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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MÚSICA DA 
FUNDAÇÃO CULTURAL BENEDICTO SIQUEIRA E SILVA, REALIZADA EM 
05/01/2011. PAUTA: FORMAÇÃO MUSICAL, GRITO ROCK 2011. 
 
Aos cinco dias do mês de Janeiro 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: Vinícius Vilela Reis, Willian 
Joseph Gomes de Oliveira, Aline Cristine Santos, Karen Cristine Cécco de 
Souza, Lucas Aguiar, Gustavo Barbosa Silva, Maria de Fátima Camargo Vilela, 
Márcio de Oliveira, Matheus Câmara Vaz dos Santos, Túlio José Faria Macedo, 
Jéferson André Santos Carvalho, José Benedito de Alvarenga Neto, Fábio 
Dreux, Larissa Neli C. P. Faria, Joel Lima Reis, Carlos Eduardo Antunes 
Rennó.      

 
 
 
  A reunião inicia com Rafael Ribeiro apresentando a agenda já 

confirmada para os primeiros meses do ano de 2011. 
 
Willian Joseph diz que o atual presidente da Fundação Cultural, Rafael 

Ribeiro pode contribuir muito para a formação musical no município. 
 
Rafael Ribeiro diz que uma das maiores preocupações é um local de 

ensaio para as bandas, pois isso contribui muito para a evolução dos grupos, 
pensando também na boa receptividade como atrativo ao estudo, uma sala 
apropriada para execução da atividade seria um diferencial. Acrescenta que a 
evolução do músico local traz estímulo aos iniciantes na área. 

 
Iniciando a discussão sobre o “Grito Rock”, Larissa diz que o evento terá 

no mínimo cinquenta por cento de bandas locais, com músicas autorais ou 
intérpretes. As bandas para participarem do evento deverão estar inscritas no 
site “Toque no Brasil”.  
           A comissão discute sobre o melhor local para realizar o evento, citam 
lugares como a “Praça do Pilão”, Av. São José em frente ao “Mercado 
Piratininga”,  Praça Manoel Antônio de Carvalho em frente a “Agência dos 
Correios”,  quadra esportiva da escola “Cerqueira César”, etc. 
           
           Aline Cristine chama a atenção da comissão para que todos os 
integrantes de bandas se atentem cada vez mais aos sites e e-mails de grupos 
e coletivos, para que melhorem as articulações entre artistas e produtores.  
             
           Rafael Ribeiro explana sobre a Cooperativa dos Músicos de São Paulo, 
e convida a todos para um encontro no dia 26 de janeiro na Fundação Cultural, 
para um bate papo com o presidente da Cooperativa. 
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            Deliberou-se que: A Fundação Cultural irá colaborar com o custeio de 
equipamentos de sonorização para o “Grito Rock” em Paraibuna; O evento 
será realizado nos dias 25 e 26 de Março, das 17h00 as 23h00 na Praça 
Manoel Antônio de Carvalho em frente a Agência dos Correios; Serão três 
bandas no dia 25 (vinte e cinco) e quatro no dia 26 (vinte e seis), totalizando 07 
bandas; Cada banda terá o tempo máximo de 40 (quarenta) minutos de 
apresentação. 
 
         
 
 A próxima reunião ficou marcada para o dia 02 de Fevereiro às 19h30, 
pauta: Grito Rock.  
 

 
 
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, 05 de Janeiro de 2011. 
 
 


