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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO, 
CONSELHO FISCAL E DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO CULTURAL 
BENEDICTO SIQUEIRA E SILVA, REALIZADA EM 02/02/2011 PARA TRATAR DA 
PAUTA: REGISTRO DE ATAS, MATINÊ DE CARNAVAL, PROCESSO SELETIVO 
SIMPLIFICADO.

Aos dois dias do mês de fevereiro de dois mil e onze, reuniram-se nas dependências 
da Fundação Cultural Benedicto Siqueira e Silva, Rafael Ribeiro, Diretor Presidente e 
Presidente do Conselho Deliberativo, Fábio Tadeu Cunha da Rocha, Diretor Cultural, 
João Thiago de Alvarenga, Assessor Jurídico; e os seguintes conselheiros: Conselho 
Deliberativo: Nathália Christine dos Santos, Ernandes Felipe Nogueira, Leonardo 
Henrique Pereira, Rogério Francisco Borges Pereira Faria.

Mesmo convocados não compareceram os conselheiros: Maria Aparecida Honório, 
Neoclair Honório, José Aparecido, Larissa Neli C. P. Faria.

Rafael deu abertura a reunião e ressaltou que embora o quorum não seja  suficiente 
para deliberações a pauta deve ser explanada para reflexão dos conselheiros.

Sendo os itens: o reconhecimento de veracidade quanto as realizações das reuniões 
registradas em atas passadas para regularização de registro em cartório através de 
processo judicial já em tramite; a alteração do estatuto para criação de cargos através 
de lei municipal a ser criada pelo Poder Executivo; e formulação da lista tríplice a ser 
enviada ao Prefeito.

O Diretor Presidente informou sobre a participação da Fundação Cultural no carnaval, 
e ainda sobre o edital de monitores para as oficinas 2011.

Discutiu-se sobre a necessidade de debates sobre a identidade cultural a ser 
trabalhada em eventos como carnaval, festa da cidade e comemorações de final de 
ano.

Ficou marcada a próxima reunião para o dia 08 de Fevereiro as 20h00, tendo como 
pauta: as Deliberações não obtidas nesta reunião por falta de quorum. 

Sem mais para o momento deu-se por encerrada a presente reunião que eu, Fábio 
Tadeu Cunha da Rocha, escolhido como secretário, elaborei e assino a presente ata, 
juntamente com os demais presentes, após lida e aprovada. 
Paraibuna, 02 de Fevereiro de 2011.


