira da Silva, Vitor Chuster, Wagner Donizette Ribeiro, Wallace 

Puosso de Castro. Prosseguindo, anunciou a palavra do Presidente Aldo Zonzini Filho que disse 

estar em conforme com a leitura do Termo de Posse, bem como a ressalva da Senhora Secretária, 

ou seja, o quadro apresentado dos Conselheiros Titulares e Suplentes, independente de estarem 

presentes ou não, foi nomeado pela totalidade apresentada, ressaltando a posse, paulatinamente, 

dos quais não vieram, e assim sendo, declarando-os empossados, ocasião em que assinou o Termo 

de Posse em duas vias, tendo como assinatura de testemunhas os Vereadores Marcão da 

Academia e ......, momento pelo qual pediu uma salva de palmas a todos. Prosseguindo, passou a 

palavra à Senhora Secretária que pediu aos Conselheiros que pegassem uma sacola com kit livros 

do poeta joseense Cassiano Ricardo e que permanecessem à frente para que todos tirassem uma 

foto. Continuando, o Presidente disse que daria 10 minutos para um café e convidou os 

Conselheiros do Conselho Fiscal para assistir à reunião se assim fosse de vontade, ocasião em que 

o Conselheiro Vicente Cioffi sugeriu que não houvesse o intervalo e que desse início à reunião e 



 
 

Fundação Cultural Cassiano Ricardo 
                                                       Avenida Olivo Gomes- 100 Santana CEP 12211-115 

Caixa Postal 8055– São José dos Campos – SP – Tel. 12-3924 7300 Fax 12-3941 8577 
e-mail: presidencia@fccr.sp.gov.br 

 
 

3 

isso posto e consultado os demais Conselheiros, a sugestão foi aceita. Prosseguindo, o Presidente 

leu a pauta, indagando se todos tinham recebido a pauta e o material para aprovação, como não 

houve manifestação,  passou ao segundo item que seria a aprovação do calendário de reuniões 

ordinárias do Conselho, exibido em tela, explicando serem  mensais as reuniões, durante doze 

meses, frisando que já era  mês de maio, restando assim umas sete reuniões, disse também que as 

reuniões acontecem às primeiras quartas-feiras do mês e que, eventualmente, há alguma alteração, 

em razão de feriados. Colocou para aprovação, indagando se todos estavam de acordo com o 

calendário apresentado, se havia abstenção ou alguma sugestão, como não houve manifestação, o 

calendário foi aprovado por unanimidade. Continuando, passou aos próximos dois itens de pauta, 

quais sejam: Aprovação do Quadro de Cargos e Salários e Aprovação da Tabela de Cargos com 

correção, ocasião em que passou a palavra ao Diretor Administrativo Sr. André Cardoso para 

falar a respeito, frisando que é um assunto já praticado todos anos na FCCR. Prosseguindo, o 

Diretor Administrativo se apresentou cumprimentando os Conselheiros, dizendo que a aprovação 

se dá em razão do Estatuto, Regimento e até da Lei de Criação que faz menção de que o Quadro, 

bem como a Tabela, necessitam do conhecimento e aprovação do Conselho Deliberativo, ocasião 

em que exibiu material em tela e fez as explicações pertinentes, frisando que já havia sido 

aprovado pelos Conselheiros anteriores, porém, como tem que apresentar todo início de ano, a 

FCCR estava cumprindo o dever e quanto à Tabela, disse que a FCCR tem autorização de aplicar 

aos seus empregados o gatilho concedido pela Prefeitura, no caso, foi aplicado 4,33% em junho 

passado e em março deste ano, em virtude do dissídio coletivo pelo Sindicato Senalba, que 

repassou 5%, isso significa que, descontando a diferença antecipada pela Prefeitura, a FCCR 

aplicou apenas a correção de 0,6410, material também exibido em tabela. O Diretor 

Administrativo disse que a tabela já estava corrigida e frisou que tudo estava dentro dos limites 

orçamentários que atualmente se apresenta. Finalizadas as explicações, o Diretor Administrativo 

passou a palavra ao Presidente que indagou se algum Conselheiro queria mais explicações, 

ocasião em que o Conselheiro Fernando Sscarpel disse que por coincidência ele trabalhava com 

contabilidade e percebeu que a primeira faixa salarial estava abaixo em R$20,00(vinte reais) do 

mínimo paulista  e se isso seria ou não algum problema na FCCR, frisando que era apenas 

curiosidade, isto posto e respondendo à pergunta, o Diretor Administrativo disse que a tabela hoje 

é estática e que não tinha ninguém na primeira faixa. Prosseguindo, o Conselheiro Wander 

também perguntou se com relação aos cargos vagos, eles estariam aprovando que existia aquele 

número de pessoas a serem contratadas. O Presidente disse que não, porque todas contratações 

para os cargos vagos seriam feitas por concurso público e que nesse sentido ainda não estava 

trabalhando, ou seja, no preenchimento dos cargos vagos. Disse ainda que os cargos que estavam 

disponíveis de contratação, eram os cargos de livre nomeação que eram 03 (três) de um total de 

13(treze), e que já havia 10 (dez) nomeados e ainda restavam 03 (três) cargos em aberto. 

Prosseguindo e para ilustrar, disse que já foram feitas, no período em que estava à frente da 

administração da FCCR, a contratação do Diretor de Cultura e Patrimônio, Sr. Agenor Carvalho. 

Contratou o Assessor de Relações Institucionais, Sr. Washington Freitas, mais conhecido como 

Tom. Contratou também o Diretor Administrativo, Sr. André Cardoso. Contratou também o 

Assessor Jurídico, Dr. Jonas Pereira. Contratou também o Chefe de Gabinete Dr. Luiz Wagner, 

ocasião em que disse que o Dr. Wagner já foi o Assessor Jurídico da Instituição por doze anos, 

nas gestões passadas e que hoje, também compõe o grupo, disse também da contratação da Sra. 

Rosane Uebe, que estava auxiliando na multimídia, entre outros. Disse que são cargos de 

relevância e de importância porque fizeram com que a FCCR não tivesse interrupção nos seus 

trabalhos. Indagou se havia mais questionamento, como não houve, colocou para aprovação o 

Quadro de Cargos e Salários, indagando se havia abstenção ou se alguém era contra a aprovação, 
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como não houve manifestação, o Quadro de Cargos foi aprovado por unanimidade. Prosseguindo, 

colocou também para aprovação a Tabela de Cargos e Salários, indagando se todos estavam de 

acordo, ou se havia abstenção ou era contra a aprovação, como não houve manifestação, a Tabela 

de Cargos e Salários foi aprovada por unanimidade. Finalizando a reunião com a posse dos novos 

Conselheiros para o biênio 2017/2018 e a aprovação dos demais itens, o Presidente agradeceu, 

mais uma vez, pelas presenças e se colocou à disposição, dizendo que será um trabalho com 

bastante liberdade, disposição, clareza, abertura e que poderiam contar com ele para qualquer 

assunto, dizendo ainda que estava para contribuir e receber contribuição e fez agradecimentos aos 

empregados que estavam trabalhando na reunião. Nada mais a registrar, eu, Julia de Castro Silva 

Ivo, lavrei a presente. 

 

 

  

 

  

 

Aldo Zonzini Filho 

Presidente do Conselho Deliberativo 
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Secretária do Conselho Deliberativo 


