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INTRODUÇÃO
A gestão da Fundação Cultural Mestre Dadá – FUNCULT, durante o período de 2017 a 2020, foi pautada,
naturalmente, pelas leis municipais, estaduais e federais, cumprindo rigorosamente os conceitos normativos de
numa gestão pública. Praticamos os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência
com muita clareza, pela própria dinâmica da administração e pelos princípios que adquirimos. Entendemos ainda,
que o conhecimento dá segurança e gera menos dúvidas pra fazer melhor.
Na entrada, em janeiro de 2017, não recebemos relatório referente a gestão anterior e encontramos um
entidade sucateada, com pendências na Receita Federal, dívidas, material destruído, sem sede e o que foi
necessário sair pesquisando pelas partes que restavam. Não existiam informações sobre atualizações do Conselho
Municipal de Política Cultural, Fórum de Cultura, cumprimento de metas do Plano Municipal de Cultura ou qualquer
outro mecanismo de fortalecimento da gestão. Foi desafiado, mas, não impossível a retomada e reativação da
FUNCULT.
Elaboramos nosso relatório, organizamos uma sede e iniciamos mais uma momento a frente da gestão
cultural de Janduís. Discutimos e projetamos um Plano de Ação pra 4 anos, um cronograma de trabalho com base
no Plano Municipal de Cultura e passamos a ter reuniões a cada 15 dias para analisar o desenvolvimento da
gestão; elaboramos relatórios a cada 6 meses, enviados a Câmara Municipal, Chefe do Executivo, Conselho
Municipal de Política Cultural e apresentamos nas reuniões do Fórum Municipal de Cultura.
Trabalhamos sem segredo, sem esconderijo e abrimos as portas da Fundação Cultural Mestre Dadá para
todos aqueles que nos procurava, dando informações sobre cada passo da gestão. Em nenhum momento, durante
os 4 anos de gestão, houve perseguição a nenhum cidadão, retirada de direitos ou qualquer ato que maculasse a
dignidade de todos aqueles que se incluem na cadeia cultural produtiva municipal. Buscamos construir diálogo em
todos os setores desde as artes ciências, livro e leitura, bibliotecas, Casa de Cultura Popular Vapor das Artes,
música, patrimônio cultural, eventos, ofícios e modos de fazer, escolas, equipe interna administrativa e demais
setores da comunidade.
Cuidamos de tudo que foi nos confiando com a certeza de oferecer o nosso melhor à gestão cultural de
Janduís. Um caminho que percorri com muita honra, orgulho e determinação. Deixamos um legado coletivo, o qual
deverá ser cultivado, melhorado, aprimorado ou até mesmo refeito, para que os resultados sejam sempre os
melhores.

ADMINISTRAÇÃO CULTURAL
A Fundação Cultural Mestre Dadá – FUNCULT, é uma autarquia pública, criada pela Lei 348/2009, ligada a
Secretaria Municipal de Governo da Prefeitura Municipal de Janduís, Estado do Rio Grande do Norte, que tem
status de secretaria municipal exclusiva pra área cultural. Seu CNPJ é 15.770.257/0001 – 08, e dispões de todas as
certidões negativas de débitos relativos aos Tributos Federais e Dívida Ativa da União, Débitos Trabalhistas, FGTS
e Governo do Estado do Rio Grande do Norte.
O nome Fundação Cultural Mestre Dadá, foi normatizado pela Lei 482/2017, onde alterou o nome Fundação
Cultural de Janduís e oficializou o nome Fundação Cultural Aldair José de Lima (Mestre Dadá) em justa
homenagem a um mestre da capoeira janduiense, falecido em 14 de junho de 2008.
A sede administrativa funcionou à Rua Adrião Fernandes, 10, Centro, CEP. 59.690-000 – Janduís/RN, em imóvel
alugado, até 24 de outubro de 2018, quando passou a ocupar um espaço no Centro Administrativo, prédio cedido
pelo Poder Judiciário do Rio Grande do Norte a Prefeitura de Janduís. O endereço atual é a Rua do Sul, 159, Dr.
Onésimo Maia, CEP. 59.690-000 – Janduís/RN.
São componentes da Administração pública cultural de responsabilidade da Fundação Cultural Mestre Dadá –
FUNCULT, o Conselho Municipal de Política Cultural, Fundo Municipal de Cultura/Comissão Especial, Filarmônica
12 de Junho e Biblioteca Municipal Professor Teófilo Régis.
O norteamento da gestão foi feito através do Plano Municipal de Cultura, Lei 130/2012, revogada pela Lei 518/2018,
plano de trabalho anual e plano de gestão, com avaliações a cada 15 dias, em conjunto com a equipe
administrativa.

