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FUNDAÇÃO CULTURAL CASSIANO RICARDO 

CNPJ 45.395.704/0001-49 

Ata nº 010 – Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo – 07-11-2018 

 

Aos sete dias do mês de novembro 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 única: Votação da Lista Tríplice para escolha, pelo Prefeito de São José dos 

Campos, do Diretor Presidente da Fundação Cultural Cassiano Ricardo para o biênio 

2019/2020.  O Presidente fez a abertura da reunião agradecendo a presença de todos, 

lembrando que a pauta era única para tratar da votação da Lista Tríplice. O Presidente fez  

a leitura de e-mail de justificativa de falta do Conselheiro José Roberto Cannizza Filho. O 

Presidente procedeu à leitura de e-mail recebido do SESI – Serviço Social da Indústria, o 

qual informava que o Conselheiro Titular da FCCR e Diretor daquela Unidade, Carlos 

Frederico D’Avila de Brito, foi transferido para outra unidade, a partir de 01/11/2018 e 

assim sendo, informava que a Sra. Roberta Adriana Lemes Borrego Conte de Oliveira  

ocuparia a vaga no Conselho Deliberativo. Desta forma, e conforme prevê o Regimento 

Interno, anunciou que o segmento “Representantes de Instituições Nacionais de 

Assistência e Serviço Social e Formação de Mão-de-Obra da Indústria e Comércio ficaria  

constituído, conforme segue: Titular: Daniela Savastano. 1º Suplente: José Márcio 

Fernandez Cunha e 2º Suplente: Roberta Adriana Lemes Borrego Conte de Oliveira. O 

Presidente desejou sucesso ao Sr. Frederico e agradeceu pelos trabalhados desenvolvidos 

pela parceria da FCCR com o SESI. Da mesma forma, agradeceu pela indicação da 

Senhora Diretora Roberta. Prosseguindo ainda com os informes, leu ofício da Secretaria 

de Esportes e Qualidade de Vida que, em virtude da aposentadoria da Conselheira 

Cláudia Maria Lemos Pedroso, solicitou a substituição da Sra. Cláudia, bem como dos 

demais Suplentes, ficando assim constituído: Titular: Marco Antonio Olivatto. 1º 

Suplente: Itamar Lisboa Pinto e 2º Suplente: Benedito Júlio Marcondes, para o qual o 

Presidente desejou boas-vindas aos novos Conselheiros que tomaram posse na presente 

reunião. Continuando com os trabalhos, o Presidente informou que foram protocolados os 

aceites, juntamente com os currículos, das pessoas indicadas para a Lista Tríplice, 

conforme reunião anterior quais sejam: Sr. Alcemir José Ribeiro Palma, Sr. Aldo Zonzini 

Filho e Sr. Claudio Mendel, cujos nomes foram listados na tela, indagando se os 

Conselheiros haviam recebido, via e-mail, os currículos dos mesmos, conforme solicitado 

na reunião anterior. Dando continuidade, o Presidente disse que havia recebido uma carta 

do indicado para a lista, Sr. Claudio Mendel, na qual pedia desculpas pelo não 

comparecimento devido a compromisso assumido anteriormente e que fosse feita a leitura 

da carta, ocasião em que o Presidente disse que passaria ao Conselheiro Vitor para que 

fizesse a leitura. Prosseguindo, o Presidente informou que, conforme o Regimento 

Interno, sendo o Diretor Presidente um dos nomes indicados que este poderia chamar um 

Conselheiro para conduzir os trabalhos da reunião, ocasião em que chamou o Conselheiro 

Vitor Chuster, representante do segmento instituições de classe dos profissionais liberais, 
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para a referida tarefa. Com a palavra, o Conselheiro Vitor agradeceu ao Presidente pela 

oportunidade, dizendo que já havia trabalhado na FCCR por doze anos e, em nome do 

