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FUNDAÇÃO CULTURAL CASSIANO RICARDO 

CNPJ 45.395.704/0001-49 

Ata nº 009 – Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo – 03-10-2018 

 

Aos três dias do mês de outubro de dois mil e dezoito, em reunião agendada 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 

Ordinária do Conselho Deliberativo, conforme convocatória enviada, que contou com a 

pauta: 1) Aprovação da Ata nº 007, de 1º de agosto de 2018. 2) Aprovação de Projetos 

LIF. 3) Indicação de nomes para composição da Lista Tríplice – Gestão 2019/2020. O 

Presidente do Conselho Deliberativo fez a abertura agradecendo a presença de todos. 

Disse que inverteria a ordem dos trabalhos, tendo em vista que a Ata não tinha sido 

aprovada por falta de quórum na reunião anterior e que seria importante dar andamento 

nos trabalhos de condução da lista tríplice, explicando que é um processo que atende, de 

dois em dois anos, à legislação, bem como o estatuto da FCCR. O Presidente fez a leitura 

de e-mails de faltas justificadas dos Conselheiros Mônica Morais de Oliveira Ribeiro, 

Miriam Menezes de Oliveira e Wagner Donizette Ribeiro. Prosseguindo, indagou se os 

Conselheiros tinham recebido a pauta, seguida de colocação da Ata para aprovação, 

ocasião em que indagou se todos estavam de acordo com a aprovação da Ata, se alguém 

era contrário ou se alguém se abstinha, como não houve manifestação, a Ata foi aprovada 

por unanimidade. Continuando, passou ao item 2 para que fosse explanado sobre os 

projetos LIF, ocasião em que chamou o Sr. Antonio – SEC-LIF para discorre sobre o 

assunto, ocasião em que este cumprimentou os Conselheiros, dizendo que estava na fase 

final da Lei de Incentivos Fiscais do ano em curso, frisando que seria este o terceiro 

período, fez lembrar que o edital foi dividido em 03 (três) períodos, em 03 (três) datas e 

em 03 (três) processos de seleção. Informou que o valor para o ano de 2018 foi de R$ 

2.620.000,00 (dois milhões, seiscentos e vinte mil reais), que na primeira fase teve 01 

(um) projeto inscrito e 01 (um) inabilitado. Na segunda fase, 07 (sete) projetos inscritos e 

01 (um) inabilitado e na terceira fase, 12 (doze) projetos inscritos e 08 (oito) inabilitados. 

Disse ainda que a partir desses dados foram feitas algumas modificações para os 

próximos editais para simplificar a documentação e facilitar, de certa forma, a 

inabilitação. Prosseguindo, falou que havia quatro projetos já analisados pelas Comissões 

de Seleção, LIF e Cultura, fazendo a exibição dos mesmos em multimídia acompanhado 

das explicações pertinentes a cada um deles. Com referência ao último projeto Canal 

Pans, de Pedro Sanches de Castro, disse que é um projeto de 10 (dez) meses, R$ 

436.000.00 (quatrocentos e trinta e seis mil), na área de áudio visual, explicando que o 

projeto Canal Pans é um canal de web tevê destinado à comunidade do distrito de São 

Francisco Xavier, com especialização de jovens de 15 (quinze) a 17 (dezessete) anos. 

Disse ser um trabalho já existente, onde se tem até o link no youtube, e que propõe a 

capacitação de jovens do ensino médio da Escola Estadual Armando de Oliveira Cobra, 

para introdução ao áudio visual, reportagem, rádio e TV. Prosseguindo, disse que serão 

oferecidas 30 (trinta) oficinas e com a contratação de 05 (cinco) jovens, estes terão 

atuação nas funções de repórter, cinegrafista, editor, técnico de áudio e assistente de 
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produção e que essa seria a equipe de reportagem do Canal Pans, no período de 10 (dez) 

meses, ocasião em que disse que os demais jovens serão estimulados a produzir matéria 

para a veiculação da programação do Canal Pans, entre outras explicações do projeto. 

Disse ainda que havia 03 (três) projetos sugeridos, pelas Comissões, para aprovação. 

