
    

Estado do Rio Grande do Norte 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDUÍS 
                                                 FUNDAÇÃO CULTURAL MESTRE DADÁ 

Rua do Sul, 159 – Dr. Onézimo Maia – 59690-000. 

CNPJ: 15.770.257/0001-08 

 

RELATÓRIO SEMESTRAL DE GESTÃO. 

 

Relatório Semestral, elaborado pela equipe da Fundação Cultural Mestre Dadá – 

FUNCULT, com objetivo de transparecer e justificar a competência, zelo e comprometimento 

da referida equipe à frente da gestão cultural, do Município de Janduís. 

 

 Equipe Gestora responsável pelo fomento do campo cultural no Município:  

 

Antônio Rogério Ferreira da Silva 

Diretor presidente - FUNCULT 

 

Ana Luzia Silvestre de Medeiros 

Coordenadora Administrativa e Financeira – FUNCULT 

 

Ana Célia de Lima 

Coordenadora de Cultura, Patrimônio e Memória – FUNCULT 

 

Wesklley Rondinelle Lopes da Silva – FUNCULT 

Professor/ Maestro 

 

 

Janduís/RN, Julho de 2021       

 

                                                            

                                                     

  

                      FUNCULT 
            Fundação Cultural Mestre Dadá 



 

DA APRESENTAÇÃO: 

A Elaboração desse documento/relatório, tem por objetivo apresentar documentalmente ao 

Chefe do Executivo Municipal, dados das atividades burocráticas e práticas do órgão 

responsável pelas ações culturais do município, referentes aos primeiros 6 meses do ano em 

que assumimos a pasta. Com a estrutura ainda em fase de desenvolvimento a Fundação 

Cultural Mestre Dadá, se matem atuante e desenvolvendo seu real oficio Cultural, que é 

fomentar, Promover e difundir as  ações culturais, segundo o que reza sua lei de Criação 

348/2006. 

DO OBJETIVO: 

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

ao primeiro semestre de 2021.  

ESPECÍFICOS: - Identificar pontos positivos e negativos; - documentar as ações das pastas da 

FUNCULT; - Analisar e apontar as principais dificuldades obtidas; - Sugerir ações conjuntas do 

movimento cultural com a gestão. 

DA ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DA FUNCULT –SEDE: 

A Fundação Cultural Mestre Dadá – FUNCULT, vem funcionando em sede cedida pela 

Prefeitura Municipal de Janduis , à Avenida Santa Teresinha, 21, Centro, em Janduís/RN e 

abriga temporariamente a Biblioteca Municipal Professor Teófilo Régis,  a Filarmônica 12 de 

Junho e o Conselho Municipal de Cultura que está com a estrutura de uma sala em fase de 

montagem. 

DA 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, 

Coordenador Cultural de Patrimônio e de Memória e um Professor Maestro que rege os 

trabalhos da Filarmônica 12 de Junho. todos cargos em comissão, sem a presença de nenhum 

efetivo cedido. Apresentou-se a necessidade de um ASG, solicitamos ao Secretário de 

Educação Cultura e Desporto, Adriano Oliveira de Araújo,  e de prontidão fomos atendidos.  

DO CONSELHO MUNICIPAL DE POLITICA CULTURAL: 

A Fundação Cultural Mestre Dadá – FUNCULT, enviou ofícios as instituições que tem assentos 

no Conselho Municipal de Politica Cultural, afim de convoca-los para uma reunião, e assim, 

realizar a escolha da nova diretoria que assumirá o biênio 2021/2022. 

Após a resposta dos ofícios enviadas das  instituições. A FUNCULT Realizou a Reunião, que  

Aconteceu no dia 27 de Janeiro do ano em Curso, e por unanimidade foi escolhido o jovem 

João Victor –Presidente,  Karol Garcia – Vice Presidente e Francisco Arruda como Secretário. 

O Conselho Municipal de Politica Cultura, atualmente encontra-se atuante, com suas reuniões 

periódicas, porém, ainda com deficiência em seu funcionamento, principalmente com a 

presença dos representantes do poder legislativo nas assembleias. 

LEI ALDIR BLANC: 

O Município de Janduis Recebeu no ano de 2020 referente a Lei 14.017, intitulada de Lei Aldir 

Blanc, o Valor de 55.810,54, foi aplicado todo recuso, através do plano de ação, aprovado pelo 

Conselho Municipal de Politica Cultural e Comissão Especial do Fundo Municipal de Cultura, 

cadastrada na Plataforma Mais Brasil e aprovado pelo Ministério do Turismo. 

 



 

O Recurso foi vinculado ao Fundo Municipal de Cultura tendo conta especifica aberta pelo 

Ministério do Turismo na agência 1021-9, Conta Corrente: 24.830-4,  Banco do Brasil. 

Foram lançados dois editais de chamada Publica: Edital 001/2020 – Subsidio para Grupos, 

Coletivos, espaços culturais e empresas culturais. 

Edital 002/2020 prêmio Lázaro Joaquim Roberto para artes cênicas, musicas e áudio 

Visual/Artes visuais. 

As entidades que foram contempladas no subsidio executarão 3 atividades voluntárias para o 

município, até o presente momento as contrapartidas se encontram assim. 

