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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO MUNICIPAL 
SETORIAL DE MÚSICA DA FUNDAÇÃO CULTURAL BENEDICTO SIQUEIRA E 
SILVA, REALIZADA EM 23/03/2011 - PAUTA: FESTA DA CIDADE; MAPA 
CULTURAL PAULISTA. 

Aos vinte e tr�s dias do m�s de Mar�o de dois mil e onze, reuniram-se nas 
depend�ncias da Funda��o Cultural Benedicto Siqueira e Silva, F�bio Tadeu 
Cunha da Rocha, Diretor Cultural portador do RG 34.643.085-9 SSP/SP 
inscrito no CPF/MF sob o n�. 331.193.348-63 e os seguintes membros: Karen 
Cristine C�cco de Souza portadora do RG 43.316.859-6 SSP/SP inscrita no 
CPF/MF sob o n�. 369.606.748-24, Joel Lima Reis portador do RG 44.013.204-
6 inscrito no CPF/MF sob o n�. 320.915.868-11, Leonardo H. C. Alvarenga 
portador do RG 48.989.815-4 inscrito no CPF/MF sob o n�. 420.716.618-18, 
Larissa Neli da Cruz Pereira Faria, portadora do RG 33.199.118-4 inscrita no 
CPF/MF sob o N�. 310.825.468-52, F�bio Dreux, portador do RG 21.441.641-x
inscrito no CPF/MF sob o N�. 112.150.478-78, Jean Carlos dos Santos, Jos� 
Benedito de Alvarenga Neto.

Foi discutido: A participa��o da Funda��o Cultural na Festa de 
Anivers�rio da cidade de Paraibuna para o ano de 2011, onde a institui��o n�o 
ira participar da escolha dos artistas do palco principal, procurando dar foco 
aos eventos a serem realizados em seu espa�o interno e/ou espa�os 
alternativos; No tocante ao Mapa Cultural Paulista – Fase Municipal a comiss�o 
sugeriu que o evento seja realizado entre os dias 23 e 26 de junho, buscando 
dar maior visibilidade ao mesmo, considerando tamb�m que no mesmo per�odo 
acontecer� o “Festival do Cambuci” em nosso munic�pio; Discutiu-se tamb�m 
sobre o Carnaval de Paraibuna e seus Blocos, a comiss�o explanou sobre a 
organiza��o entre os m�sicos e estrutura dos grupos, algo que todos 
concordam que se deve haver mudan�as visando melhorias; Manuten��o dos 
instrumentos da Funda��o Cultural para as oficinas; Obra do “Espa�o 
Garagem”; Orquestra Popular de Paraibuna, explanou-se sobre o referido 
projeto, uma vez que o mesmo passou pela aprova��o do Conselho 
Deliberativo em sua �ltima reuni�o, no dia 16 de mar�o de 2011. 

Ficou decidido que: A Funda��o Cultural far� apenas sugest�es 
mediante of�cio aos respons�veis pela escolha das bandas e grupos que ir�o 
se apresentar no palco principal da Festa de anivers�rio da cidade de 
Paraibuna em 2011, n�o havendo participa��o direta da institui��o. 
Salientando que apenas ser�o sugeridas as bandas e/ou artistas que tem 
liga��o direta com a Funda��o Cultural, tais como: Apresenta��es ou 
participa��es de componentes em eventos, oficinas, projetos ou comiss�es; O 
Mapa Cultural Paulista – Fase Municipal ser� realizado entre os dias 23 e 26 
de junho, no espa�o interno da Funda��o Cultural “Benedicto Siqueira e Silva”, 
as inscri��es ser�o realizadas entre os dias 25 de abril e 25 de maio de 2011, 
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sendo a express�o musical voltada para M�sica Instrumental – Solista 
ac�stico, Instrumental ac�stico.

Sem mais para o momento deu-se por encerrada a presente reuni�o que 
eu, F�bio Tadeu Cunha da Rocha, escolhido para secretariar a reuni�o, 
elaborei e assino a presente ata, juntamente com os demais presentes, ap�s 
lida e aprovada. 
Paraibuna, 23 de Mar�o de 2011.


