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FUNDAÇÃO CULTURAL CASSIANO RICARDO 

CNPJ 45.395.704/0001-49 

 

Ata nº 005 – Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo – 14-08-2019 

Aos quatorze dias do mês de agosto de dois mil e dezenove, 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 que contou com a pauta: 1) Aprovação da Ata 

nº 004, de 03/07/2019. 2) Informes da abertura do Cine Teatro Benedito Alves da Silva. 3) 

Informes da Diretoria Cultural. 4) Informes sobre as Comissões. O Presidente fez a abertura 

da reunião agradecendo pela presença de todos, frisando a mudança repentina do tempo para 

frio e chuvoso e visto que já havia quórum, indagou se todos haviam recebido os materiais 

da reunião que foram enviados via e-mail. Prosseguindo com a pauta, colocou a Ata nº 004 

para aprovação, indagando se todos estavam de acordo ou se alguém se absteria ou era 

contrário à aprovação, ocasião em que a Ata, primeiro item de pauta, foi aprovada. 

Prosseguindo, disse que exibiria um vídeo a respeito do Cine Teatro Benedito Alves da Silva 

para mostrar aos Conselheiros o que foi objeto de exigência legal para que pudesse reabrir e 

utilizar o espaço do citado Cine Teatro, ressaltando que a ilustração fará com que os 

Conselheiros possam conhecer com maior profundidade o que é o Cine Teatro Benedito 

Alves da Silva, frisando que ficou muito bom, agradável, interessante e bonito, dizendo que 

as instalações ficaram aconchegantes, que tem o mérito da administração passada de ter feito 

a restauração, porém houve a necessidade de fazer adaptações, como a colocação de 

corrimões, porta corta-fogo, máquina de detecção de fumaça, frisando que foi um trabalho 

grande e por isso demorou mais que o previsto e que isso necessitava ser feito para atender 

as normas do Corpo de Bombeiros e assim que emitissem o AVCB. Continuando, disse que 

na abertura que ocorreu em 12/07/2019, houve apresentação da Orquestra Sinfônica Jovem, 

este, o embrião da Orquestra que já foi falado várias outras vezes em reuniões anteriores, 

ressaltando que de agora em diante haverá programação semanal às sextas, sábados e 

domingo e já existem atividades no local, como teatro, música, entre outros, dizendo que o 

espaço conta com a capacidade para 255 (duzentos e cinquenta e cinco) cadeiras. 

Continuando com a reunião e finalizando a sua fala, passou a palavra ao Diretor de Cultura e 

Patrimônio Washington Freitas para que este falasse mais sobre o espaço do Cine Teatro 

Benedito Alves da Silva, para o qual segue transcrito na íntegra: “ Boa noite a todos! Muito 

bem, o Aldo colocou, nós reabrimos o Benedito Alves e, nele, também já pensamos em uma 

programação para ser realizada. Então, ele está sendo formatado ainda, mas de uma maneira 

geral, toda sexta-feira a gente tem uma apresentação teatral, aos sábados uma apresentação 

musical e aos domingos, no período da tarde, uma apresentação teatral; musical, mas 

infantil, voltada para o público infantil. Assim como, se tudo der certo, no próximo mês 

retornaremos com o Cine Clube do Benedito. Então a gente está fazendo uma procuradoria 

dessas obras e se tudo der certo no próximo mês a gente está retomando o Cine Clube. 

Muito bem, em termos de programação que estão em destaque agora para ainda este final 

deste mês e início do próximo, é a nossa mostra de circo que acontece na zona sul, na casa 

de cultura Flávio Craveiro, amanhã, já deixo aqui o convite a todos os Conselheiros e 
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Conselheiras, amanhã teremos a abertura lá da nossa mostra de circo que conta com 10 (dez) 

dias com apresentações, praticamente todos os dias lá na casa de cultura Flávio Craveiro, 

mas também, algumas Casas de Cultura e no próprio Benedito Alves, também teremos 

apresentações lá no período desses 10 (dez) dias. Então, de 15 (quinze) a 25 (vinte e cinco), 

essas atividades de circo para todas as idades. Mais do que uma ação de difusão, a gente 

trabalha essas ações formativas também, então temos cursos nessas áreas, a gente aproveita 

os cenários desses grupos que vão se apresentar, que são grupos de nome nacional, grupos 

profissionais de relevância dentro da ação artística que estarão aqui em São José dos 

Campos e assim a gente aproveita a estadia deles, e a gente já, além da apresentação, fecha 

também com um workshop, com atividades formativas, com mecanismos de capacitação 

para os nossos núcleos, mas temos grupos profissionais daqui de São José dos Campos e da 

região; tem grupo de Ubatuba, daqui de São José, de Jacareí, também estarão se 

apresentando no dia 25 (vinte e cinco). Já no dia 29 (vinte e nove), 28 (vinte e oito) deste 

mês até o dia 7 (sete) do próximo acontece a 34ª (trigésima quarta) edição do Festivale, que 