 Cia Ciranduis, executou 2 atividade, faltando apenas 1 

 Star Dance, não executou nenhuma atividade 

 Grupo Cultural Balai de Artes executou apenas 1atividade, faltando assim, as outras 2 

 Studio AF Produções, executou 2 atividade, faltando apenas 1  

 Museu de Neca e Seu Silvanir, não executou nenhuma atividade. 

DO 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. O mesmo foi elaborado dentro da programação do I Fórum Municipal de Cultura de 

2021, tivemos uma considerável participação de artistas e representantes de secretarias e 

coordenações de cultura das cidades circunvizinhas. 

Fizemos Contato com a Fundação José Augusto a fim de assinar o termo de compatibilidade, 

para que haja uma sintonia entre as esferas Municipal e Estadual... fizemos uma solicitação de  

uma tiragem de mil exemplares do calendário, para distribuição dos grupos, artistas e 

comunidade, no entanto, ainda não recebemos nenhuma informação acerca da solicitação.  

DA BIBLIOTECA MUNICIPAL PROFESSOR TEÓFILO RÉGIS: 

A Biblioteca Municipal Professor Teófilo Regis está instalada temporariamente na sede da 

FUNCULT, e continua sem atendimento ao publico devido a falta de estrutura e materiais tais 

como: computadores, mesas e material de fichário. Os livros não estão catalogados, e sim, 

apenas arrumados em estantes, achamos melhor não catalogar, pois teríamos que refazer o 

serviço quando for concluído a obra da nova estrutura. 

O projeto da construção do novo prédio da Biblioteca está orçado em 165.056,67 ( Cento e 

sessenta e cinco mil e cinquenta e seis reais e sessenta e sete centavos) o gerenciamento está 

sendo feito via Secretária de Educação Cultura e Desporto. 

DO FÓRUM MUNICIPAL DE CULTURA:  

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

setores culturais  é uma ferramenta bastante importante para construtividade do dialogo 

cultural  entre a gestão e a classe trabalhadora da cultura. 

Até o presente momento, realizamos a primeira atividade, que teve uma numerosa 

participação  de artistas, representantes de ONG`S, produtores culturais e sociedade,  porém, 

em um encontro com as lideranças culturais do Município que aconteceu dia 02 de julho, já foi 

retirada a data do próximo fórum, que será dia 30 de julho 2021.  

 

 



 

FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA : 

O Fundo Municipal de Cultura, criado pela Lei 411/2012, e revogada para 542/2019. rege sob o 

CNPJ 32.018.279/0001-27, com conta já aberta, aguardamos ainda  a proposta de repasses de 

1% das Receitas Correntes Liquidas, já está previsto no PPA, LDO e LOA municipal. Aguarda 

disponibilidade financeira. 

DAS DEFICIÊNCIAS : 

Temos dificuldades nos acessos das plataformas MAIS BRASIL, TCE/RN, pois não foram feitos 

os acessos para nossa entrada... já fiz a solicitação e até o momento não fomos atendidos, 

dificuldades na execução de alguns serviço por falta de material, como caixa de som, cadeiras 

e computadores ( pois os Computadores que tem na sede, foram uns já cedidos pelo TCE/RN), 

e já estão bastantes desgastados, para esse segundo semestre, vamos fazer a solicitação para 

compra desses materiais. 

DAS ATIVIDADES REFERENTES AO I SEMESTRE DE 2021. 

 Janeiro 2021 

 Formação da nova composição do Conselho Municipal de Politica Cultural – CMPC 

 Fórum de Cultura 

 Fevereiro 2021 

 Avaliação Interna do Fórum Municipal de Cultura 

 Projeto Sexta Cultural...Obs: O referido projeto teve a durabilidade do mês de       

Fevereiro inteiro. 

 Março 2021 

 Reunião com lideres Evangélicos para elaboração do dia Municipal do Evangélico, 

atividade integrada dentro do calendário  municipal de Cultura. 

 Reunião de articulação para o dia da poesia 

 Gravações do programa “ Poematizando”  - obs: programa foi ao ar entre os dias 10 á 

14 de Março do ano em curso. Atividade em alusão ao dia da poesia 

 Projeto Sexta Cultural, Atendimento aos músicos da cidade e a Filarmônica 12 de 

Junho 

 Gravação com Atores para o vídeo Clipe da Paixão de Cristo. 

 Gravações no estúdio com os cantores do vídeo Clipe da Paixão de Cristo 

 Dia internacional do teatro e do circo. 

 Abril 2021 

 Exibição do vídeo clipe da paixão de cristo 

 Circulo de cultura (com o psicólogo , tema: saúde mental e vida artística, Os dilemas da 

Pandemia) 

 Oficina de elaboração de projetos 

 Maio 2021 

   Projeto sexta cultural, com a fonoaudióloga – Obs: O referido projeto teve a 

durabilidade do mês de maio inteiro. 

 Inicio do projeto – Curta Metragem, Teresa a Flor do Paraiso. 

 Junho 2021 

 Emancipação politica, Realizamos as atividades ( Alvorada, salva e Laive) 

 Reunião com artistas e grupos culturais 

 Reunião de articulação com lideranças culturais 

 

OBS: ENCAMINHAREMOS OS RELATÓRIOS DAS COORDENAÇÕES QUE CONTEMPLAM AS 

ATIVIDADES ESMIUÇADAS REFERENTES AO I SEMESTRE DE 2021. ( EM ANEXO) 
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 REUNIÃO DE ARTICULAÇÃO COM LIDERANÇAS CULTURAIS ( JUNHO 2021) 

 

 

 


