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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MÚSICA DA 
FUNDAÇÃO CULTURAL BENEDICTO SIQUEIRA E SILVA, REALIZADA EM 
24/11/2010. PAUTA: MONSTERS OF ROÇA VI.

Aos vinte e quatro dias do m�s de Novembro de dois mil e dez, reuniram-se 
nas depend�ncias da Funda��o Cultural Benedicto Siqueira e Silva, Rafael 
Ribeiro, Diretor Presidente e Presidente do Conselho Deliberativo, F�bio Tadeu 
Cunha da Rocha, Diretor Cultural e os seguintes membros: Marcelo Greg�rio 
de Lima, Alan Guilherme de Faria Sousa, Matheus C�mara Vaz dos Santos, 
Karen Cristine Cecco de Sousa, Jeferson Andr� Santos Carvalho, Everton
Ferrera. Marcelo Gomes Chene, C�lio de Abreu Freire J�nior, Gustavo 
Barbosa, Adriano Ribeiro, Jos� Benedito de Alvarenga.

Rafael iniciou a reuni�o apresentando a pauta e apresentando um check 
list a do evento a comiss�o. Apresenta tamb�m a equipe da Funda��o Cultural 
que ir� trabalhar no evento. Rafael diz que ainda n�o obteve resposta da 
Secretaria de Educa��o com rela��o ao transporte destinado ao p�blico.

Foi apresentado a comiss�o o v�deo em homenagem ao “Tenorinho” a 
ser apresentado durante o evento.

Ficou decidido que: O acerto dos ingressos retirados pelos membros da 
comiss�o para venda ser� feito no dia do evento; N�o ser�o feitas camisetas o 
evento. Ser� acrescentado ao v�deo em homenagem ao “Tenorinho” legendas 
e um pequeno texto contendo a hist�ria do violeiro; As bandas que ir�o passar 
o som antes do evento ser�o The Snobs no palco 01 e Pr�-�lcool no palco 02. 
As margens da estrada que d� acesso ao local do evento ser�o colocadas 
placas indicativas, para que todos tenham cuidado ao dirigir devido a 
sinuosidade da rodovia.

Sem mais para o momento deu-se por encerrada a presente reuni�o que 
eu, F�bio Tadeu Cunha da Rocha, escolhido para secretariar a reuni�o, 
elaborei e assino a presente ata, juntamente com os demais presentes, ap�s 
lida e aprovada. 
Paraibuna, 24 de Novembro de 2010.


