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REQUERIMENTO ESPECIAL Nº 026/17 

 

 

REQUEIRO à Mesa, na forma regimental, ouvido o Plenário, se consigne nos Anais desta Casa, 

votos de congratulações com o grupo CAD (Cia das Artes Dramáticas), pela passagem dos 

seus 22 anos, na pessoa de seu fundador o dramaturgo Júlio Carrara.  

 

 

JUSTIFICATIVA: 

 

O grupo CAD nasceu em Votorantim no dia 25 de março de 1995, fundado pelo Ator, 

Dramaturgo, Diretor e Arte Educador Júlio Carrara, e, nesse mês, completa 22 anos. A sua 

primeira apresentação foi “Sombras do Passado” no CERMAG - Centro Esportivo Recreativo 

Municipal “Aldovir Gori”. 

 

Nesses anos o grupo CAD foi vencedor de diversas premiações em seus espetáculos, dos 

quais podemos citar: “Quem casa quer casa ou não?”, “O Porta Malas”, “O Urso” e “Oh Dúvida 

Cruel”. Além de ter produzido dezenas de espetáculos, o grupo CAD, em São Paulo, promoveu o 

I Ciclo de Leituras Dramáticas e, em 2011, fundou seu núcleo de Radioteatro. Em parceria com o 

SESI - Serviço Social da Indústria de Votorantim encenaram “Ecos” e desenvolveram atividades 

junto à escola estadual “ Professora Alice Rolim de Moura Holtz”, no Jardim São Lucas, em 

nosso município. 

 

O grupo define como seu objetivo “a experimentação” sem se apegar a um gênero, 

estilo ou estética. Atualmente, o grupo conta com os seguintes atores: Adacel Alberto, Alexandre 

Valentim, Cledemir Araújo, Dado Carvalho, Osnival Búfalo, Quitéria Maria, Rose Rodrigues e 

Thiago Zanotti.  

 

Diante do exposto, propomos essa singela homenagem porque além de contribuir com a 

revelação de talentos para arte e disseminação da cultura, o CAD é uma reserva de cultura em 

nossa cidade.  

 

 

Que do deliberado se dê ciência ao homenageado. 

 

 

 Plenário "Pedro Augusto Rangel", em 28 de março de 2017.  

 

 

 

BRUNO MARTINS DE ALMEIDA 
Vereador 


