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Acrescente ao item IV - Desenvolvimento Econômico Promovendo o Investimento, a Inovação, o
Turismo e a Economia Criativa, do anexo IV

Adoção de políticas de fomento e fortalecimento de iniciativas que valorizem e preservem o
patrimônio cultural afro brasileiro realizadas por órgãos públicos, grupos culturais e
agentes da sociedade civil.

JUSTIFICATIVA

Considerando que o artigo 215 da Constituição da República Federativa do Brasil dispõe
sobre o dever do Estado em garantir a todos o pleno exercício dos direitos culturais e
acesso às fontes da cultura nacional, e apoiar e incentivar a valorização e a difusão das
manifestações culturais.
Considerando que no parágrafo 1º do artigo 215 da Constituição Federal o Estado protegerá
as manifestações das culturas populares, indígenas e afro-brasileiras, e das de outros
grupos participantes do processo civilizatório nacional.
Considerando que a Lei 12.888/2010, O Estatuto da Igualdade Racial, em seu artigo 1º busca
garantir à população negra a efetivação da igualdade de oportunidades, a defesa dos
direitos étnicos individuais, coletivos e difusos e o combate à discriminação e às demais
formas de intolerância étnica.
Considerando que o artigo 9 do Estatuto da Igualdade Racial considera dever do Estado, no
âmbito federal, estadual e municipal, a garantia do direito à cultura e elenca as
providências que devem ser adotadas, tais sejam:
Art. 9o  A população negra tem direito a participar de atividades educacionais, culturais,
esportivas e de lazer adequadas a seus interesses e condições, de modo a contribuir para o
patrimônio cultural de sua comunidade e da sociedade brasileira.
Art. 10.  Para o cumprimento do disposto no art. 9o, os governos federal, estaduais,
distrital e municipais adotarão as seguintes providências:
I - promoção de ações para viabilizar e ampliar o acesso da população negra ao ensino
gratuito e às atividades esportivas e de lazer;
II - apoio à iniciativa de entidades que mantenham espaço para promoção social e cultural
da população negra;
III - desenvolvimento de campanhas educativas, inclusive nas escolas, para que a
solidariedade aos membros da população negra faça parte da cultura de toda a sociedade;
IV - implementação de políticas públicas para o fortalecimento da juventude negra
brasileira.
Considerando a necessidade de reconhecimento e valorização da história e cultura afro-
brasileira por meio da promoção de políticas públicas de desenvolvimento social e
econômico, justiça, enfrentamento ao racismo religioso, institucional e estrutural, e a
garantia de acesso aos serviços e programas do Governo do Estado.
Considerando que é dever do Estado facilitar o acesso de grupos culturais aos mecanismos
de fomento e fortalecer iniciativas de promoção da cultura negra se faz necessário a
adoção de políticas de fomento e fortalecimento de iniciativas que valorizem e preservem o
patrimônio cultural afro brasileiro realizadas por órgãos públicos, grupos culturais e
agentes da sociedade civil.
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