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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FOLCLORE 
E TRADIÇÕES POPULARES DA FUNDAÇÃO CULTURAL BENEDICTO 
SIQUEIRA E SILVA, REALIZADA EM 15/03/2011 PARA TRATAR DA PAUTA: 
ELEIÇÃO DE COORDENADOR, VICE-COORDENADOR E SECRETÁRIO. 

Aos quinze dias do m�s de mar�o de dois mil e onze, reuniram-se nas 
depend�ncias da Funda��o Cultural Benedicto Siqueira e Silva, F�bio Tadeu 
Cunha da Rocha, Diretor Cultural portador do RG 34.643.085-9 inscrito no 
CPF/MF sob o n�. 331.193.348-63 e os seguintes membros: Jos� Aparecido
dos Santos portador do RG 10.935.868-x inscrito no CPF/MF sob o n�. 
740.402.008-53, Jos� Nunes portador do RG 24.242.843-5 inscrito no CPF/MF 
sob o n�. 515.503.938-04.

Foi discutido na reuni�o: N�o havendo quorum suficiente previsto em 
estatuto para a elei��o, os presentes optaram por realizar a recondu��o do 
coordenador e vice-coordenador, sendo eles os membros presentes, havendo 
consenso dos mesmos em continuar a ocupar os cargos, solicitando que seja 
encaminhada a referida situa��o para aprova��o do Conselho Deliberativo em 
sua pr�xima reuni�o, marcada para o dia 16 de mar�o de 2011 as 20h.

Ficou decidido que: Fica eleito por aclama��o para exercer o cargo de 
coordenador da presente comiss�o no per�odo de 01 de abril de 2011 a 31 
mar�o de 2012 o Sr. Jos� Aparecido dos Santos portador do RG 10.935.868-x 
inscrito no CPF/MF sob o n�. 740.402.008-53 residente a Rua Projetada 34, n�. 
331 Bairro Alferes Bento, Paraibuna-SP. Fica eleito por aclama��o para 
exercer o cargo de vice-coordenador da referida comiss�o o Sr. Jos� Nunes 
portador do RG 24.242.843-5 inscrito no CPF/MF sob o n�. 515.503.938-04 
residente a Rua Manoel Pereira de Souza Arouca, n�. 29 Centro – Paraibuna-
SP; Ser� feito um bilhete convite, em formato de calend�rio de bolso para as 
pr�ximas reuni�es da comiss�o, como forma de atrair mais membros; O 
secret�rio da comiss�o ser� eleito na pr�xima reuni�o ordin�ria. 

A pr�xima reuni�o foi marcada para o dia 05 de abril as 19h30 nas 
depend�ncias da Funda��o Cultural, tendo como pauta: Elei��o do secret�rio; 
Revelando S�o Paulo; Festa de Anivers�rio da cidade de Paraibuna.
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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, 15 de março de 2011.


