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ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FOTO, CINE E VIDEO DA 
FUNDAÇÃO CULTURAL BENEDICTO SIQUEIRA E SILVA, REALIZADA EM 
15/03/2011 PARA TRATAR DA PAUTA: ELEIÇÃO DO COORDENADOR, VICE-
COORDENADOR E SECRETÁRIO; LICENÇA GUARDA-CHUVA MPLC; SESSÕES 
PARA O MÊS DE ABRIL.

Aos quinze dias do mês de março de 2011, estiveram presentes para a reunião 
Rafael Ribeiro, Diretor Presidente e Presidente do Conselho, 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 membros da Comissão: José Vicente Faria portador do 
RG 6.827.416-x inscrito no CPF/MF sob o nº. 581.305.198-87, Joel Lima Reis 
portador do RG 44.013.204-6 inscrito no CPF/MF sob o nº. 320.915.868-11, 
Rogério Francisco Borges Pereira Faria portador do RG 32.328.228-3 inscrito no 
CPF/MF sob o nº. 291.971.598-40, Afonso Fortunato Neto portador do RG nº. 
41.138.964-6 inscrito no CPF/MF sob o nº. 369.804.028-03, Túlio José Faria 
Macedo portador do RG 47.721.782-x inscrito no CPF/MF sob o nº. 416.558.228-
02.

Foi discutido: Eleição para ocupação dos novos cargos da comissão, onde 
se candidataram a coordenador o Sr. Rogério Francisco, a Vice-coordenador o 
Sr. Afonso Fortunato e a secretário o Sr. José Vicente, sendo os mesmos eleitos 
unanimemente após votação por aclamação; A situação contratual com a MPLC 
referente a Licença Guarda-Chuva, cuja qual está em processo de finalização da 
renovação do contrato, que vigorará de 01 de abril de 2011 a 31 de março de 
2012; Retorno do Cine Pipoca; Sessões itinerantes nos bairros do município; 
Exibição de vídeo da Via Sacra na Praça Monsenhor Ernesto Almírio Arantes. O 
Sr. José Vicente fez uma breve explanação sobre o SEDA, onde colocou que o 
projeto se trata de uma semana de mostras cinematográficas e workshops a ser 
realizada no mês de Novembro, o mesmo se comprometeu a encaminhar o 
projeto para a diretoria executiva da Fundação Cultural nos próximos dias para 
análise.

Ficou decidido que: Fica composta a coordenadoria da comissão da 
seguinte forma: Como coordenador o Sr. Rogério Francisco Borges Pereira Faria 
portador do RG 32.328.228-3 inscrito no CPF/MF sob o nº. 291.971.598-40, vice-
coordenador o Sr. Afonso Fortunato Neto portador do RG nº. 41.138.964-6 
inscrito no CPF/MF 369.804.028-03 e secretário o Sr. José Vicente Faria portador 
do RG 6.827.416-x inscrito no CPF/MF sob o nº. 581.305.198-87; Será realizada 
a primeira sessão no ano de 2011 do Cine Pipoca no dia 08 de abril as 19h00 
nas dependências da Fundação Cultural, com tema e filme a serem escolhidos 
posteriormente pela comissão, podendo haver consenso com professores de 
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escolas públicas para determinada escolha, visando criar a inserção da vertente 
dentro das escolas; Será realizada uma exibição do registro cinematográfico da 
Via Sacra realizada no município em anos anteriores na Praça Monsenhor 
Ernesto Almírio Arantes no dia 17 de Abril de 2011 as 20h00.

A próxima reunião será marcada posteriormente, e os membros serão 
comunicados com antecedência.

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, 15 de março de 2011.