LEIS MUNICIPAIS CRIADAS OU ATUALIZADAS
❑ Conselho Municipal de Política Cultural
O Conselho Municipal de Política Cultural, Lei 516/2018, revogou as Leis 414/2012 e 312/2007 foi o primeiro instrumento de
política cultural criado por lei para discutir o desenvolvimento cultural de Janduís/RN, pactuando Governo Municipal e Sociedade Civil.
Sua composição atual comportam 10 representações entre sociedade civil, Governo Municipal, Câmara Municipal e Casa de Cultura.
Os membros nomeados através da portaria 055/2019 cumpriram mandado de dois, sendo que sua composição foi atualizado, pela
Portaria 088/2020, com mandatos até 10 de maio de 2021, para as composições da Sociedade Civil e Casa de Cultura e encerramento
das representações do Governo Municipal em 31 de dezembro de 2020.

❑ Filarmônica 12 de Junho
A Filarmônica 12 de Junho, criada pela Lei 488/2017, passou a fazer parte dos quadros oficiais da Fundação Cultural Mestre
Dadá – FUNCULT, uma vez que sua criação se deu através de recursos do extinto Ponto de Cultura Semearte, gestado pela Prefeitura

de Janduís/Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, entre os anos 2008 a 2010. A banda tem sua estrutura própria, com
regimento interno criado e aprovado pela administração da FUCNULT.

❑ Sistema Municipal de Cultura
O Sistema Municipal de Cultura, Lei 490/2017, é o principal mecanismo de pactuação entre o Governo Municipal e a Sociedade
Civil para cumprimento de avanços necessário na área cultural. Se faz necessário a adesão de entidades, artistas, coletivos e entres da
gestão para fortalecimento das ações culturais em nível municipal.

❑ Calendário Cultural do Município
O Conselho Calendário Cultural do Município de Janduís, Lei 496/2017 é uma ação conjunta com a Secretaria Municipal de
Meio Ambiente Urbanismo e Turismo, onde organiza e legaliza o apoio a atividades e eventos cultural, quando de interesse público

pela Fundação Cultural Mestre Dadá. Os eventos, atividades e manifestações culturais são aprovados na reunião do Fórum
Municipal de Cultura em conjunto com o Conselho Municipal de Política Cultural, no máximo até 31 de janeiro de cada ano,
precisando no mínimo ter dois anos de realização, em nível municipal.

❑ Sistema de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Natural
Criado pela Lei 217/2018, o Sistema Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico e Natural ainda não cumpriu seu
papel. As indicações para tombamento devem ser enviadas à Fundação Cultural Mestre Dadá, para acompanhamento e realização

de inventário pela Coordenação Cultural, Patrimônio Histórico e Memória, com aprovação do Conselho Municipal de Política Cultural.
O teatro de rua e as pedras conhecidas como “Serrote de Eunir” foram indicados, mas, não foi feito o processo para tombamento.

❑ Plano Municipal de Cultura
O Plano Municipal de Cultura, Lei 518/2018, revogada a Lei 430/2012 é um lei que cria conjuntamente o Sistema Municipal de
Informações e Indicadores Culturais e sua vigência será até o ano de 2022, sendo necessário a revisão e criação de um novo Plano
como Política de Estado permanente ou com mesmo período de vigência. Suas metas foram elaboradas com a ampla participação
dos trabalhadores da cultura, grupos culturais, artistas e comunidade em geral, em conferência realizada com esse fim.

❑ Fundo Municipal de Cultura
O Fundo Municipal de Cultura – FMC, criado pela Lei 411/2012, passou por uma reformulação, sendo revogada pela Lei
542/2019, assim como estava previsto nas metas da FUNCULT pra 2019. Já conta com CNPJ sob número 32.018.279/0001 – 27,
regulamentado pelo Decreto Municipal número 019/2020, publicado no Diário Oficial em 01 de junho de 2020.
Foi criada a Comissão Especial de Avaliação regulamentada pela Portaria número 094/2020 de 01 de junho de 2020, com
Regimento Interno aprovado em 06 de julho e publicado no Diário Oficial do Município em 09 de julho de 2020. O FMC também já
dispõe de conta aberta no Banco do Brasil, Agência 1021-9, Conta Corrente 24.562-3, com movimentação autoriza pelo Prefeito
Municipal e Diretor Presidente da FUNCULT, sendo operacionalizado pela Secretaria Municipal de Finanças e acompanhada pela
Coordenação Administrativa e Financeira da FUNCULT.
O mandato da Comissão Especial do Fundo Municipal de Cultura é de 2 anos, revogado por igual período, com validade até
01 de junho de 2022 para membros da Sociedade Civil e 31 de dezembro de 2020, para membros indicados pelo Governo
Municipal.

