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Emenda do Min. da Cultura ao Volume III do PPPA - Mensagem Nº 99, de 2003 - CN

Ementa

Conforme texto encaminhado pelo Ministério da Cultura, incluir trechos nos seguintes
passagens do texto:

- Volume III, Mensagem n.99, de 2003 - CN, página 15, parágrafo 2, linha 6: após
"sutentado; e", incluir "valorização da identidade e da diversidade cultural,"

- Volume III, Mensagem n.99, de 2003 - CN, páginas 16, parágrafo 1, linha 2: após
"exportações.", incluir "Requer, ainda, o investimento na diversificação da pauta de
exportações, com a inclusão de produtos culturais e daqueles vinculados às novas
tecnologias de informação. Os produtos culturais funcionam também como dinamizadores e
difusores de outros produtos junto ao mercado internacional."

- Volume III, Mensagem n.99, de 2003 - CN, página 17, parágrafo 1, linha 10: após
"telefonia, de", incluir "cultura e"
 
- Volume III, Mensagem n.99, de 2003 - CN, página 19, parágrafo 5, alterar o trecho
"...distribuem-se em cinco dimensões: social, econômica, regional, ambiental e
democrática." para "...distribuem-se em seis dimensões: social, econômica, regional,
ambiental, cultural e democrática."  

- Volume III, Mensagem n.99, de 2003 - CN, página 23, parágrafo 1, linha 6: após
"manufaturados", incluir "e de produtos culturais, especialmente produções de TV, cinema e
música.", e na linha 7, após "turismo", incluir "cultural" 

- Volume III, Mensagem n.99, de 2003 - CN, página 35, parágrafo 3, linha 1: após "emprego",
incluir  ", cultura"

- Volume III, Mensagem n.99, de 2003 - CN, página 56, item 4: após "educação", incluir  "e
ao patrimônio cultural do país"; no item 7: após "direitos", incluir " sociais e
culturais"; no item 8: após "raciais" incluir ", com ênfase na valorização cultural das
etnias"; no item 9: após "gênero", incluir ", com ênfase na valorização das diferentes
identidades"; no item 10: após "digital", incluir " e garantindo a formação crítica dos
usuários". 

- Volume III, Mensagem n.99, de 2003 - CN, página 57 : item 13: após "promover", incluir
"a informação e"; no item 16: após "bases", incluir "culturais," ; no item 18: após
"local)," incluir "valorizando as identidades e diversidades culturais e"; no item 20: após
"preservando", incluir "a identidade e"; no segundo título, após "Dimensão", incluir
"Cultural"

- Volume III, Mensagem n.99, de 2003 - CN, página 58 : item 26: após "26)", incluir
"Valorizar e identidade e"; no item 27: após "Promover", incluir "os valores e" ; 

- Volume III, Mensagem n.99, de 2003 - CN, página 155 : item IX: após "Dimensão", incluir
"Cultural"; incluir os 3 parágrafos seguintes antes do 1º parágrafo: 
"    O governo federal entende que tudo o que o ser humano elabora e produz, simbólica e
materialmente ¿ incluindo-se toda a gama de comportamentos, práticas, formas de expressão,
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de organização, de percepção e de apropriação do cotidiano ¿ faz parte da cultura e deve
ser objeto de sua atenção. Considera, portanto, a cultura como a principal forma de
construção e de expressão da identidade nacional.

     Como a cultura representa o entranhamento simbólico das práticas sociais no ethos da
sociedade, a dimensão cultural está incorporada a todos os âmbitos decisórios
governamentais  e às diversificadas ações setoriais, como um compromisso global do governo
que incide na qualidade da vida social.

     Ao lado desta dimensão mais complexa da cultura o governo propôs ações relativas ao
quadro institucionalizado em que ocorre a produção das artes, dos espetáculos, das
exposições e dos eventos, que envolve toda a cadeia da produção, circulação, difusão,
usufruto e consumo de bens de natureza cultural ¿ geradoras de emprego e renda. E também
valorizou as ações relativas ao patrimônio artístico-cultural, de grande relevância
cultural e econômica nos países desenvolvidos. Por isso, tanto a cadeia de produção e
difusão artística quanto a preservação do patrimônio estão no foco dos programas e ações do
governo."

- Volume III, Mensagem n.99, de 2003 - CN, página 155 : no atual 1º parágrafo, na 1ª linha,
alterar "A dimensão democrática tem por objetivo" para " As dimensões cultural e
democrática têm por objetivo comum"; na linha 5, após pública", incluir ", a valorização
das identidades"; na linha 7, após "brasileiros e", incluir "e todas as".


MEGAOBJETIVO III: Promoção e expansão da cidadania e fortalecimento da democracia

MegaObjetivo

Atendimento à solicitação encaminhado pelo Ministro da Cultura.

Justificativa


