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A instituição de um Prêmio para destacar, incentivar e identificar organizações sem 
fins lucrativos, grupos ou pessoas, que desenvolvam ações culturais promovendo a 
inclusão e desenvolvimento social e cultural das pessoas e comunidades é 
fundamental para construção de identidade pessoal e local. 

Toda linguagem artística possui uma organização de signos que prop1c1a 
comunicação e interação. Essa organização é estruturada segundo princípios que 
cada cultura constrói, expressos numa simbologia particular que é determinada 
histórica, política e socialmente. Essa expressividade artística é concretizada nas 
manifestações/produções por meio dos sons, de formas visuais, de movimentos 
corporais e de representações cênicas, os quais são percebidos pelos sentidos 
humanos. Tais percepções ensejam leituras pelo sujeito tanto em sua condição de 
ser social quanto de ser singular, o que lhe abre a possibilidade de transformações 
em suas relações interpessoais e sociais. 

Como é de conhecimento, a arte e a cultura são bens inalienáveis. Um povo sem 
cultura está fadado à ignorância e à cegueira existencial. Incentivar e disseminar 
práticas culturais é também trabalhar a autoestima da população e toda sua 
construção pessoal. 

No Brasil, é muito raro e escasso premiações e valorização de pessoas e/ou grupos 
sensíveis ao trabalho proposto por este Projeto de Resolução, sem dizer que é de 
responsabilidade do Poder Público preservar, incentivar e reconhecer atividades que 
contribuam para o enriquecimento da arte, da cultura e do conhecimento humano. 

Por este motivo, vimos propor o Prêmio "Lélia Abramo de Arte e Cultura", que visa 
contribuir para o reconhecimento daqueles que dedicam suas vidas à arte e à 
cultura, constroem uma obra merecedora não só de aplausos, mas de verdadeira 
atenção por parte do Poder Público. 

Por ser esta uma iniciativa da mais elevada importância social e política para nossa 
cidade, pedimos a aprovação desta proposição pelos nobres pares. 
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