❑ Sistema Nacional de cultura
O acesso ao Sistema Nacional de Cultura possibilitou a atualização das leis municipais e a criação de mecanismos de gestão
pactuados através do Acordo Cooperativo 01400.002391/2012-07, entre o Município de Janduís e o Governo Federal através do
extinto Ministério da Cultura. Atualmente, o órgão que reponde pela gestão cultural em nível nacional é a Secretaria Especial da
Cultura subordinada ao Ministério do Turismo. Para acessar a Plataforma é necessário a criação de uma senha individual no
Sistema GOV.BR.
A senha criada no Gov.br dá acesso a Plataforma Mais Brasil, Sistema Nacional de Informações e Indicadores Culturais e
demais sistemas operacionais do Governo Federal.

IVESTIMENTOS
❑ Repasses definidos por lei
O Art. 20, Lei 348/2009, que trata dos repasses financeiros a Fundação Cultural Mestre Dadá – FUNCULT, versa sobre
repasses de até 3% para manutenção do órgão oriundos dos recursos ordinários do município. Segundo a Lei, deve ser
uma conta administrativa que servirá para gestão e autonomia financeira. Sem esse tratado contábil, jurídico e financeiro, a
manutenção da FUNCULT, é feira pela próprias contas atreladas ao Executivo.
Outra fonte legal para financiamento a cultura no município de Janduís, está descrita no Art. 3º, da Lei 542/2019, que

trata do Fundo Municipal de Cultura, versando sobre o repasse de 1% das receitas correntes liquidas, além de permitir
convênios e recebimento por outras instituições ou pessoas físicas. Financeiramente, o Fundo entrou em funcionalidade
apenas com os recursos emergenciais da Lei Aldir Blanc, Lei 14.014/2020 e há uma necessidade de ser analisado o
cumprimento ou adequação da Lei para realidade atual, baseado nas inúmeras quedas de recitas e baixa arrecadação
municipal.

❑ Aplicação de recursos referentes ao ano de 2017
PAGAMANTO DE PESSOAL (comissionados e contrato de maestro) ........................................................................ R$ 72.227,00
DIÁRIAS OPERACIONAIS ............................................................................................................................................... R$ 2.000,00
INVESTIMENTOS E MANUTENÇÃO .............................................................................................................................. R$ 21.132,00

❑ Aplicação de recursos referentes ao ano de 2018
PAGAMANTO DE PESSOAL (comissionados) .............................................................................................................. R$ 63.804,00
DIÁRIAS OPERACIONAIS ................................................................................................................................................ R$

850,00

INVESTIMENTOS E MANUTENÇÃO .............................................................................................................................. R$ 16.396,97

❑ Aplicação de recursos referentes ao ano de 2019
PAGAMANTO DE PESSOAL (comissionados e contrato de maestro) ........................................................................ R$ 67.348,00
INVESTIMENTOS E MANUTENÇÃO .............................................................................................................................. R$ 16.596,16

❑ Aplicação de recursos referentes ao ano de 2020
PAGAMANTO DE PESSOAL (comissionados e contrato de maestro) ........................................................................ R$ 81.780,75
INVESTIMENTOS E MANUTENÇÃO ............................................................................................................................... R$ 8.946,90
LEI ALDIR BLANC ......................................................................................................................................................... R$ 55.810,54

❑ Aplicação de recursos referentes a gestão 2017/2020
PAGAMANTO DE PESSOAL (comissionados e contrato de maestro) ..................................................................... R$ 220.159,75
DIÁRIAS OPERACIONAIS .............................................................................................................................................. R$

2.850,00

INVESTIMENTOS E MANUTENÇÃO .............................................................................................................................. R$ 63.072,03
LEI ALDIR BLANC .......................................................................................................................................................... R$ 55.810,54
IVENSTIMENTO TOTAL ................................................................................................................................................ R$ 341.892,32

❑ Recursos de projeto e emenda parlamentar
A Prefeitura de Janduís/Fundação Cultural Mestre Dadá – FUNCULT, aprovou projeto na ordem de R$ 80.000,00 junto ao
Governo do Estado através da Lei Câmara Cascudo, para reforma e ampliação do prédio pertencente a Biblioteca Municipal
Professor Teófilo Régis, sem êxito na capitação do recurso junto as empresas pagadoras de ICMS ao Rio Grande do Norte.
Por outro lado, está ficando nos cofres da Prefeitura um valor de R$ 200.000,00 para o mesmo serviço, oriundo de uma
emenda parlamentar do Deputado Federal Rafael Mota.