Presidente, cumprimentava os demais Conselheiros, ressaltando que, conforme havia dito 

o Presidente, seria um processo simples e rápido, uma vez que havia 03 (três) candidatos 

para 03 (três) vagas. Continuando, disse que o primeiro trabalho a ser feito seria dar a 

oportunidade para que os três candidatos fizessem uso da palavra, dizendo que o 

primeiro, por ordem alfabética, seria o Alcemir Palma, mas houve um pequeno problema 

de logística e que se atrasaria um pouco, ocasião em que indagou se os Conselheiros 

concordavam com o tempo de 5’ (cinco) minutos para que cada um deles fizesse uso da 

palavra, ocasião em que todos concordaram e assim passou a palavra ao Aldo  Zonzini 

Filho que, agradecendo, falou da pretensão em continuar por mais dois anos à frente da 

Fundação Cultural Cassiano Ricardo, dando continuidade aos projetos que estão em 

andamento que tem tido um retorno muito bom e de sucesso, pois que conta com uma 

equipe coesa, forte, competente e que sabe o que está fazendo, frisando contar com uma 

boa estrutura, bem como uma equipe que dá todo o apoio necessário para que os 

trabalhos continuem da melhor forma possível, no sentido de fazer com que as atividades 

aconteçam, nos moldes da Fundação Cultural. Disse que para complementar há a 

expectativa de que logo a FCCR possa levar atividades para o Cine Teatro Benedito 

Alves, que é um espaço aconchegante que acomoda muito bem, tendo em vista que não é 

tão grande, porém há reparos a serem feitos para que o Corpo de Bombeiros possa emitir 

o aval para abertura, disse que é um prédio com muitas histórias e que há muito 

questionamento por causa de permanecer fechado, ressaltando que a expectativa é de que 

até o final do ano possa terminar os trabalhos e abrir o espaço para a sociedade joseense. 

Falou também da abertura do ateliê de Artes Plásticas, dizendo que está equipado e que 

há uma grade de atividades que ocorrem no espaço. Falou que estava no mês da música e 

que havia uma programação extensa votada à música, dizendo que havia um trabalho 

intenso e que todos trabalhavam em consonância e que todos também eram de muita 

importância, frisando que a FCCR conta com uma administração clara, transparente, 

plural e aberta. Disse estar à disposição para críticas e sugestões e fez agradecimentos a 

todos dizendo que dois anos se passaram rápido, enfim só tinha a agradecer pela 

confiança. Assim, passou a palavra ao condutor da reunião, Conselheiro Vitor Chuster 

que faria a leitura da carta do Sr. Claudio Mendel, uma vez que o Alcemir Palma ainda 

não havia. Dando início à leitura, o Sr. Claudio Mendel agradecia ao Conselho 

Deliberativo pela honrosa indicação do nome dele para fazer parte da Lista Tríplice a ser 

encaminhada ao Prefeito de São José dos Campos para escolha do Diretor Presidente. 

Entre outros, disse que em 1986 teve a honra de assinar o ato de criação, como primeiro 

coordenador, da extinta Comissão de Teatro, integrando o primeiro Conselho 

Deliberativo da entidade, dizendo que permaneceu na FCCR em várias oportunidades, 

seja como Coordenador de Projetos, Chefe de Setor e Diretor Cultural, sem deixar, em 

nenhum momento, de atuar como ator social e produtor cultural, contribuindo de forma 

efetiva com o desenvolvimento da cultura na cidade de São José dos Campos. Disse 

firmar compromisso de continuar na atuação da defesa dos princípios que nortearam a 

criação da FCCR, como responsável pelo apoio e fomento à cultura, principalmente nas 
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conquistas atuais que precisam ser efetivadas e preservadas como o Plano Municipal de 

Cultura, Conselho Municipal de Cultura, Sistema Municipal de Cultura, bem como 

contribuir sempre que possível e necessário com uma reformulação da FCCR para que 

possa, principalmente, estabelecer um Plano de Carreira digno aos seus empregados. 

