
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO MUNICIPAL SETORIAL DE
MÚSICA  DA  FUNDAÇÃO  CULTURAL  BENEDICTO  SIQUEIRA  E  SILVA,
REALIZADA  EM  27/07/2020  PARA  TRATAR  DA  PAUTA:  ELEIÇÃO
COORDENADOR EDITAIS DE PREMIAÇÃO.

Aos  vinte  e  sete  dias  de  Julho  de  2020,  às  18h  reuniram-se  por  video
conferência, Rafael Ribeiro, Mário César dos Santos, Samuel Henrique Faria
Silva e Talita Faria.

A reunião marcada para às 18h não atingiu quorum inicial, aguardado o prazo
regimental  para  segunda  chamada,  havendo  o  quorum previsto,iniciou-se  a
reunião. O Diretor Rafael Ribeiro atualizou os membros presentes com alguns
por menores do trabalho na Fundação. Em seguida foi  realizada a eleição.
Coordenador da Comissão: Samuel Henrique Faria Silva, RG: 48.908.081-9,
CPF: 408.286.688-41, residente a rua Coronel Nabor Nogueira Santos, 116.
Vice-Coordenador: Mário  César  dos  Santos,  RG:  45101464-9,
CPF:  37108554895,  residente  a  rua  José  Luiz  Calderaro  nº75  casa  2.  Em
seguida, os membros eleitos fizeram uso da palavra. Rafael abordou sobre a
Lei Adir Blanc e a regulamentação esperada que ainda não foi publicada pelo
Governo Federal, esclarecendo que a prefeitura auxilia a Fundação na parte
técnica para o recebimento dos recursos que será via Plataforma + Brasil. Os
editais já estão sendo elaborados quanto aos quesitos de regulamento para
seleção e premiação, mas só poderá ser lançado após a regulamentação da
Lei 14.017/2020. A proposta do edital para a comissão de música é um Festival
de  Música  Autoral,  que  de  alguma  forma  retrate  aspectos  da  cultura
paraibunense. Dos inscritos os três concorrentes com maior pontuação farão
um show com transmissão ao vivo pelas plataformas da Fundação Cultural e
receberão  um  cachê-prêmio  para  essa  apresentação.  O  edital  será
disponibilizado  para  a  comissão  antes  de  ir  ao  Conselho  para  definitiva
aprovação. 

Sem mais para o momento deu-se por encerrada a presente reunião que eu
Rafael Ribeiro, escolhido como secretário, elaborei e assino a presente Ata,
juntamente com os demais presentes conforme lista anexa. 

Paraibuna, 27 de Julho de 2020.
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