LEI ALDIR BLANC
O município de Janduís recebeu o valor de R$ 55.810,54, sendo 80% de acordo com os critérios de rateio do Fundo de
Participação dos Município e 20% de acordo com a população. Foi elaborado um Plano de Ação, aprovado pelo Conselho Municipal de
Política Cultural e Comissão Especial do Fundo Municipal de Cultura, cadastrado na Plataforma Mais Brasil e aprovado pelo Ministério
do Turismo. O recurso foi vinculado ao Fundo Municipal de Cultura tendo conta específica aberta pelo Ministério do Turismo na Agência
1021-9, Conta Corrente 24.830-4, Banco do Brasil.
Foram realizadas reuniões de informações com o Fórum Municipal de Cultura, Live e criado um calendário fixo de reuniões com o
Conselho Municipal de Política Cultural que acompanhou todos os tramites. Todas as matérias foram publicas no Diário Oficial do
Município e nas páginas da Prefeitura de Janduís, bem como, em demais veículos de divulgação local. Foram lançados dois editais de
chamada pública: Edital 001/2020 – Subsídios para grupos, coletivos, espações culturais e empresas culturais e Edital 002/2020 –
Prêmio Lázaro Joaquim Roberto para artes cênicas, música e audiovisual/artes visuais. Todos obedecendo critério da Lei Aldir Blanc, Lei
14.017/2020, Decreto de Regulamentação 10.464/2020, além de orientações da CNM, TCE e TCU. Durante a o lançamento dos editais
foi feito uma Live explicando o passo a passo, publicado para possíveis contestações, sendo feito oficinas de preenchimento de
formulários, prorrogação de prazos e busca ativa para aqueles que estavam dentro dos critérios pudesse efetuas suas inscrições.
O edital de chamada pública para subsídios, em seus critérios contemplou a Companhia Cultural Ciranduís (3 parcelas de R$
6.000,00), o Grupo Cultural Balai de Artes (2 parcelas de R$ 6.000,00), o Grupo Star Dance (uma parcela de R$ 3.000,00), o Museu de
Neca e Silvanir (Uma parcela de R$ 3.000,00) e o Stúdio AF Produções (uma parcela de R$ 3.000,00). O repasse totalizou um valor
global de R$ 39.000,00 creditados em conta dos beneficiários em 04 de novembro de 2020. O edital de prêmios contemplou na área de
artes cênicas: Camila Cabral Lemmertz, Djnan Charley Ferreira de Oliveira, Elman Eduardo Félilx de Morais, Grupo Flor do Sertão,
Hermerson Wagner da Silva Oliveira, Klyvia Raiany Fernandes dos Santos, Marcos Paulo Nogueira Alves, cada um com um valor de R$
1.300,00. Na área de música Alex Sandro Ferreira de Medeiros, Elias Longim de Menezes Filho e Joaquim Gomes de Araújo Neto, cada
um com o valor de R$ 1.700,00 e na área de artes visuais/audiovisual Leonardo Pereira com o valor de R$ 2.610,54.

PRINCIPAIS REALIZAÇÕES
Locação de espaço físico pra funcionamento da Fundação Cultural Mestre Dadá e local permanente;
Recuperação de acervo bibliográfico e funcionamento da Biblioteca Municipal Professor Teófilo Régis;
Aprovação de projeto cultural junto a Lei Câmara Cascudo no valor de R$ 80.000,00 (Oitenta Mil Reais) para recuperação da sede da
Biblioteca Municipal Professor Teófilo Régis;
Localização e pagamento de dívida junto à empresa DJALMA INSTRUMENTOS MUSICAIS, referente à manutenção de instrumentos
musicais da Filarmônica 12 de Junho, referentes ao exercício de 2016;
Aprovação pela Câmara Municipal da Lei 488/2017 criando oficialmente a Banda Filarmônica 12 de Junho;
Aquisição de fardamento, contratação de maestro por dois meses e agenda pra Filarmônica 12 de Junho na programação da Festa da
Padroeira Santa Teresinha;
Apoio e articulação para Cia. Visse e Versa de Rio Branco/AC, que proporcionou uma oficina de teatro pra 40 pessoas durante 3 dias e
um espetáculo de teatro de rua, em janeiro de 2017;

