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APRESENTAÇÃO 

 

 A Fundação Cultural Mestre Dadá – FUNCULT elabora seu quarto relatório de 

gestão, sendo o primeiro em janeiro de 2017, em posse da gestão do prefeito Antônio José 

Bezerra (2017/2020); o segundo em junho/2017, o terceiro em dezembro/2017 e elabora 

mais um documento, onde apresenta dados da gestão em cultura no município de 

Janduís/RN. 

 O órgão de cultura municipal exclusivo é um dos poucos que se mantém entre os 

pequenos municípios do Estado do Rio Grande do Norte. Sua estrutura ainda está em fase de 

desenvolvimento, mesmo sendo criado pela Lei 348 no ano de 2009, o funcionamento de 

deu no ano de 2011 e sua funcionalidade jurídica, com dotação orçamentária veio a ocorrer 

apenas em 2018. 

 Algumas das leis que foram criadas, garantido a soberania cultural, ainda estão em 

processo de estudo e adequação, em função das dificuldades financeiras enfrentadas pelo 

país, estado e municípios, bem como, parte operacional. O relatório é justamente um 

documento que analisa o passo a passo dos avanços, recuos e dificuldades apontadas. 
 

OBJETIVOS: 

GERAL – Avaliar o desenvolvimento da gestão municipal na área cultural referente ao 

primeiro semestre de 2018. 
 

ESPECÍFICOS: 

- Identificar pontos positivos e negativos; 

- documentar as ações das pastas da FUNCULT; 

- Analisar e apontar as principais dificuldades obtidas; 

- Sugerir ações conjuntas junto a gestão. 

 

ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DA FUNDAÇÃO CULTURAL MESTRE 

DADÁ - FUNCULT 

 

SEDE – A Fundação Cultural Mestre Dadá – FUNCULT, continua funcionando em sede 

locada, à Rua Adrião Fernandes, 10, Centro, em Janduís/RN e abriga a Biblioteca Municipal 

Professor Teófilo Régis, Filarmônica 12 de Junho e Conselho Municipal de Cultura. 

 

ESTRUTURA ADMINISTRATIVA 

 A Fundação Cultural Mestre Dadá – FUNCULT, apresenta um quadro de 

funcionário que dispõe do Diretor Presidente (status de secretário), Coordenador 

Administrativo e Financeiro e Coordenador Cultural de Patrimônio e de Memória, todos 

cargos em comissão, sem a presença de nenhum efetivo cedido. Apresenta necessidade de 

um ASG e um Bibliotecário, uma vez que o agente administrativo que estava responsável 

pela Biblioteca foi transferido e a limpeza é feia de maneira esporádica: ou alguém faz 

quando sai de outra repartição ou quando é cedida pela empresa VITA responsável pela 

limpeza pública. 
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Pela primeira vez a FUNCULT conta com dotação orçamentária própria a partir de 

discussão feia pra elaboração do PPA e assim, seu funcionamento passa a ser como reza a 

lei. É necessário abertura de uma conta administrativa, o que está sendo articulado pra ser 

feito até dezembro. 

 

CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA 

O Conselho Municipal de Cultura, Lei 312/2007 e lei 414/2012, órgão independente, 

foi reativado com representações do Governo Municipal, Sociedade Civil e Câmara 

Municipal através da portaria 084/2017 de 28 de março de 2017.  

 A nova composição do Conselho Municipal de Cultura tem mandato de 02 anos, 

elaborou seu Regimento Interno e apresenta deficiência em seu funcionamento, 

principalmente com a presença dos representantes do Governo nas assembleias. No ano de 

2018 aconteceu uma reunião e mais duas foram suspensas por falta de quórum.  

 Uma nova lei de reformulação do conselho deve ser apresentada a Câmara 

Municipal, onde apresenta atualização na estrutura e na composição. E sua nomenclatura 

deverá passar a ser Conselho Municipal de Política Cultural – CMPC, de acordo com as 

orientações do Sistema Nacional de Cultura.  

 

FÓRUM MUNICIPAL DE CULTURA 

 O Fórum Municipal de Cultura é uma instancia popular idealizado para o debate dos 

vários setores do governo e da sociedade civil. Criado em 2012, apenas três reuniões 

ocorreram naquele ano, ficando sem funcionamento entre 2013 e 2016. No ano de 2017 

ocorreram quatro reuniões e no ano de 2018 já foram realizados dois encontros. 