Prosseguindo, o Sr. Antonio disse que o edital da LIF prevê que a captação dos projetos 

iria até 30 de novembro de 2018, e que já era outubro, sendo assim, sem tempo para 

captação de recursos. Assim sendo, fez proposta para que o prazo seja estendido para 30 

de novembro de 2019, dizendo que eram duas questões diferentes e se algum Conselheiro 

tinha alguma dúvida. O Conselheiro Vicente, representante dos empregados da FCCR, 

pediu a palavra e cumprimentando os demais Conselheiros disse que gostaria que alguém 

da Comissão que analisou o projeto falasse um pouco sobre o projeto Canal Pans de São 

Francisco Xavier, pois que tinha achado o valor do projeto alto, embora tivesse um gasto 

maior com o pessoal, mas por ser um projeto que já existe, ou seja que já estava em 

execução e que solicitava um recurso para um trabalho maior de formação. Disse ter 

entendido e achar importante o processo, mas com valor acima daquilo que seria o 

normal para a formação e desenvolvimento das atividades e que antes de votar gostaria de 

ouvir alguém da Comissão que analisou o projeto. Desta feita, o Conselheiro Marcos 

Antonio, integrante da Comissão LIF, cumprimentando os Conselheiros disse que a 

Comissão também achou o valor elevado, mas entendeu que pela descrição do projeto, a 

quantidade de pessoal que seria ocupado para a realização do projeto seria bem grande, 

frisando estar falando da área de áudio visual, o que sempre tem muitos profissionais 

envolvidos, além dos quais estavam relacionados, dizendo ainda que a abrangência do 

projeto é bem grande, e que, diante desses fatos a Comissão optou por sugerir a 

aprovação do referido projeto. Prosseguindo e com a palavra, a Conselheira Claudia, da 

Comissão LIF, disse que uma das coisas que foi levado em consideração também foi a 

contratação de jovens aprendizes, frisando que isso foi um ponto forte para justificar o 

valor. Prosseguindo, o Sr. Antonio indagou ao Sr. Vicente se havia mais alguma dúvida e 

se alguém gostaria de falar mais alguma coisa, ocasião em que não houve manifestação, 

indagou se poderia ser colocado para votação, perguntando se todos estavam de acordo 

com as explicações dos projetos, bem como a análise das notas das Comissões, se havia 

alguém que não concordava e/ou se abstinha de votar ocasião em que os 03 (três) 

projetos foram aprovados, sendo que o projeto Canal Pans contou com uma 

abstenção do Conselheiro Vicente Cioffi, que justificou dizendo que não houve 

tempo para analisar melhor. O projeto, Samba Rock do Vale, foi reprovado, 

conforme segue o quadro demonstrativo abaixo: 

PROJETO - SÃO JOSÉ DAS PAISAGENS   PROPONENTE -  Claudio Silva Capucho  PRAZO 

DE EXECUÇÃO –   04 meses                   VALOR DO PROJETO: R$ 

68.500,00                              Área: Artes Visuais                     STATUS: Aprovado 

PROJETO: DOCUMENTÁRIO O MARAVILHOSO VALE      PROPONENTE – VITOR 

PORTELA FRACCHETTA    PRAZO DE EXECUÇÃO –   07 meses               VALOR DO 

PROJETO: R$ 199.454,88        Área: Audiovisual       STATUS: Aprovado 
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PROJETO: CANAL PANS                PROPONENTE – PEDRO SANCHES DE CASTRO 

                  PRAZO DE EXECUÇÃO –   10   meses VALOR DO PROJETO: R$   436.640,00      

Área: Audiovisual                          STATUS: Aprovado 

PROJETO: SAMBA ROCK DO VALE - MODULO BÁSICO                   PROPONENTE – 

Luciano Rodrigues Alvarenga       PRAZO DE EXECUÇÃO –   03   meses                      VALOR 

DO PROJETO: R$ 67.668,50            Área: Dança                      STATUS: Reprovado. 

Prosseguindo, o Sr. Antonio colocou para aprovação a proposta da prorrogação de 

captação de recursos até 30 de novembro de 2019, indagando se alguém era contrário ou 

se abstinha, ocasião em que foi aprovado por unanimidade. Prosseguindo e com a 

palavra, o Presidente agradeceu pelo trabalho do Sr. Antonio. Prosseguindo, disse que 

seria o último item de pauta, ou seja, a indicação de nomes para a composição da Lista 

Tríplice para a escolha, pelo Prefeito de São José dos Campos, do Diretor Presidente da 

Fundação Cultural Cassiano Ricardo para o biênio 2019/2020. Para maior entendimento 

do processo, pelos Conselheiros, foram exibidos e feita a leitura, em tela, dos termos 

constantes do Regimento Interno da FCCR para o referido processo que se inicia com a 

indicação dos nomes, pelos Conselheiros. Após as explicações e sanadas as dúvidas, bem 

como a conferência do quórum necessário, o Presidente, deu início ao processo de 

indicação dos nomes, chamando os Conselheiros presentes e em condições de voto, pela 

lista de presença, ocasião em que chamou Conselheiro Vicente Cioffi, representante dos 

empregados da FCCR, que cumprimentando os demais Conselheiros falou que foi 

realizada uma assembleia com os empregados da FCCR, no dia 27 de setembro, tendo 

como ponto de pauta a indicação de um nome para o processo da Lista Tríplice e também 

a eleição ou reeleição dos representantes atuais dos funcionários da FCCR para o biênio 

