RELATÓRIO

INFRAESTRUTURA

REABERTURA DO CINE TEATRO
BENEDITO ALVES DA SILVA
A Prefeitura de São José dos Campos e a
Fundação Cultural Cassiano Ricardo reabriram o
Cine Teatro Benedito Alves da Silva, na região central
da cidade, no dia 12 de julho de 2019, após reforma e
adequações para a obtenção do AVCB (Auto de
Vistoria do Corpo de Bombeiros), que totalizaram
investimentos da ordem de R$ 271.281,72.
Foi instalado sistema de detecção e extração
de fumaça, implantado sistema de exaustão (para
extração de fumaça) e pintura intumescente
(resistente ao fogo) no forro de madeira e em
estruturas metálicas, além da instalação de corrimão
em vários setores (incluindo a área do fundo do
palco), portas corta-fogo com barras anti-pânico,
entre outras exigências feitas pelo Corpo de
Bombeiros. Tudo isso para e garantir asegurança dos
funcionários e frequentadores do espaço cultural.
O espaço cultural, com capacidade para 270
pessoas, é preservado pela lei municipal 8571/12,
de 5 de janeiro de 2012.

READEQUAÇÕES E RECUPERAÇÃO
DO ACERVO DO MUSEU MUNICIPAL

No final de 2018, o prédio foi revitalizado e
recebeu adequações específicas, como projeto de
iluminação adequado para exposições, com trilhos
eletrificados e lâmpadas de led. As obras custaram
R$ 63.840,39.
Além disso, as obras do acervo, com valores
simbólico, histórico, artístico e financeiro, foram
recuperadas e armazenadas de maneira adequada,
para que pudessem ser mostradas à população por
meio de exposições.
Construído entre os anos de 1926 e 1927,
comprojeto arquitetônico do argentino Maurício
Erro, o prédio integra a lista de patrimônios
culturais preservados, conforme decisão do
Comphac (Conselho Municipal de Preservação do
Patrimônio
Histórico,
Artístico,
Paisagístico
e Cultural).

REFORMA DAS CASAS DE CULTURA
LILI FIGUREIRA E RANCHO DO TROPEIRO
Em 18 de maio de 2019, as casas de cultura Lili
Figureira, no Jardim Santo Onofre, e Rancho do
Tropeiro Ernesto Villela, no distrito de Eugênio de
Melo, foram entregues à população totalmente
reformadas. Na Casa Lili Figureira, foi investido
R$ 210.502,65; e na Casa Rancho do Tropeiro,
R$ 238.137,67.
Juntas, as casas de cultura receberam
investimentos da ordem de mais de R$ 280 mil em
obras que envolveram reformas nas estruturas
elétricas, hidráulicas, telhado e piso e criação de
novos ambientes para melhorar o conforto e
atender maior número de frequentadores, inclusive
com novas oficinas.

CASA DE CULTURA DE
SÃO FRANCISCO XAVIER E RECONSTRUÍDA
A Casa de Cultura Júlio Neme, no distrito de São Francisco Xavier, foi
totalmente reconstruída e ampliada após a estrutura do prédio ter sido condenada
pela Defesa Civil, em razão da ação de criminosos que explodiram uma unidade do
Santander que funcionava no mesmo local. O investimento foi feito
pelo banco Santander.

REFORMA
EM TELHADOS
Na região norte, o Cine Santana recebeu obras de substituição de todo o telhado e o Arquivo
Público Municipal, que funciona junto à sede da Fundação Cultural, também teve seu telhado
reformado. A reforma foi feita por R$ 110.412,55.

ABERTURA DO ATELIÊ
DE ARTES VISUAIS
A Fundação Cultural Cassiano Ricardo abriu o Ateliê de
Artes Visuais Johann Gütlich, funcionando em um galpão
próximo à sede da instituição, no Parque da Cidade. O espaço
estava cheio de materiais inservíveis, que foram removidos
para dar uma melhor destinação de uso.

