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RECOMENDAÇÃO N° 06, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2016. 

Recomenda ao Governo de Goiás 
encaminhar medidas urgentes com vistas a 
permitir aos artistas goianos, de todas as 
linguagens, vinculados à Secretaria de 
Estado da Educação, Cultura e Esportes 

- 

SEDUCE a apresentar e aprovar seus 
projetos juntos aos mecanismos de incentivo 
à Cultura. 
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15 do Colegiado Setorial de Teatro do CONSELHO NACIONAL DE 
CULTURAL - CNPC, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo 
eto n° 5.520, de 24 de agosto de 2005, alterado pelo Decreto n° 6.973 de 7 
de 2009, combinado com o inciso II, do art. 21 do Regimento Interno do 
icado pela Portaria n°28 de 19 de março de 2010, resolvem: 

e mendar ao Governo de Goiás criar soluções jurídicas adequadas, urgentes, 
a permitir aos artistas goianos de todas as linguagens, vinculados à 

e Estado da Educação, Cultura e Esportes 
- SEDUCE - notadamente em 

usão/Incorporação da pasta da Cultura à Educação, a apresentar e aprovar 
s juntos aos mecanismos de incentivo à Cultura, existentes no Estado, em 

Igualdade aos demais fazedores de arte. 
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o da pasta da antiga Secretaria da Cultura à Secretaria de Estado da 
ela Reforma Administrativa de 2014, vários artistas atuantes nas mais 

uagens do fazer artístico e cultural tornaram-se impedidos por Instruções 
Leia-se Art. 25 da Instrução Normativa n. 05 de 16 de novembro de 2016) 
mas (Lei 13.603/2000 	único - Acrescido pela LEI N° 17.627/2012) de 
rsos junto à Lei Goyazes e ao Fundo Estadual de Cultura por serem 
a até então Secretaria de Educação e desde a Reforma: Secretaria de 

Ultura e Esportes. Tal proibição e impedimento vêm causando prejuízos ao 

no Estado como um todo e a estes servidores, já que, deixaram, por tal 
duzir ou participar de projetos apoiados pelos mecanismos citados. 