é o nosso tradicional Festival de Teatro que conseguimos alinhar todos os grupos, foi uma 

surpresa e um sucesso. As inscrições, acho que nós tivemos mais de 400 (quatrocentos) 

grupos inscritos de teatro de todo o Brasil, 400 (quatrocentos) grupos inscritos para 

selecionarmos 20 (vinte). Então mostra aí, realmente, que será um celeiro essa seleção, a 

gente vai ver o que tem de melhor no Brasil nessa edição do Festivale. A gente tem 4 

(quatro) estados participando, em torno de 15 (quinze) municípios. Abriremos com um 

grande espetáculo que é “Grande Sertão Veredas” ele é grande, não só no nome, mas 

também do próprio autor, mas também tem uma encenação, essa montagem, é uma 

montagem destaque, ela tem como diretora a Bia Lessa. Tenho certeza que todos vocês 

conhecem, uma das principais diretoras hoje no Brasil, não só das artes cênicas, mas de 

shows musicais, ela que fez agora essa turnê da Maria Betânia, ela que preparou toda essa 

turnê, está dirigindo essa turnê, ela trabalhou na competição da copa, ela quem montou todas 

as coreografias, enfim ela está com uma direção muito significativa para o cenário das artes 

cênicas no Brasil, a gente vai tê-la aqui em São José dos Campos. Fica o convite também 

para todos vocês. No mais, é isso. As duas principais ações teremos agora no término deste 

mês, no início de agosto, talvez um histórico também de algumas atividades que tivemos a 

presença de alguns dos Conselheiros na exposição no Museu Municipal sobre parceria com 

o site São José de Antigamente, para quem não esteve lá, a exposição está muito bonita, são 

32 (trinta e duas fotografias) que foram ampliadas, tiveram tratamento e mostra um pouco de 

uma São José dos Campos desconhecida para muitos, mas conhecida para alguns. Então, 

realmente é uma exposição emocionante, tem fotografias da década de 20 (vinte) até 60 

(sessenta), 70 (setenta), então para quem vivenciou esse período é emocionante porque 

reaviva isso na memória e para quem não conheceu, os mais jovens ou pessoas que vieram 

de fora, passa a conhecer um pouco dessa trajetória que São José teve, essas transformações 

ocorridas na cidade para se transformar no que é hoje. No mais, é isso. O último recado, esse 

fechamos agora, não é Aldo? O Edital de Circulação, último informe, que é o programa que 

recebemos as propostas de grupos artísticos que tem interesse em circular com essa 

produção aqui em São José dos Campos. Esse edital ficou aberto até semana passada e neste 

instante estamos com os técnicos avaliadores, avaliando essa produção artística, esse edital 
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trabalha com artes cênicas, visuais, literatura, música, todos os segmentos artísticos, que são 

propostas já prontas, artísticas, que tem interesse de circular e também foi um sucesso. 

Foram 480 (quatrocentos e oitenta), se eu não me engano, inscritos, que tem interesse em 

circular aqui em São José com a sua atividade artística. Isso mostra que São José realmente 

está avançando na questão cultural.  No Museu Municipal que fica ali na praça Afonso Pena, 

na antiga Câmara Municipal, lá nós temos um espaço onde temos o Arte Livre, que é uma 

exposição de longa duração, e na parte de cima do Museu temos 2 (duas) áreas que são para 

exposições de curta duração, exposições trimestrais. Então uma delas é essa que está lá.  

Muito bem lembrado Aninha, isso aí! Tem na casa de cultura em São Francisco Xavier, que 

está completando 25 (vinte e cinco) anos, a Júlio Neme, também teve uma série de 

atividades, temos encontro de corais lá para quem gosta de São Francisco Xavier. A nossa 

Conselheira Ana Furtado acompanhou a programação lá. É uma cidade que vale muito a 

pena e tem uma programação rica também na área cultural. Neste final de semana teremos 

alguns shows acontecendo lá no sábado e no domingo em comemoração ao aniversário do 

distrito. Já no término do mesmo, dia 31 (trinta e um) e 01 (um) é aniversario de Eugenio de 

Melo, outro distrito, também teremos atividades artísticas lá com destaque ao show da 

Adriana Faria. Para quem não conhece a Adriana Faria, ela é quem assumiu como 

apresentadora do programa “Viola, minha Viola” que era tocado pela Inezita Barroso, ela 

que assumiu, então é uma figura que tem esse trabalho intelectual ali, de fusão da música 

tradicional, mas também tem um trabalho artístico riquíssimo. A gente fez um show dela em 

São Francisco Xavier, eu fiquei impressionado porque ela tem seu repertorio desde as 

músicas tradicionais de viola “Uma Pena Branca e Xavantinho” até músicas atuais, então ela 

pega todos os públicos, que é interessante nesse aspecto de resgate dessas culturas 

tradicionais. Então fica aqui o convite também dia 29 (vinte e nove) e 30 (trinta) aqui na 

