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ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO, CONSELHO FISCAL E 
DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO CULTURAL BENEDICTO SIQUEIRA E 
SILVA, REALIZADA EM 08/02/2011 PARA TRATAR DA PAUTA: REGULARIZAÇÃO 
DE REGISTRO E AVERBAÇÃO DE ATAS EM CARTÓRIO, MATINÊ DE CARNAVAL, 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO, ALTERAÇÃO DO ESTATUTO, 
FORMULAÇÃO DA LISTA TRÍPLICE.

Aos oito 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: Larissa Neli C. P. Faria, Ernandes Felipe Nogueira, Rogério Francisco 
Borges Pereira Faria, Neoclair Honório, José Aparecido dos Santos, Maria Aparecida 
Honório; Conselho Fiscal: Neoclair Honório, José Aparecido dos Santos, Maria 
Aparecida Honório.

Mesmo convocados não compareceram os conselheiros: Leonardo Henrique Pereira,
Nathália Christine dos Santos.

Rafael inicia a reunião apresentando a pauta discutida na reunião anterior 
onde não houve quorum o suficiente para deliberar, porém houve discussão sobre os 
assuntos pertinentes.

Foi discutido durante reunião: Autonomia do Conselho para deliberar sobre a 
lista tríplice; Abertura as comissões para indicação a lista tríplice, visando dar 
publicidade ao processo e adiamento da reunião dia 16 de fevereiro para o dia 23 do 
mesmo mês; A veracidade quanto às realizações das reuniões e atividades 
relacionadas e registradas em atas passadas para regularização, registro e 
averbação em cartório de registros de imóveis e anexos. Foi discutido a necessidade 
de se atualizar o estatuto da instituição junto a legislação civil vigente. Explanou-se 
também sobre a Matinê de Carnaval 2011.

Ficou decidido que: A lista tríplice será desenvolvida durante a próxima reunião; Os 
coordenadores poderão consultar suas respectivas comissões para as indicações à
lista tríplice; Os demais interessados poderão se candidatar através de apresentação 
de solicitação escrita e encaminhada para a diretoria executiva da Fundação Cultural. 
A reunião do dia 16 de fevereiro foi adiada para o dia 23 do mesmo mês.

O Conselho Deliberativo reconhece a veracidade das atas constantes no termo de 
devolução Nº.15/2010, protocolizado sob o Nº. 626, livro 1, fls. 63vº. em 28/09/2010, 
referente a sentença contida no Processo Nº. 388/09 prolatada pela nobre magistrada 
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da cidade e comarca de Paraibuna-SP, ratificando-as quanto a sua realização e seus 
efeitos. 

Ficou marcada a próxima reunião para o dia 23 de Fevereiro as 20h00, tendo como 
pauta: Apresentação de lista tríplice; Demais deliberações pertinentes aos Conselhos 
Deliberativo e Fiscal.

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, 08 de Fevereiro de 2011.


