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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 19/04/2011, PARA TRATAR DA 
PAUTA: EMPRÉSTIMO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA EVENTOS E 
FESTAS DE BAIRRO; DESCENTRALIZAÇÃO DOS ARTISTAS.

Aos dezenove dias do mês de abril 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 portador do RG 33.199.189-5 inscrito no 
CPF/MF sob o Nº.319.551.658-66, Fábio Tadeu Cunha da Rocha, Diretor Cultural,
portador do RG 34.643.085-9 inscrito no CPF/MF sob o Nº. 331.193.348-63, e os 
seguintes conselheiros: Larissa Neli da Cruz Pereira Faria, portadora do RG
33.199.118-4 inscrita no CPF/MF sob o Nº. 310.825.468-52, Karen Cristine Cécco de 
Souza portadora do RG 43.316.859-6 SSP/SP inscrita no CPF/MF sob o nº. 
369.606.748-24, Joel Lima Reis portador do RG 44.013.204-6 inscrito no CPF/MF sob 
o nº. 320.915.868-11, Sebastião Augusto Pedroso portador do RG 47.423.928-7 
inscrito no CPF/MF sob o nº. 406.567.378-08, Rogério Francisco Borges Pereira Faria 
portador do RG 32.328.228-3 inscrito no CPF/MF sob o nº. 291.971.598-40, Nathália 
Christine da Silva portadora do RG 35.082.891-x inscrita no CPF/MF sob o Nº. 
386.944.248-43. 

Mesmo convocados não puderam comparecer por motivos justificados verbalmente 
os conselheiros: José Aparecido dos Santos portador do RG 10.935.868-x inscrito no 
CPF/MF sob o nº. 740.402.008-53 e Maria Aparecida Honório, portadora do RG 
3.997.197 inscrita no CPF/MF sob o Nº. 029.427.328-78.

Foi discutido: Empréstimo do palco da Fundação Cultural para a realização da 
Festa do Bairro do Bragança no período de 28 de abril a 02 de maio de 2011; Projeto 
de descentralização dos artistas de Paraibuna e sua divulgação; Esclarecimento do 
projeto de descentralização dos artistas aos organizadores das festas nos bairros do 
município.

Ficou decidido que: Será feito o empréstimo do palco da Fundação Cultural 
para a realização da Festa do Bairro do Bragança entre os dias 28 de abril e 02 de 
maio, tendo em vista que o projeto de descentralização dos artistas de Paraibuna foi 
criado posteriormente a contratação de bandas realizada pelos organizadores do 
evento, impossibilitando a contratação de artistas locais; Será encaminhado uma 
carta aos organizadores das festas de bairro trazendo esclarecimentos sobre o 
projeto que prevê a alteração de apoio habitualmente realizado pela Fundação 
Cultural a essas eventos. Visando a descentralização dos artistas do município a 
Fundação Cultural irá encaminhar shows e outras atividades a serem realizadas nos 
período das festas ao invés do empréstimo e/ou custeio de materiais como palco e 
equipamento de sonorização e iluminação. Os artistas encaminhados pela instituição 
que se apresentarem ou desenvolverem atividades nessas festas, serão 
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remunerados através da mesma, visando também a melhoria e reconhecimento do 
trabalho dos profissionais da área.

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, 19 de abril de 2011.


