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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO MUNICIPAL SETORIAL DE
ARTES PLÁSTICAS E DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO CULTURAL 
BENEDICTO SIQUEIRA E SILVA, CONFORME EDITAL Nº. 24 DE 28 DE ABRIL
DE 2011 REALIZADA EM 10/05/2011 PARA TRATAR DA PAUTA: REVELANDO
SÃO PAULO; EXPOSIÇÃO DE TELAS; FESTIVAL DO CAMARÃO.

Ao dez 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 RG. 34.643.085-9 SSP/SP inscrito no CPF/MF sob o nº. 
331.193.348-63, e os seguintes membros: Neoclair Honório portador do RG 
3.302.486-8 inscrito no CPF/MF sob o nº. 568.452.868-68, Maria Beatriz de 
Almeida da Paz portadora do RG 16.447.018-26 inscrita no CPF/MF sob o nº. 
138.447.018-26, Antonio Ricardo Cabral de Oliveira portador do RG
12.583.347-7, inscrito no CPF/MF sob o Nº. 740.523.498-49, Ronnie dos 
Santos, portador do RG 25.530.362-2, inscrito no CPF/MF sob o Nº. 
151.262.158-76.

Foi discutido durante a reunião: Cronograma da Exposição de telas; 
Mapa Cultural Paulista fase municipal; Divulgação da comissão dentro das 
oficinas entre outros meios; Revelando São Paulo edições Vale do Ribeira e 
Vale do Paraíba; Festival do Camarão. 

Ficou decidido que: A Exposição de Telas dos Artistas Paraibunenses 
será realizada conforme prevista entre os dias 06 e 13 de junho, sendo a 
abertura no dia 06 as 18h00. O prazo de entrega dos trabalhos dos artistas 
interessados em expor suas obras será até o dia 03 de junho as 17h00. A 
montagem da exposição será no decorrer do dia 06, desmontagem no dia 14 e 
retirada a partir do dia 15 as 09h00. O local determinado para a exposição será 
a sala de pintura da Fundação Cultural; Serão feitos convites para a abertura 
da exposição a serem distribuídos antecipadamente; Será encaminhada uma 
solicitação pra a ATM (Apoio Técnico aos Municípios) para encaminhamento 
de corpo de jurados para a curadoria da fase municipal do Mapa Cultural 
Paulista. O município de Redenção da Serra executará sua fase municipal do 
projeto junto a Paraibuna, fazendo uso da estrutura e corpo de jurados tendo 
em vista a pequena demanda justificada pela Sr. Rita de Cássia Secretaria de 
Cultura da referida cidade, tendo ciência de que cada cidade fará a seleção de 
seus representantes de forma individual, como consta no regulamento geral do 
projeto; Os artesãos representarão o município de Paraibuna no Festival do 
Cambuci entre os dias 23 e 26 de junho no município de Caraguatatuba-SP. 



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

Ficou marcada a próxima reunião para o dia 14 de junho de 2011, as 
14h00 nas dependências da Fundação Cultural. 

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.
Paraibuna, 10 de maio de 2011.


