CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICAS CULTURAIS
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
RELATÓRIO FINAL – EDITAL FMC Nº 01/2014
Breve contextualização:
O Fundo Municipal de Cultura foi criado através da Lei Municipal nº 2951, de 25 de novembro
de 2011, a qual também criou o Conselho Municipal de Políticas Culturais. Criados com base em
uma política nacional do MinC – Ministério da Cultura de organização do setor cultural através
da adesão ao Sistema Nacional de Cultura e consequente organização do Sistema Municipal de
Cultura.
Em 2014 a administração municipal destinou recursos próprios para a conta do Fundo
Municipal de Cultura no valor de R$ 42.000,00 ( quarenta e dois mil reais) e o Conselho
Municipal de Políticas Culturais elaborou o primeiro Plano de Aplicação destes recursos,
lançando o primeiro edital de seleção pública de projetos culturais Edital nº 01/2014 de
01/08/2014, com o objetivo de selecionar seis projetos apresentados por pessoa jurídica sem
fins lucrativos no valor de R$ 6.000,00 totalizando R$ 36.000,00 e dois projetos de R$ 3.000,00
apresentado por pessoa física totalizando R$ 6.000,00.
Convém destacar que antes da implantação do Fundo Municipal de Cultura a única forma de
apoio as iniciativas culturais era via Convênio com entidades, o que muitas vezes limitava o
acesso aos recursos e onde não estavam claros os critérios para conveniamento. Com o
lançamento do edital, o processo passou a ser democrático e transparente, pois é através de
uma seleção pública que os recursos são distribuídos para os melhores projetos apresentados.
Cronograma de desenvolvimento:
Etapa Descrição
1
Lançamento público do edital no 7º Fórum Municipal de
Cultura
2
Publicação do Edital nº 01/20145
3
Encerramento do protocolo de inscrições de projetos
4
Homologação dos projetos habilitados
5
Homologação de recursos
6
Avaliação dos projetos pela CAS – Comissão de Avaliação e
Seleção do Fundo Municipal de Cultura
7
Publicação dos projetos contemplados
8
Período de conveniamento e contratos
9
Período de execução dos projetos
10
Período de prestação de contas
11
Analise e aprovação das prestações de contas

Período
17/07/2014
01/08/2014
18/08/2014
21/08/2014
29/08/2014
01/09/2014 a 01/10/2014
06/10/2014
13/10/2014 a 12/12/2014
Dezembro/2014 aMaio/2015
Junho/2015 e Julho/2015
Julho/2015 e Agosto/2015

Levantamento das metas atingidas por cada projeto:
Projeto

Proponente

Atividades desenvolvidas

Teatro em
Movimento

Associação
Cultural Tá
Rolando Arte

Livros Livres
parte II

Associação dos
Amigos da
Biblioteca
pública
Municipal Rui
Barbosa
CTG Passo dos
Tropeiros

Montagem de espetáculo
teatral infantil e
realização de 4
apresentações gratuitas
Contação de Histórias,
Pique nique literário,
Rodas de conversa com
escritor. Saraus literários
e aquisição de acervo.

Os Teixeiras e o
Rei do Disco
Raízes Culturais

Associação
Comunitária de
Ilha Nova

Cultivando as
nossas raízes

Associação de
Músicos
Integração
Popular

Semeando
conhecimento e
divulgando a
cultura

Grupo da
Terceira Idade
Sempre prá
Frente

Oficinas de
Artesanato

Sandra Iara
Kichler

Bonsai evoluindo
com a natureza

Alexandre Luis
Correa

Realização de dez
apresentações de dança
da invernada juvenil
Aquisição de uniformes,
transportes para
apresentações e serviço
de maestro para o coral
Gravação de DVD com
músicas dos associados e
realização de duas
apresentações com
entrada franca
Realização de 24 oficinas
de dança folclórica alemã.
Realização de seis
apresentações do grupo
de dança folclórica e de
seis palestras culturais.
Realização de 22 oficinas
de artesanato ( bonecas
de pano, pesos de porta e
bichinhos de feltro) para
seis grupos diferentes
Uma palestra e onze
oficinas para ensinar a
arte e a técnica do bonsai
TOTAL

Público
beneficiado
890
pessoas

Valor aplicado

520
pessoas

R$ 6.000,00
Contrapartida
R$ 359,85

3.500
pessoas

R$ 6.000,00
Contrapartida
R$ 600,00
R$ 5.943,00
Contrapartida
R$ 315,00

500
pessoas

R$ 6.000,00
Contrapartida
R$ 300,00

300 DVDs
30 escolas
500
pessoas

R$ 4.750,00
Contrapartida
R$ 353,60

2.000
pessoas

R$ 5.982,00
Contrapartida
R$ 318,00

114
pessoas

R$ 3.000,00
Contrapartida
R$ 150,00

50 pessoas

R$ 3.000,00
Contrapartida
R$ 150,00
R$ 40.675,00 de
recursos do FMCe
R$ 2.546,45 de
contrapartida

8.074
Pessoas

Total de investimento em cultura através do Fundo R$ 43.221,45 (quarenta e três mil duzentos
e vinte um reais com quarenta e cinco centavos).Rolante, 03 de setembro de 2015.
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Secretária CMPC

