
Pra�a Monsenhor Ernesto Alm�rio Arantes, 64–Paraibuna/SP
Tel.: (012) 3974-0716 // FAX: (012) 3974-0476

ATA DA REUNI�O ORDIN�RIA DO CONSELHO DELIBERATIVO, CONSELHO 
FISCAL E DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDA��O CULTURAL BENEDICTO 
SIQUEIRA E SILVA, REALIZADA EM 13/10/2011 PARA TRATAR DA PAUTA: 
CONCURSO PARA OCUPA��O DOS CARGOS DA FUNDA��O CULTURAL 
“BENEDICTO SIQUEIRA E SILVA”; OR�AMENTO PARA 2012; MONSTERS OF RO�A 
VII; AUTO DE NATAL; SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA. 

Aos treze dias do m�s de outubro de dois mil e onze, reuniram-se nas depend�ncias 
da Funda��o Cultural Benedicto Siqueira e Silva, Rafael Ribeiro, Diretor Presidente e 
Presidente do Conselho Deliberativo portador do RG 33.199.189-5 inscrito no 
CPF/MF sob o N�.319.551.658-66, F�bio Tadeu Cunha da Rocha, Diretor Cultural, 
M�rcio Jos� Mayo Alves Diretor Administrativo, portador do RG 7.569.364 SSP/SP, 
inscrito no CPF/MF sob o N�. 928.897.008-87e os seguintes conselheiros: Sebasti�o 
Augusto Pedroso portador do RG 47.423.928-7 inscrito no CPF/MF sob o n�. 
406.567.378-08, Rog�rio Francisco Borges Pereira Faria portador do RG 32.328.228-
3 inscrito no CPF/MF sob o n�. 291.971.598-40, Larissa Neli da Cruz Pereira Faria,
portadora do RG 33.199.118-4 inscrita no CPF/MF sob o N�. 310.825.468-52, Lucas 
da Silva Oliveira Lima.

Mesmo convocados n�o puderam compareceram por motivos justificados 
verbalmente os conselheiros: Maria Aparecida Hon�rio, portadora do RG 3.997.197 
inscrita no CPF/MF sob o N�. 029.427.328-78. Jos� Aparecido dos Santos portador 
do RG 10.935.868-x inscrito no CPF/MF sob o n�. 740.402.008-53, Joel Lima Reis 
portador do RG 44.013.204-6 inscrito no CPF/MF sob o n�. 320.915.868-11. 

Foi discutido: Monsters of Ro�a VII; Repasse or�ament�rio para a Corpora��o 
Musical S�o Benedito; Concurso para a ocupa��o de cargos da Funda��o Cultural 
“Benedicto Siqueira e Silva”; Comunicado pr�vio do Diretor Presidente da Funda��o 
Cultural “Benedicto Siqueira e Silva” informando que o mesmo ir� ficar no cargo at� o 
dia 31 de dezembro de 2011, e elabora��o do processo de forma��o da lista tr�plice; 
Fase de diagrama��o do fanzine “Concurso de Contos e Lendas de Paraibuna”; Auto 
de Natal; Sistema Municipal de Cultura; Avalia��o de or�amentos para registro 
audiovisual dos eventos Monsters of Ro�a VII e Auto de Natal.

Foi deliberado: O Diretor Administrativo, Sr. M�rcio Jos� apresentou ao 
Conselho o or�amento previsto para repasse a Funda��o Cultural durante o ano de 
2012, estimado em R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), informou que a solicita��o 
encaminhada e justificada previa a quantia necess�ria de R$ 1.100.000,00 (Hum 
milh�o e cem mil reais); Devido ao or�amento apresentado, a Diretoria Executiva da 
Funda��o Cultural indicou que o concurso para ocupa��o dos cargos da Funda��o 
Cultural seja adiado, uma vez que o or�amento aprovado pode comprometer os 
vencimentos dos funcion�rios; O Diretor Presidente o Sr. Rafael Ribeiro comunicou 
que ir� ficar no cargo at� o dia 31 de dezembro de 2011 por motivos pessoais. O 
Conselho ent�o deliberou pela nova forma��o de lista tr�plice primando pelo processo 



Pra�a Monsenhor Ernesto Alm�rio Arantes, 64–Paraibuna/SP
Tel.: (012) 3974-0716 // FAX: (012) 3974-0476

democr�tico no qual haver� o per�odo de candidatura dos interessados em ocupar o 
cargo no per�odo de 17 a 31 de outubro de 2011, cada candidato dever� protocolar 
curr�culo e carta de apresenta��o na secretaria da Funda��o Cultural. Iniciando a 
partir do dia 01 de novembro as discuss�es e vota��es nas comiss�es municipais 
setoriais, onde cada comiss�o indicar� 03 nomes dentre os candidatos a serem 
levados a reuni�o do Conselho Deliberativo, onde os 03 nomes que mais aparecerem 
nas indica��es das comiss�es devem compor a lista tr�plice que ser� encaminhada 
ao Sr. Prefeito Municipal para escolha do novo Diretor Presidente da Funda��o 
Cultural que iniciar� o mandato a partir do dia 02 de Janeiro de 2012; Fica aprovado o 
menor or�amento apresentado para a contrata��o de empresa especializada em 
loca��o de banheiros qu�micos para o evento Monsters of Ro�a VII, no valor de R$ 
610,00 encaminhado pela empresa “TOP – Estruturas e Shows”; Fica aprovado o 
menor or�amento apresentado para registro audiovisual dos eventos Monsters of 
Ro�a VII no valor de R$ 2.000,00 e Auto de Natal no valor de R$ 2.700,00, 
encaminhado pela Micro Empresa Afonso Fortunado Neto; O conselho reprova a 
solicita��o encaminhada pelo Sr. Afonso Fortunato Neto, na qual o mesmo pede a 
doa��o do acervo audiovisual arquivados em fitas Mini-DV. O Conselho concede 
apenas o empr�stimo das fitas para capta��o das imagens; A Funda��o Cultural ir� 
iniciar a elabora��o do informativo institucional no formato de hist�ria em quadrinhos, 
tendo como tema as oficinas culturais; O Sr. Rafael Ribeiro apresentou ao Conselho a 
primeira proposta para o Sitema Municipal de Cultura para an�lise e altera��es caso 
necess�rias. A proposta ser� publicada no site para o conhecimento e avalia��o da 
sociedade civil antes do encaminhamento e aprova��o pela C�mara Municipal.

Sem mais para o momento deu-se por encerrada a presente reuni�o que eu, F�bio 
Tadeu Cunha da Rocha, escolhido como secret�rio, elaborei e assino a presente ata, 
juntamente com os demais presentes, ap�s lida e aprovada. 
Paraibuna, 13 de outubro de 2011.


