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PROJETO DE LEr N" tL DE 2020
proponente: Vereador Serginho Ribeto/PDT)

nl I de Cascavei
Institui no Calendário Oficial de Eventos do
Município de Cascavel, o evento "Eleodoro Dance".

oÂtuiÂRA tuiuNrfipAL DE cÂsoAVEL

Â Murucipal de Cascavel, Estado doParanâ, âpÍova:
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Art. 1" Esta lei institui, no Calendário Ofrcial de Eventos do Município de Cascavel, o
evento "Eleodoto Dance", rcaltzado anualmente.

Att.2" Esta lei eflúa em vigor na data de sua publicação oficial.

Palá.cío José Neves Formighieri, 68" anivetsário de Cascavel.
Cascavel, 31 de janeiro de 2020.

Justificativa.

O "EleodoÍo Dance" vaí paru sua 10u edição. Otgaruzado pelo Colégio Estadual
Eleodoto Éb^rro Pereira, as apresàntações do espetáculo contam com coreograftas que
percoÍÍem por diversos gêneros: hip hop, dança contempoÍânea, ballet, dança de tua, entre
outÍas, sempÍe com temáticas relacionadas à lustória, consciência ecológica e outÍos temas atuais
da sociedade.

O projeto foi desenvolvido a cerca de 10 anos e consiste em apresentações abertas ao

púbüco e reabzadas, geralmente, no Teaúo Municipal de Cascavel - Sefrin Filho. Dos estudantes,
demanda ensaios e múta preparação, além de que os mesmos patticipam de todo o processo de

criaçào, desde a escolha dos elementos que compõem a corcogtafta, bem como das músicas,
elabotação de Íigurinos e maqúagem.

A dança na escola Íepresenta uma forma de conhecimento, que envolve a investigação, a

imaginação, a capacídade de comunicação, o uso da memória coreogrâftca, a ínterpretaçào, além
de proporcionar aos alunos o desenvolvimento da sensibilidade estética, da intuição, do
peflsamento visual e a exptessividade corporal.
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Em um evento como esse, â relação entre escola e comunidade se fortalece em uma
verdadeira parceria e as pessoas passam a respeitat e reconhecer ainda mais a eqúpe pedagógica.
Além disso, sua repercussão Íavotável estimula o desenvolvimento pessoal e coletivo,
estabelecendo uma interação social. A participação da comurudade contribui paÍa uma educação
de qualidade e para melhorias de vida da sociedade.

Pottanto, pelos motivos expostos, conto com o apoio dos nobtes Edis na aprovação
desta ptoposição. Sem mais para o momento, exteÍno meus votos de elevada estima e distinta
consideração.

(fonte: htç://www.nre.seed.pr.gov.br/modules/noticias f aracle.php?storyid= 151,21)
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(Fonte: Facebook Col. Estadual Eleodoro Ébrrro Pereira)
(Fonte: htç: / /www.nre.seed.pr.gov.br/modules/galeria/ fotos.php?evento= 49 1 9)
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