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ATA DO I – FÓRUM MUNICIPAL DE CULTURA
A Fundação Cultural Mestre Dadá realizou aos quatro dias do mês de fevereiro o I – Fórum
municipal de Cultura, via Google Meet, a referida atividade contou com a participação de 36 pessoas
entres artistas, produtores de eventos, secretários, coordenadores e o vice-prefeito, o prefeito municipal
Salomão Gurgel justificou sua ausência que por motivos de agenda não pode comparecer ao Fórum. O
evento foi mediado pelo artista Sávyo Fernandes que abriu a programação dando as boas-vindas a todos
os presentes e em seguida fez uma exposição sobre a importância do fórum, em seguida leu a introdução
da lei que rege o calendário Cultural e após passou a palavra para o diretor presidente da fundação
cultural mestre Dadá Rogério Silva que ao término de sua palavra passou para o presidente do conselho
João Victor Almeida, que falou sobre seu desejo de tombar “ O Espetáculo a Paixão de Cristo” e retornar
ao calendário cultural “ a Feira de São Bento” Feira de Exposição que envolvia toda a comunidade. Ainda
falou da importância da classe artística buscar união para lutar por teatro Municipal. Em seguida ouvimos
a mensagem do produtor cultural Cácio Santos que falou da importância do momento para classe artística
e cultural ainda ressaltou a importância de criar possibilidades de incentivos para os artistas janduiense,
já que os mesmos foram de grande relevância para toda sociedade nesse período pandêmico. Dito isso
foi passada a palavra para coordenadoras de Cultura Ana Célia de Lima, que fez a leitura do relatório de
avaliação do calendário Cultural 2021 (dois mil e vinte um). Passado esse momento aconteceu uma
intervenção Cultural com o poeta Cleber Torres que recitou um cordel do cordelista Antônio Francisco.
Com a chegada do senhor vice-prefeito Elvisney Gurgel foi facultada a palavra onde o mesmo falou sobre
a importância do repasse do repasse do fundo municipal de cultura. Em seguida o diretor presidente
Rogério Silva falou das garantias de incentivo que a gestão municipal oferece em relação aos
realizadores dos eventos contidos no calendário cultural do município, que foi a parte de mídias. Logo
após Rogério fez a leitura do calendário cultural dois mil e vinte e dois, ao término o professor Wallace
pediu permissão para apresentar seu livro, e perguntou como andava o repasse do fundo municipal de
cultura, que foi respondido pela secretária de Finanças Kelly Ramayana a mesma respondeu que este
estava em estudo junto a chefe do executivo o Dr. Salomão Gurgel, ainda ressaltou que o estudo está
sendo feito para que todos os artistas sejam beneficiado no ato de suas participações artísticas no
município por meio de incentivos culturais . Voltando a discussão do calendário o professor Cácio Santos
sugeriu a fundação de cultural procurar os realizadores do arraiá Minervino Matias para incluir o evento
nos próximos calendários. Ainda tivemos a participação de Hércules Maia- Mestre de cultura popular da
cidade de São José do Brejo do Cruz- PB. Que falou o quanto a Cultura Janduiense serve de espelho
para muitas cidades da região, ainda falou sobre a valiosa contribuição que Rogério Silva deu a cultura da
cidade de São José-PB. Dado procedimento Rogério passou a apresentar as novas atividades para o
calendário dois mil e vinte e dois, recebemos a igreja evangélica a Assembleia de Deus aqui representada
por Suzana Araújo que pediu a inclusão do aniversário do círculo de oração das senhoras no mês de abril
e o aniversário do Conjunto infantil Brilho Celeste no mês de outubro. Em seguida Célia Lima representou
o Stúdio AF produções que também pediu a inclusão no calendário cultural com exibição do vídeo-clip em
homenagem a emancipação Política de Janduís. Logo após foi facultada a palavra a Elaine Cristina
diretora do Jardim Escola tia Alice , que defendeu a inclusão de quatro atividades: Em Junho o Arraiá da
Tia Alice, Agosto: Dia do Folclore, Outubro: Semana da Criança. Ainda tivemos a apresentação do
professor JRhuann que falou sobra a metodologia da escolinha e as atividades que seria incluída no

calendário: em outubro dia da Criança e em dezembro o Natal das crianças do projeto. Em seguida a
jovem atleta Wigna nos falou sobre a Copa Feminina de Futsal realizada sempre no mês de dezembro.
Finalizando as apresentações o professor Cácio Santos defendeu a inclusão das seguintes: Junho Arraiá
do Compadre Leoné e outubro a semana da Criança. Dando continuidade Rogério abriu para votação da
assembleia sendo todas aprovadas por unanimidade. Na oportunidade Rogério apresentou os dois
nomes que faltavam para compor o comitê Especial do Fundo municipal de Cultura que foram: Valdècio
Fernandes Rochas e Drenalina Scarlett Araújo de Brito. Dando procedimento Rogério fez as
considerações finais e finalizou o primeiro Fórum Municipal de Cultura 2022 (dois mil e vinte e dois). Sem
mais para o momento eu Ana Célia de Lima Lavro a ata do fórum de Cultura.
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