 Várias pautas e encaminhamento foram retirados e questões solucionadas. Há uma 

ausência significante dos membros do Governo. A maior presença é da SEMTHAS, 

SEMECD. 

 A proposta da FUNCULT é fazer uma espécie de cadastro contendo os 

representantes das instituições culturais, artistas independentes, membros do governo, 

Câmara Municipal, escolas e demais entidades envolvidas, para que haja um melhor 

aproveitamento e controle das representatividades. 

 

FILARMONICA 12 DE JUNHO  

 A Filarmônica 12 de Junho retardou seu funcionamento normal em função do 

processo de tomada de preço para contratação do maestro e definição de dotação 

orçamentária. Foram pelo menos 4 meses tentando cartas propostas junto aos profissionais 

da região, para o processo fosse legalmente agilizado.  

 Já temos o maestro contratado pela SEMTHAS, onde dá aulas de músicas no CRAS 

e dá suporte a Filarmônica, com presença 3 vezes na semana no município de Janduís. 

Foram abertas novas inscrições e pelo menos 30 pessoas entre crianças, jovens, adolescentes 

e adultos estão inscritos. 
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BIBLIOTECA MUNICIPAL PROFESSOR TEÓFILO RÉGIS 

 A Biblioteca Municipal Professor Teófilo Regis continua funcionando na sede da 

FUNCULT, com endereço supracitado, sem funcionamento ao público. Apenas os livros 

estão organizados, sem catalogação e sem oferta de serviços. É necessário a disponibilidade 

de no mínimo um computador, 02 mesas e material de fichário e um funcionário diretamente 

ligado pra mobilizar, empresar livros e conduzir as ações juntos as escolas e a comunidade. 

 Um projeto no valor de R$ 100.00,00 (cem mil reais) foi aprovado junto a Lei 

Câmara Cascudo para captação junto às empresas do Rio Grande do Norte e há quase um 

ano, a FUNCULT vem buscando captar o recurso. 

 Pelo menos duas audiências foram realizadas com o SUPERMERCADO QUEIROZ, 

no ano de 2018, e aguardamos retorno da assessoria jurídica. Até o momento não há retorno 

sobre a capitação do recurso.  

 

FORMAÇÃO NAS ESCOLAS 

  A proposta de levar oficinas nas escolas como palhaço, violão, teatro, dança, 

capoeira e outras, vem sendo discutida na FUNCULT como contribuição da equipe e formas 

de atrair pessoas pra finalidade. 

 Em abril, foi iniciada uma oficina de teatro que deve durar até setembro, com pelo 

mens 60 inscritos. Havia uma turma pela manhã e outra à tarde e atualmente apenas 18 

alunos frequentam a oficina no turno da tarde. A distancia entre a oficina e a escola ainda é 

algo a se pensar, por mais que a ação seja dentro da escola. 

 

MAPEAMENTO CULTURAL 

 A FUNCULT deu inicio ao trabalho de mapeamento cultural no ano de 2017 e 

mapeou eventos culturais que ocorreram nos últimos 10 anos e eventos atuais. A próxima 

etapa que vai mapear ofícios e modos de fazer, está parada aguardando estrutura operacional 

e material. 

 

CALENDÁRIO CULTURAL 

 O Calendário Cultural do Município de Janduís, criado pela Lei 496/2017, é mais um 

marco legal que garante a democratização e registro dos eventos culturais de relevância em 

âmbito municipal. As atividades culturais foram aprovadas pelo Conselho Municipal de 

Cultura em janeiro de 2018 e todas as ações estão disponíveis no site oficial da Prefeitura 

Municipal. 

  

PLANO MUNICIPAL DE CULTURA E SISTEMA DE INFORMAÇÕES E 

INDICADORES CULTURAIS 

O Plano Municipal de Cultura e Sistema Municipal de Informações e Indicadores 

Cultural – SMIIC, criados pela Lei 430/2012, passaram por revisão aprovadas pelo 

Conselho Municipal de Cultura, onde está sendo tratado pra ser enviado ao Executivo e em 

seguida para aprovação na Câmara Municipal. 

 O Sistema Municipal de Informações e Indicadores Culturais – SMIIC é um 

indicador importante para o município, onde as informações são colhidas a partir do 
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mapeamento cultural, iniciado com a modalidade “Manifestações Culturais e Eventos”, 

parado por questões estruturais e humanas. Já a plataforma virtual, deverá ser criada pra 

armazenamento público de dados e disponibilização de informações via internet. 