Eugenio de Melo para os shows que teremos lá. Mais alguma questão? É isso, muito 

obrigado”. Prosseguindo, o Presidente agradeceu pelas explanações do Diretor de Cultura e 

Patrimônio e complementando disse da apresentação do Bar de Quinta com a apresentação 

do grupo “Chá de Boldo”, dizendo que foi uma apresentação muito boa e que contou com 

um público expressivo e fez convite para os Conselheiros que compareçam para prestigiar os 

eventos do Bar de Quinta, lembrando que de 15 (quinze) em 15 (quinze) dias há 

apresentações que começam às 20h00, no Bambuzal, onde é montada uma estrutura para que 

o público possa assistir aos espetáculos. Falou sobre o programa de fomento de atividades 

artísticas do Dom, que é um artista musical, que circula na cena nacional e que faz uma 

sequência de atrações com um custo razoável e com um público alternativo, com todas as 

vertentes e que no dia da apresentação também existem os carros de food truck, bem como 

apresentação de malabares. Continuando com o último item de pauta, informe sobre as 

Comissões, foi exibido em multimídia o quadro das Comissões, assunto este que já vinha 

sendo tratado e exibido em reuniões anteriores, o Presidente disse as Comissões de Cultura e 

LIF que são as de maior demanda de trabalho com análise de projetos, estavam com 05 

(cinco) integrantes e que já começariam com trabalhos de LIF, conforme segue: 

COMISSÃO DE CULTURA: Rodrigo José Fuziger (Repres. Academia Joseense de 

Letras). Mário Eugênio Coltro (Repres. Associações Recreativas). Soraya Cristina U. 

Taques Messias (Repres. ADC’S / CTA). Milton Faria Diniz (Repres. ADC’S /CTA). 
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Fernando Scarpel (Repres. Instituições Culturais / Teatro Rua Elisa). COMISSÃO LIF – 

Lei de Incentivos Fiscais: Marco Antonio Olivato (Repres. Sec. Esportes e Qualidade de 

Vida). Newton Camargo Moraes (Repres. Clubes e Serviços / Rotary. Ênio José Silva 

Campos Lobo (Repres. Instituições Empresariais – Assecre). Christina Nancy Camargo 

Hernandes (Repres. Executivo/Notável saber na área cultural). Constantin Filippiads 

(Repres. Executivo /Notável saber na área cultural). COMISSÃO DE 

ADMINISTRAÇÃO: Vicente de Moraes Cioffi (Repres. Empregados da FCCR). Mônica 

Morais de Oliveira Ribeiro (Repres. Escolas Curso Superior). COMISSÃO DE 

INTEGRAÇÃO COMUNITÁRIA: Fernanda de Freitas Gonçalves (Repres. SESC). Hind 

Nader Elkhouri  (Repres. Clubes e Serviços – Lions). Nathalia Adriana Pereira dos Santos 

(Repres. Sindicatos de Empregados – Sindicato Servidor Municipal). COMISSÃO 

INTEGRAÇÃO COM O SETOR PÚBLICO: Não houve inscrito até o momento. A 

Conselheira Maria Auxiliadora Sila Soares dos Santos manifestou interesse em participar da 

Comissão LIF, portanto, será participante da comissão citada, portanto a formação das 

Comissões tem sido acompanhada pelos Conselheiros que não se manifestaram, em 

momento algum, contrário à sua formação. Continuando, ressalta-se que conforme falado 

em reuniões anteriores, as Comissões contam, cada uma delas, com 10 (dez) participantes, 

portanto, continua em aberto para quem ainda quiser participar, pois só engrandece a 

Comissão que pode contar sempre com mais Conselheiros. A Conselheira Soraya perguntou 

se haveria problema o suplente participar da Comissão, o que foi respondido que não há 

problema, podendo participar titulares e/ou suplentes. Finalizando a reunião, o Presidente 

agradeceu pelas presenças, ressaltou o convite para a participação no Festivale, dizendo que 

o espetáculo de abertura seria realizado em 02 (dias), ou seja, no dia 28 e 29/08/2019 com a 

peça “Grande Sertão Veredas”  interpretado por grande elenco, entre eles Caio Blat, dizendo 

ser uma grande estrutura de palco, ocasião em que fez convite para que os Conselheiros 

prestigiassem e complementando disse que haveria apresentação em vários lugares da 

cidade, inclusive em parques e praças abertas, agradeceu também às parcerias com o SESC. 

O Presidente indagou se mais alguém gostaria de registrar algo, porém não houve 

manifestação, e assim sendo foi lavrada a presente. 

 

 

Aldo Zonzini Filho 

Presidente do Conselho Deliberativo 

 

Rosane de Alcântara Uebe 

Assessor de Gestão e Planejamento 

 

 

 

 

 

 


