
RECOMENDAÇÃO Nº 03, DE 22 DE DE NOVEMBRO DE 2016.  

 

Recomenda ao Ministério da Cultura o imediato 

lançamento e pagamento do Prêmio Klauss 

Vianna de Dança/2017, via Fundação Nacional 

de Artes.  

 

 

 
 

 

O Colegiado Setorial de Dança do CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA 

CULTURAL – CNPC, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 7º Decreto 

nº 5.520, de 24 de agosto de 2005, alterado pelo Decreto nº 6.973 de 7 de outubro de 

2009, combinado com o inciso II, do art. 21 do Regimento Interno do CNPC, publicado 

pela Portaria nº 28 de 19 de março de 2010, resolve:  

 

Art. 1º -Recomendar que o Ministério da Cultura garanta de modo imediato, o lançamento 

e pagamento do Prêmio Klauss Vianna de Dança/2017, através da Fundação Nacional de 

Artes;  
 

Exposição de Motivos: 

Considerando que em 2014 o aporte orçamentário destinado ao Prêmio Klauss Vianna 

de Dança era de 6 milhões de reais, sendo reduzido em 2015 para 4 milhões e meio de 

reais e pela primeira vez em 10 anos, nesse ano de 2016, não foi publicado;  

Considerando que a Funarte é o órgão competente na estrutura do Ministério da Cultura 

em formular políticas públicas para as artes e tendo atribuições de fomento, articulação, 

difusão e comunicação;  

Considerando que o Prêmio Klauss Vianna de Dança se constitui como importante ação 

específica do poder público federal voltada para a área da Dança em âmbito nacional;  

Considerando que o Prêmio Klauss Vianna de Dança se configura por fomentar 

atividades diversas na área, atendendo uma parcela de artistas que ainda não desfrutam de 

carreira solidificada;  

Considerando a Cultura como recurso de dinamização da sociedade, vê-se no prêmio 

Klauss Vianna de Dança a ferramenta necessária para o alcance do desenvolvimento social 

e econômico no país, sendo um dos principais fomentos com amplitude nacional 

potencializando e fazendo da cadeia da dança, nos seus variados segmentos, um indicador 

econômico para melhoria efetiva da formação de novos quadros sociais e geração de 

rendas, resultando em índices mensuráveis de acordo com o relatório de indicadores da 

Funarte -10 Anos dos Prêmios de Fomento.  
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