Finalizou a carta dizendo fazer dele as palavras da poeta portuguesa Sophia de Mello 

Breyner “A cultura é uma das formas de libertação do homem. Por isso, perante a 

política, a cultura deve sempre ter a possibilidade de funcionar como antipoder. E é 

evidente que o Estado deve à cultura o apoio que deve à identidade de um povo, esse 

apoio deve ser equacionado de forma a defender a autonomia e a liberdade da cultura 

para que nunca a ação do Estado se transforme em dirigismo”.  Prosseguindo e com a 

presença do Sr. Alcemir Palma, o Conselheiro Vitor, o anunciou, dizendo que também 

teria direito a cinco minutos para fazer uso da palavra, ocasião em que o Sr. Alcemir, de 

posse da palavra pediu desculpou devido ao atraso, em virtude do trânsito, seguida de 

agradecimento pela indicação do nome dele para participar, mais uma vez, da Lista 

Tríplice, frisando que esta seria a quarta vez em que participava, já havia participado em 

2010, 2012, 2014, 2016 e que era uma grande honra participar por mais uma vez, frisando 

que já conduziu  processo de indicação por duas vezes. Disse que aceitou participar de 

processo por achar importante destacar a gestão cultural do município, justamente em um 

momento em que o país olha de forma contrária para a questão da cultura, haja vista que 

o Presidente eleito já anunciou que vai acabar com o MinC e que isso é uma preocupação, 

pois atinge estados e municípios que como São José dos Campos, tem uma Fundação 

Cultural que é voltada para as atividades culturais. Disse que atualmente está na 

administração direta de Pindamonhangaba e que já esteve à frente nas atividades culturais 

também nos municípios de Jacareí e São José dos Campos. Disse que do tempo em que 

trabalhou na FCCR foi importante principalmente para perceber algumas situações, como 

o quanto os funcionários se dedicam para fazer o que fazem e que seria de relevante 

importância que fosse pensado a questão de resolver a questão administrativa da FCCR, a 

questão de um Plano de Carreira para os funcionários. Disse que em 2016, tempo em que 

trabalhou na FCCR, foi feito o Plano de Carreira e protocolado no executivo e que seria 

bom que desse andamento ao trabalho, porque percebe que se não for feito, a FCCR corre 

o risco de perecer, ou seja, não haverá funcionários. Disse que ficou sabendo de 

funcionários que já se aposentaram e acabaram indo embora e que essa desmotivação, 

aliada ao processo previdenciário devido às mudanças não é bom para a FCCR. 

Continuando, pediu que os Conselheiros ficassem atentos, frisando que também foram 

protocolados em 2016 o PMC – Plano Municipal de Cultura, disse que o PMC é um 

importante vetor para a área cultural, o Sistema Municipal de Cultura, o Conselho 

Municipal, que considera o atual Conselho e o Fundo Municipal de Cultura já em 

funcionamento e de conhecimento da maioria. Pediu atenção por parte dos Conselheiros 

para que esses processos fossem encaminhados à Câmara Municipal para que pudessem 

avançar para o bem de um órgão de gestão cultural que merece respeito pela história e 

referência que tem, não só municipal, estadual, mas no do país. Finalizando, mais uma 

vez, fez agradecimentos a todos pela indicação do seu nome para a lista. Prosseguindo e 

com a palavra, o Conselheiro Vitor disse que na verdade a reunião estava pautada no Art. 
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12 do Regimento e que estava conduzindo a reunião porque conforme diz o  parágrafo 2º 

que, na hipótese de o Diretor Presidente for um dos candidatos, que é o caso do Aldo, 

este, chamaria um Conselheiro para conduzir a reunião, frisando ser este o papel 

desempenhado por ele (Vitor Chuster), seguida da informação que cada Conselheiro 

poderia votar em 03 (três) nomes dos inscritos, dizendo que havia 03 (três) candidatos 

para 03 (três) vagas, sendo o Alcemir Palma, que já foi Presidente da FCCR, o Aldo 

Zonzini Filho, atual Diretor Presidente e Claudio Mendel, que já foi Diretor Cultural da 