2019/2020 junto ao Conselho. Continuando, disse que foi feito o processo em que alguns 

funcionários indicaram alguns nomes e dentre eles, várias indicações para o nome do 

Aldo Zonzini Filho, seguida de colocação dos nomes em lista no quadro para proceder à 

votação que, pela maioria dos votos, foi o escolhido o nome do atual Diretor Presidente 

da FCCR Aldo Zonzini Filho para fazer parte da Lista Tríplice. O Conselheiro Vicente 

Cioffi comunicou também que houve a reeleição dos atuais empregados da FCCR para o 

biênio 2019/2020, são eles: Vicente de Moraes Cioffi, Sebastiana leite Furtado e Sueli 

Demétrio. O Presidente pediu que o Conselheiro Vicente repassasse aos demais colegas 

de trabalho os agradecimentos pela confiança na indicação do nome Aldo Zonzini Filho 

para o processo.  Prosseguindo, a Conselheira Eliane Marie Villiger, indicou o nome do 

Aldo. A Conselheira Gisele Moreira Martins da Conceição, indicou o nome do Aldo, 

frisando dar andamento ao excelente trabalho que desenvolvendo na FCCR. A 

Conselheira Claudia Maria de Lemos Pedroso, que estava se despedindo do Conselho, em 

virtude de aposentadoria, que indicou o nome Aldo. Prosseguindo, chamou o Conselheiro 

Carlos Frederico que também indicou o Aldo. Continuando, chamou o Conselheiro 

Marco Antonio Alves que também indicou o nome do Aldo. Prosseguindo, chamou o 

Conselheiro Vitor Chuster que também indicou o nome de Aldo. Continuando, chamou o 

Conselheiro Fernando Scarpel que indicou o nome de Alcemir José Ribeiro Palma, 

dizendo que este foi Presidente da FCCR e como o Aldo Zonzini, desenvolveu um bom 
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trabalho na área da cultura. Prosseguindo, chamou o Conselheiro André Luiz Rodrigues 

da Silva de Castro que indicou o nome de Claudio Mendel para a lista. Prosseguindo, 

chamou a Conselheira Christina Nancy Camargo Hernandes que também indicou o nome 

de Aldo. Prosseguindo, chamou a Conselheira Elisabete Alves de Oliveira Rodrigues, que 

também indicou o nome do Aldo, lembrando que a Conselheira Elisabete estava 

substituindo o Conselheiro Titular Orlando Orlandi. Prosseguindo, chamou a Conselheira 

Antonia Vieira de Oliveira que também indicou o nome de Aldo. Prosseguindo, chamou 

o Conselheiro Constantin Filippiadis que também indicou o nome de Aldo. Prosseguindo 

e finalizando, chamou a Conselheira Janete Neusa Mascia Resende que indicou o nome 

de Aldo. Prosseguindo e com a palavra, o Presidente agradeceu a todos pela confiança, 

frisando que a Lista Tríplice estava composta, que se fosse de interesse dos indicados, 

que estes deveriam encaminhar, até o dia 19 de outubro, o aceite junto com o currículo 

para que na próxima reunião do dia 07 de novembro, fosse feito o processo de votação, 

seguida de encaminhamento de ofício ao Prefeito com os nomes da lista, ressaltando que 

a Secretaria do Conselho encaminharia ofício comunicando cada um deles, sobre a 

indicação. Foi indagado se era possível encaminhar o currículo deles para conhecimento 

prévio, ocasião em que foi respondido que sim, que à medida que fosse chegando, seria 

encaminhado. Prosseguindo e finalizando, o Presidente disse que não havia novidade e 

que tudo estava sendo encaminhado dentro daquilo que é a regularidade e que desta vez 

preferiu antecipar para não ficar para o final do ano, frisando ser o mês de dezembro mais 

tumultuado, no sentido de que todos têm mais compromissos. O Presidente mais uma vez 

agradeceu, dizendo que a equipe tem trabalhado bastante e que encerraria o ano 

trabalhando e que o melhor que sempre se utilizou é de fazer o trabalho cultural 

dissociado de questões de ordem política, partidária. Agradeceu a toda equipe, aos 

funcionários que estavam presentes em trabalho, ao Conselheiro Vicente Cioffi que 

também já conhece os trâmites do todo o processo, agradecendo também ao Conselheiro 

Frederico, parceiro do SESI, bem como a parceria também do SESC, enfim agradeceu a 

todos. Finalizando, o Presidente indagou se alguém gostaria de fazer uso da palavra, 

como não houve manifestação, a reunião foi encerrada e eu, Julia de Castro Silva Ivo, 

lavrei a presente. 

 

Aldo Zonzini Filho 

Presidente do Conselho Deliberativo 

 

Julia de Castro Silva Ivo 

Secretária do Conselho Deliberativo 


