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Moção :: Moção de Aplausos: 51 / 2022

As Vereadoras Alline Tontini e Prof.ª Almira, da Câmara Municipal de Chapadão do Sul, que ao final
subscrevem, dispensadas as formalidades regimentais, encaminham MOÇÃO DE APLAUSOS, à
Escola de Dança, Ballet e Cia pela brilhante participação no Festival Internacional de Dança Minas
Kids, faturando o terceiro lugar para a escola e garantindo vaga para Apresentação Internacional na
Disney em 2023.
A delegação de Chapadão do Sul foi um dos destaques do Festival Internacional Arte Minas KIDS no
Teatro Sesi Minas, em Minas Gerais. O evento tem altíssimo nível e é avaliado por jurados
renomados no Brasil. As alunas e a professora e coreógrafa Rosana Fermino Coelho trouxeram na
bagagem um inédito terceiro lugar na Categoria Juvenil e a cobiçada vaga para apresentação
internacional na Disney (USA) em 2023 com as principais escolas do mundo.
O principal objetivo da escola era oportunizar às bailarinas o contato com outras escolas e um teatro,
local fundamental para o exercício da arte em sua plenitude. Neste contexto foi possível conhecer de
forma experimental o funcionamento da estrutura do palco, o ambiente e sentir de perto o clima
cultural e de arte na sua essência.
O referido prêmio coroa o empenho das alunas e a determinação da escola, que não mediu esforços
inclusive em angariar fundos para custear a viajem e a participação do grupo no Festival em Minas
Gerais.
E diante de todo o esforço das alunas, professores, pais e demais envolvidos, o Poder Legislativo de
Chapadão do Sul reconhece e encaminha esta singela homenagem.

Sala das Sessões, 16 de maio de 2022

Alline Tontini
1° Vice-Presidente(a) - PSDB

Prof.ª Almira
Vereadora(a) - MDB
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