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ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FOTO, CINE E VIDEO DA 
FUNDAÇÃO CULTURAL BENEDICTO SIQUEIRA E SILVA, REALIZADA EM 
01/02/2011 PARA TRATAR DA PAUTA ARTICULAÇÃO DA COMISSÃO.

Ao primeiro dia do mês de fevereiro de 2011, estiveram presentes para a reunião 
Rafael Ribeiro, Diretor Presidente e Presidente do Conselho, Fábio Tadeu Cunha 
da Rocha, Diretor Cultural e os membros da Comissão José Vicente Faria, 
Vinicius Vilela Reis, Joel Lima Reis, Cláudio José Monteiro. 

A comissão inicia a reunião explanando sobre a oficina de fotografia e/ou
oficina de vídeo, Rafael esclarece que a princípio foi pensado em uma Oficina de 
Desenho para iniciar-se um direcionamento através da mesma para a Oficina de 
Stop Motion. Os presentes discutem sobre o alto custo inicial da oficina de Stop 
Motion e concordam com a decisão tomada no momento.

Tendo em vista como foco o fomento da vertente cultural, a comissão 
solicita a Fundação Cultural que se realize um edital para a busca de 
profissionais especializados em fotografias para atuar como monitor de oficina, 
iniciando-se assim um processo de fomentação e difusão. Decide-se também que 
o número de vagas, faixa etária e o direcionamento da oficina, podem ser 
acordados com o profissional que irá assumir a oficina. 

No tocante as sessões itinerantes, a comissão diz que é necessário fazer 
um mapeamento dos bairros onde o projeto pode ser realizado. Joel diz que caso 
a Fundação Cultural disponibilize um veículo, ele pode contribuir com a execução 
desse mapeamento e apresenta-lo a comissão. 

Fica em comum acordo que cada edição do evento contará com 01 sessão 
de curtas e 02 sessões de longas, sendo 01 com temas infantis, e 01 com temas 
livres, acrescenta-se também que um dos critérios para a exibição de um 
determinado vídeo será a classificação livre. 

A comissão solicita para a próxima reunião o parecer sobre a situação 
contratual da Licença Guarda-Chuva da MPLC. 

A próxima reunião ficou marcada para dia 01 de março às 20 horas para tratar da 
pauta: Eleição dos novos: Coordenador(a), vice-coordenador(a), secretário(a); 
Licença MPLC; Oficina de Fotografia; Mapeamento da exibição cinematográfica 
itinerante; Valor anual destinado a comissão para a execução de projetos. 
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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, 01 de fevereiro de 2011.


