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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FOLCLORE E 
TRADIÇÕES POPULARES DA FUNDAÇÃO CULTURAL BENEDICTO 
SIQUEIRA E SILVA, REALIZADA EM 03/02/2011 PARA TRATAR DE EVENTOS, 
FOLIA DE REIS, FOLIA DO DIVINO, CALENDÁRIO 2011.

Aos três dias do mês de fevereiro de dois mil e onze, reuniram-se nas 
dependências da Fundação Cultural Benedicto Siqueira e Silva, Fábio Tadeu 
Cunha da Rocha, Diretor Cultural e os seguintes membros: José Aparecido dos 
Santos (coordenador), José Nunes, Túlio José Faria Macedo, Ericles Vinicius 
S. Pereira, Cergina Domiciana dos Santos, Marcos Vinicius Santos Pereira, 
Maria Cesleste Prado Vasques. 

Fábio iniciou a reunião falando sobre as Manifestações Folclóricas que 
estão sendo deixadas de lado com o passar dos anos em nosso município.

Foi discutido sobre: Retomada do Grupo de Folia do Divino para a Festa 
do Divino no mês de Maio, cujo grupo tem a necessidade de encontrar um 
responsável para a organização do mesmo; A Fundação Cultural se prontificou 
a ajudar nas pesquisas sobre outros grupos de Folias do Divino para auxiliar 
nos ensaios do grupo; o Retorno da Dança de São Gonçalo para o mês de 
Abril; Ensaios das quadrilhas tradicionais do município; Busca de parceria com 
a Secretaria de Educação do município para que se possa levar os grupos 
folclóricos locais para apresentações dentro das escolas; Exibição aberta de 
vídeos da Via-Sacra durante a semana santa, a comissão solicitou que a 
Fundação Cultural faça uma consulta com o Padre da Paróquia de Santo 
Antonio sobre o assunto.  

Encerrando o Coordenador marcou a próxima reunião para o dia 03 de 
Março às 20 horas na Fundação Cultural, para tratar da seguinte pauta: Eleição 
da nova coordenadoria da comissão.

Sem mais para o momento deu-se por encerrada a presente reunião que 
eu, Fábio Tadeu Cunha da Rocha, escolhido para secretariar a reunião, 
elaborei e assino a presente ata, juntamente com os demais presentes, após 
lida e aprovada. 
Paraibuna, 03 de fevereiro de 2011.