Aguardando disponibilidade financeira. 

 

FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA  

 O Fundo Municipal de Cultura, criado pela Lei 411/2012, ainda sem CNPJ, sem 

conta e sem repasse de 1% das Receitas Correntes Liquidas, já está previsto no PPA, LDO e 

LOA municipal. Aguarda disponibilidade financeira. 

 

SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA 

 Sistema Municipal de Cultura – Criado pela Lei 490/2017, é o principal articulador, 

no âmbito municipal, das políticas públicas de cultura, estabelecendo mecanismos de gestão 

compartilhada com os entes federados e a sociedade civil. Sua estrutura completa um ciclo 

de formalizações que deu inicio no ano de 2012 e deve atrair de forma voluntária toda 

produção existente no município de Janduís. A operacionalização da lei deve passar pela 

adesão das instituições e o debate segue nas reuniões do Fórum Municipal de Cultura. 

 

ATIVIDADES REFERENTES AO I SEMESTRE DE 2018 

 

1. Circulo de Cultura, ideia proposta pra discutir um tema gerador em um determinado 

setor, que discutiu financiamento a cultura e economia criativa. 

Janeiro de 2018 – Residência do Professor Valdécio Fernandes Rocha. 

 

2. Operacionalização do Plano de Trabalho, iniciado no mês de janeiro. 

 

3. Articulação do Fórum Municipal de Cultura com realização de uma reunião em janeiro 

e outra em julho. 

 

4. Apoio e articulação do espetáculo “A Paixão de Cristo” no período de fevereiro a 

março; 

 

5. Comemoração ao dia do teatro e da poesia junto a Companhia Cultural Ciranduís, com 

espaço sempre aberto pra artistas, entidades culturais e escolas. Atividades ocorreram ao 

lado da FUNCULT e na Escola Municipal Professor Aluízio Gurgel. 

 

6. Organização e ordenação do acervo da Biblioteca Municipal. 

 

7. Oferta de oficinas de teatro na Escola Municipal Professor Aluízio Gurgel. 

 

8. Apoio a atividades de grupos para deslocamento pra atividades culturais na zona rural e 

demais serviços. 
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9. Dialogo com todas as secretarias municipais e mais fortemente com a SEMTHAS no 

desenvolvimento de ações de formação e apoio. 

 

10. Realização de noite cultural na Semana de Emancipação Política e articulação geral 

junto às demais secretarias; 

 

11. Participação da Jornada de Comunicação Popular, defesa das empresas e serviços 

públicos e articulação do V Festival de Teatro Comunitário no período de 12 a 15 de 

julho de 2018, em Icó/CE. Participação da FUNCULT, Conselho de Cultura e Cia. 

Ciranduís. 

 

 

DEFICIÊNCIAS 

- Ausência de materiais de trabalho como impressora, ventiladores, computadores (materiais 

já listado e solicitados – aguardando disponibilidade financeira). 

 

- Necessidade de um ASG e um bibliotecário. 

 

- Sintonia com a equipe de gestão que se mostra em desarmonia com a unidade de gestão e 

com alto índice de ausências em atividades propostas pelas secretarias principalmente a 

FUNCULT. 

 

- Ação conjunta de comunicação institucional junto a ASSECOM. 

 

- Dificuldade com prestadores de serviços, como é o caso da Paixão de Cristo que foi pago 

um serviço de R$ 700,00 o que custaria R$ 320,00 pela licitação. 

 

 

DEMANDAS 

- Registrar Boletim de Ocorrência – BO junto a Polícia Civil sobre o desaparecimento de 

diversos materiais que configuravam patrimônio adquiridos com recursos federais do Ponto 

de Cultura Semearte, desativado desde 2013. Pelo menos 10 máquinas fotográficas, um 

notebook Dell não foi localizado. Posteriormente, foram localizados uma impressora 

multifuncional, em estado deplorável e quebrada; um ar-condicionado Komeco, sem 

controle e um Boletim de Ocorrência sobre o desaparecimento de um data show. Já foram 

feitos contatos com as delegacias de Patú e Campo Grande e não houve êxito pela falta de 

mão de obra da própria Polícia Civil. 

 

- Readequação do Plano de Trabalho o qual deve ser apresentado em reunião geral de 

planeamento da Gestão Municipal. 

 

- Realização intersetorial entre as secretarias municipais; 

 

- Reuniões semanais da FUNCULT com todas as secretarias municipais. 