FCCR, frisando serem os 03 (três) candidatos altamente capacitados e que se fosse 

proceder à votação, seria como estar “chovendo no molhado” e sugeriu uma proposta aos 

Conselheiros, a de que os 03 (três) nomes fossem aprovados por aclamação. Os 

Conselheiros concordaram com a sugestão do Conselheiro Vitor Chuster, e desta forlma 

os 03 (três) nomes foram aprovados para a Lista Tríplice. Finalizando a participação na 

condução da reunião no que lhe cabia, o Conselheiro Vitor agradeceu pela atenção de 

todos, dizendo que passaria a palavra ao Presidente Aldo Zonzini Filho. Prosseguindo e 

com a palavra, o Presidente agradeceu a presença de todos, lembrando que a reunião era 

pauta única e que seriam encaminhados os três nomes ao Prefeito para que fizesse a 

escolha do nome no momento oportuno. O Diretor Cultural, Sr. Agenor Carvalho, pediu a 

palavra para informar aos Conselheiros que seria encaminhado um material, via e-mail, 

sobre o processo de mudança do Conselho Gestor do FMC – Fundo Municipal de 

Cultura, dizendo que os atuais Conselheiros do FMC poderiam ser reconduzidos e que 

atualmente são eles:  Fernando Alves, Helen dos Santos e Antonia Vieira. Prosseguindo, 

o Presidente agradeceu a presença do Alcemir Palma pela disposição em participar da 

lista e que as suas palavras seriam ouvidas, frisando que o assunto dos funcionários era 

uma preocupação da atual gestão, porém não era uma questão tão simples, ao contrário, 

bastante complexa da ordem legal, haja vista a cobrança do Ministério Público, e que 

existem barreiras a serem transpostas e que era conhecida essa dificuldade, mas que não 

foi vislumbrada uma forma de fazer essa correção, mas que o assunto é uma preocupação 

sim. Prosseguindo, indagou se alguém queria se manifestar, ocasião em que o 

Conselheiro Constantin quis se manifestar com uma fala referente à Lista Tríplice, 

dizendo ser uma reflexão. “Disse que já participou, por várias vezes do Conselho da 

FCCR e de outros Conselhos, desde adolescente e jovem, frisando que o que sempre viu e 

o deixava aflito em ver era o embate político partidário que ficava dentro dessa situação, 

quando há um executivo que tem a participação às vezes paritária, mas às vezes não. 

Disse conhecer o Alcemir Palma, o Claudio Mendel e o Aldo Zonzini há bastante tempo. 

Disse, parafraseando Martin Luther King – “Eu tenho um Sonho” – ele também tinha um 

sonho o de que um dia possa existir uma sociedade onde toda ela participe do todo, e da 

mesma forma que possa ter uma Fundação Cultural e um Conselho onde todos os 

membros participem, onde aquele que está no poder , naquele momento, no executivo, 

por exemplo, não tenha receio da oposição, ao contrário, que tenha segurança, onde o 

indicado, seja ele quem for, possa atuar com dignidade para o bem de todos, para, 

verdadeiramente, haver independência, sem os viés partidário, frisando que o embate 

existirá sempre, e que é saudável”. Finalizando, agradeceu pela atenção. Prosseguindo e 

com a palavra, o Presidente agradeceu as palavras do Conselheiro Constantin, dizendo 



 
 

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

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

 
 

5 

que efetivamente há possibilidade de alternância de poder, acrescentando que é salutar na 

democracia, pois os trabalhos que são pensados, idealizados são colocados em prática e 

dado continuidade, independente da ordem partidária, citou o exemplo do projeto “Bar de 

Quinta” que foi idealizado na gestão do Sr. Alcemir Palma e que está acontecendo, às 

quintas-feiras,  porque é um projeto bom e que há participação da comunidade e assim 

tem sido na gestão da FCCR . Finalizando a reunião, agradeceu a todos, indagando se 

mais alguém queria fazer uso da palavra, como não houve manifestação, a reunião foi 

encerrada e, eu, Julia de Castro Silva Ivo, registrei a presente. 
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