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ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FOTO, CINE E VIDEO DA 
FUNDAÇÃO CULTURAL BENEDICTO SIQUEIRA E SILVA REALIZADA EM 
25/10/2011 PARA TRATAR DA PAUTA: WORKSHOPS; PASSEIO FOTOGRÁFICO.

Aos vinte e cinco dias do mês de outubro de 2011, estiveram presentes para a 
reunião 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: Rogério Francisco Borges Pereira Faria, José Vicente Faria, Afonso 
Fortunato Neto. 

Foi discutido: Projeto de exibição de slides na Fundação Cultural; 
Acondicionamento do acervo da Fundação Cultural em fitas Mini-DV; Aquisição 
de materiais para registro, como câmeras fotográficas e de vídeo; Transferência 
do acervo de Slides, contendo fotos de Redenção da Serra para o formato de 
DVD; O Sr. Fábio comunicou a Comissão que na última reunião do Conselho 
Deliberativo o atual Diretor Presidente da Fundação Cultural o Sr. Rafael Ribeiro, 
anunciou que ficará no cargo até o dia 31 de dezembro de 2011. Sendo assim o 
Conselho Deliberativo optou por realizar a formulação da lista tríplice através de 
cada comissão, dando direito a voto a seus membros nos moldes de seu 
regimento interno. Posteriormente cada coordenador deverá levar os três nomes 
escolhidos pela comissão para a reunião do Conselho Deliberativo no dia 16 de 
novembro de 2011, para que sejam contabilizados os votos de todas as 
comissões. Os três nomes mais citados dentro de cada comissão irá compor a 
lista tríplice que será encaminhada ao Chefe do Poder Executivo do município, 
para escolha do novo Diretor Presidente da Fundação Cultural, que iniciará seu 
mandato em 02 de janeiro de 2012. Os interessados em Presidir a Diretoria 
Executiva da Fundação Cultural deverá protocolar carta de apresentação e 
currículo na secretaria da referida instituição entre os dias 15 e 31 de outubro de 
2011. 

Ficou decidido que: O Sr. Afonso Fortunato irá apresentar na próxima 
reunião um projeto para o melhor acondicionamento do acervo audiovisual em 
fitas Mini-DV da Fundação Cultural; Serão convidados membros da Comissão e 
demais interessados para o Passeio Fotográfico em Paraibuna, que acontecerá 
no dia 29 de outubro, junto ao grupo trazido pelo Memorial Foto Clube. A 
Fundação Cultural irá preparar uma programação de recepção pela manhã no 
Salão Nobre da Fundação Cultural. 
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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, 25 de outubro de 2011.