Recuperação contábil e jurídica da Fundação Cultural Mestre Dadá – FUNCULT, com quitação de dívida Junto a Receita Federal e
atualização de certidões em órgão dos Governos Estadual e Federal;
Atualização da Plataforma virtual do Sistema Nacional de Cultura e Sistema Nacional de Informações e Indicadores Culturais – SMIIC;
Elaboração do Plano Plurianual de Ações – PPA junto a artistas, grupos e produtores culturais;

Mapeamento cultural com as modalidades “Manifestações Culturais e Eventos”, “Ofícios e Modos de Fazer” e “Cadastro Municipal de
artistas, grupos, coletivo e empresas;
Funcionamento do Conselho Municipal de Cultura com nomeação de representantes pela portaria 084/2017 de 28 de março de 2017 e
criação de regimento interno;
Alteração do nome Fundação Cultural de Janduís pra Fundação Cultural Mestre Dadá, através da Lei 482/2017;

Apoio e articulação para realização de oficinas de capoeira pela Associação Vivendo Arte Popular de Campo Grande/RN;

Realização de noite cultural na Semana de Emancipação Política e articulação geral junto às demais secretarias 2017;
Parceria com o Projeto Fazendo Escambo da Cia. Ciranduís para realização de oficinas de cenopoesia 2017;
Ativação do Fórum Municipal de Cultura com realização de quatro reuniões no ano e 2017 (17 de março, 10 de maio, 30 de junho e
05 de dezembro);
Articulação e apoio a dois espetáculos “A Paixão de Cristo”: um realizado pela FUNCULT e outro pela juventude em 2017 e
realização nos anos de 2018, 2019 e inicio em 2020, com parada em função da pandemias do Corona Vírus;
Apoio anual aos encontros do Escambo Popular Livre de Rua e Escambito Raízes em 2017, 2018 e 2019;
Audiência com a Fundação José Augusto para tratar de parcerias e Casa de Cultura Popular Vapor das Artes;
Criação do calendário cultural do município de Janduís, através da Lei 496/2017;
Criação do Sistema Municipal de Cultura, Lei 490/2017;
Realização da IV Conferência Municipal de Cultura com chamamento através do Decreto 020/2017;

Formação de comissão para revisão do Plano Municipal de Cultura, Lei 430/2012;
Participação de dois integrantes da FUNCULT e dois da sociedade civil na Formação para Elaboração de Planos Municipais de
Cultura promovido pelo Ministério da Cultura, através da UFBA, UFSC e UFRS;
Realização de uma edição do Circulo de Cultura junto ao Projeto Fazendo Escambo em parceria com a Cia. Ciranduís 2017;
Participação da XI Conferência Estadual de Assistência Social, como representante do Governo, em Natal/RN - 2017;
Apoio, formação e articulação para realização do espetáculo “Auto de Santa Teresinha” nos anos de 2017, 2018 e 2019

Mobilização junto às escolas Aluízio Gurgel e Daniel Gurgel para oferta de oficinas de violão, teatro e palhaço, com pelo menos 160
inscrições conferidas;
Articulação para realização do Natal Feliz, apresentação do espetáculo “Auto do Natal”, Filarmônica 12 de Junho e participação do
Grupo Magia do Natal de Riacho da Cruz/RN;
Circulo de Cultura, ideia proposta pra discutir um tema gerador, que discutiu financiamento a cultura e economia criativa. Janeiro de
2018 – Residência do Professor Valdécio Fernandes Rocha.
Operacionalização do Calendário Cultural do Município de Janduís.
Articulação do Fórum Municipal de Cultura com realização de uma reunião em janeiro e outra em julho.
Comemoração ao dia do teatro e da poesia junto a Companhia Cultural Ciranduís, com inclusão de artistas, entidades culturais e
escolas. Atividades ocorreram ao lado da FUNCULT, à Rua Adrião Fernandes – em 2018
Oferta de oficinas de teatro na Escola Municipal Professor Aluízio Gurgel no período de abril a novembro de 2018.
Apoio a atividades do calendário cultural através de grupos para deslocamento pra atividades culturais na zona rural e demais
serviços – 2018 e 2019
Realização de noite cultural na Semana de Emancipação Política e articulação geral junto às demais secretarias - 2018;
Articulação de duas reuniões do Conselho Municipal de Política Cultural 2018
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.
Apoio a XXIV Semana Cultural da Escola Municipal Professor Aluízio Gurgel com apresentações culturais e culminância de oficinas.
Revisão do Plano Municipal de Cultura, Lei 518/2018;

