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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MÚSICA DA 
FUNDAÇÃO CULTURAL BENEDICTO SIQUEIRA E SILVA, REALIZADA EM 
02/02/2011. PAUTA: FORMAÇÃO MUSICAL, GRITO ROCK 2011.

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 e os seguintes membros: Willian Joseph Gomes de 
Oliveira, Aline Cristine Santos, Karen Cristine Cécco de Souza, Márcio de 
Oliveira, Matheus Câmara Vaz dos Santos, Túlio José Faria Macedo, Jéferson 
André Santos Carvalho, José Benedito de Alvarenga Neto, Joel Lima Reis, 
Edson Aparecido de Oliveira, Célio de Abreu Freire Júnior, Alan Guilherme de 
F. Sousa, Bruna Serra Oliveira.

Fábio inicia a reunião falando do retorno dos cursos regulares de 
música da Fundação Cultural, que iniciaram ontem (01 de fevereiro), onde o 
processo seletivo realizado proporcionou uma melhor seleção dos monitores.

A comissão sugere para um melhor funcionamento dessas oficinas, 
que seja pensado em uma forma de agrupar os alunos, possivelmente com 
uma oficina para o segundo semestre de prática de grupo. As oficinas já 
iniciadas devem ter um repertório didático em comum, para facilitar a troca de 
informações entre os alunos. 

Márcio de Oliveira sugere que a Fundação Cultural crie uma oficina de 
cavaquinho, para atender a demanda já existente no município. 

É feita uma explanação sobre o evento Grito Rock, onde cita-se que não 
foram encaminhados os ofícios tanto da Fundação Cultural para as secretarias 
responsáveis pelo local do evento, e pela utilização dos banheiros do Mercado 
Municipal, como também do Coletivo Maiêutica firmando a parceria com a 
Fundação Cultural no referido evento.  

A comissão inicia a discussão sobre a Matinê de Carnaval 2011, onde a 
Fundação Cultural é a organizadora do evento. No tocante aos horários (início 
15h00 e término 18h00) a Comissão sugere que sejam repensados para os 
próximos anos, buscando abrir mais espaço para a música ao vivo, valorizando 
as tradições e músicos do município. Também discute-se sobre os 
compositores da cidade, Célio de Abreu diz que no ano de 2010, foram 12 
(doze) composições executadas pelos blocos locais, a comissão explana sobre 
alguma forma para que isso não se perca com o passar dos anos, dentre as 
alternativas é sugerido que se faça um concurso de marchinhas. 
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Ficou decidido que: Será feita uma reunião com os monitores das 
oficinas musicais, onde os mesmos definirão um repertório didático em comum; 
Serão encaminhados os ofícios necessários para a execução do evento num 
prazo máximo de 07 dias úteis; As bandas de Paraibuna irão trabalhar no 
evento Grito do Rock no município, e tocarão nas cidades vizinhas.

A próxima reunião ficou marcada para o dia 02 de Março às 19h00, 
pauta: Grito Rock; Festa de Aniversário de Paraibuna.

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