Criação da Lei que versa sobre o Sistema de Proteção ao Patrimônio Cultural, Histórico e Natural, Lei 517/2018;
Revisão do Conselho Municipal de Cultura, Lei 516/2018.
Aquisição de bens como impressora, 2 birôs, um armário de aço e 4 estantes para livros - 2018.
Abertura do CNPJ do Fundo Municipal de Cultura.
Articulação e participação nas reuniões do Conselho Municipal de Política Cultural – CMPC, dia 03 de julho e 09 de agosto de
2019, em Janduís/RN.
Participação na XII Edição comemorativa ao Dia do Trabalhador Rural, dia 29 de setembro de 2019, atividade do calendário
cultural, Lei 496/2017, em Janduís/RN.
V Conferência Municipal de Cultura, dia 04 de setembro de 2019, em Janduís/RN.
Participação na Conferência Municipal de Assistência Social, dia 10 de setembro de 2019, em Janduís/RN.
Comemoração do aniversário da Escola Antônio Eurli com espetáculo teatral articulado junto a Cia. Ciranduís, dia 18 de
setembro de 2019, na comunidade de Permissão, em Janduís/RN.
Participação no Sarau Cultural organizado pela Secretaria Municipal de Educação, Cultural e Desporto, dia 20 de setembro de
2019, em Janduís/RN.
Participação em Audiência Popular das Santas Missões Populares, dia 20 de setembro de 2019, em Janduís/RN.
Articulação e participação no Encontro Interestadual da FIOCRUZ, na UFERSA, dia 04 de outubro de 2019, em Mossoró/RN.

Conclusão de Especialização em Educação Popular e Promoção de Territórios Saudáveis na Convivência com o Semiárido, no
período de 15 a 18 de outubro de 2019, em Fortaleza/CE, para integrante da FUNCULT;

Oferta de oficinas de violão, numa parceria com a Escola Estadual Professor Daniel Gurgel, com finalização em setembro de 2019,
em Janduís/RN.
Participação da Filarmônica 12 de Junho na programação da Festa da Padroeira Santa Teresina, em Janduís/RN – 2017 a 2020;
Apoio ao espetáculo “Auto do Natal”, realizado pela SEMTHAS e Grupo Cultural Balai de Artes, dia 26 de dezembro de 2019, em
Janduís/RN.
Reunião do Fórum Municipal de Cultura - Janeiro, maio e junho de 2020.
Circulo de cultura e CalçaDECA, na Panificadora União – Fevereiro de 2020
Criação de página no Facebook e lançamento do Boletim Informativo “Boca de Ferro” com 3 edições.
Lançamento de atividades referentes ao Calendário Cultural 2020 – Portaria 042/2020.
Criação de calendário de reuniões do Conselho Municipal de Política Cultural
Oferta de minicurso sobre Patrimônio Cultural, proferido pelo Prof. Mestre Wallace Rodrigo.

Elaboração de regimento interno, abertura de conta oficial e nomeação da Comissão Especial do Fundo Municipal de Cultura
Cadastramento online de artistas, grupos, coletivos, pontos de cultura e demais entidades culturais de Janduís.
Operacionalização de recursos junto a Lei Aldir Blanc, Lei 14.017/2020 com lançamento de editais e contemplação de grupos,
empresa, coletivos e espaço cultual;

Realização de semana de Emancipação Política virtual em conjunto com secretarias municipais, artistas e exposições de vídeos;
Articulação de minicurso sobre Patrimônio Cultural, ofertado pelo Professor Mestre Wallace Rodrigo da Silva Lopes, realizado de
forma remota no mês de agosto de 2020, com a participação dos municípios Janduís/RN, Riacho da Cruz/RN, Jucurutu/RN, Pedro
Avelino/RN e Jaraguá do Sul/SC.

AGRADECIMENTOS
Em 2020 estamos encerrando mais um importante ciclo a frente da Gestão Pública cultural no município de Janduís,
ocupando pela segunda vez, o cargo de Diretor Presidente da Fundação Cultural Mestre Dadá – FUNCULT. A primeira vez, ficamos
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