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Assunto:     Apresenta Moção de Aplausos e Congratulações aos Alunos da E.E 

Izabel Lerro Ortenblad pela brilhante participação no Concurso Estadual de Música, 

ao qual tem como tema “ Nossa Voz Também é Nossa Vacina!” 

Colenda Câmara, 

O Vereador desta Colenda Câmara que esta subscreve, vem na forma 

regimental e depois de ouvido o E. Plenário desta Casa, requerer que seja 

consignada na ata dos trabalhos desta Sessão Ordinária uma Moção de Aplausos e 

Congratulações aos Alunos Allan Quinto, Gabriela Lima, Lucas Tony dos 

Santos e Kelvin Walleff, todos da escola E.E Izabel Lerro Ortenblad, assim como 

aos auxiliares de produção José William Fernandes e Jardel Aranha pela brilhante 

participação no Concurso Estadual de Música, ao qual tem como tema “ Nossa Voz 

Também é Nossa Vacina!” 

Inicialmente, gostaria de ressaltar que o presente concurso é fruto da 

parceria entre o Ministério Público do Estado de São Paulo e a Secretaria de 

Estado da Educação, onde tem por objetivo inculcar sobre a necessidade de se 

adotar ações mais concretas em relação a igualdade entre homens e mulheres. 

O concurso oportunizou por meio da arte, dar voz a inúmeros jovens da 

rede pública de ensino, pois além da participação, despertou inúmeros talentos, 

haja vista terem sido estimulados a comporem suas próprias músicas. 

Assim, é de se orgulhar a participação de nossos jovens, pois, do que se 

pode exprimir da participação dos nossos alunos neste concurso, é que 

demonstraram enorme talento em compor, bem como com maestria fizeram suas 

vozes ecoarem em nossos corações e pensamentos, levando-nos a refletir sobre o 

nosso papel como sociedade. 

Sendo assim, são dignos de reconhecimento por parte dos Novaense, 

mesmo que ainda não se tenha ocorrido o termino deste concurso, pois sua 



votação final irá ocorrer somente no mês de novembro, mas acreditamos que a 

maior vitória destes alunos, foi em nos conceder a honra de ouvi-los e ver o quão 

somos abençoados por ter grandes talentos em nossa cidade. 

Parabéns aos Alunos Allan Quinto, Gabriela Lima, Lucas Tony dos 

Santos e Kelvin Walleff, todos da escola E.E Izabel Lerro Ortenblad e também aos 

auxiliares de produção José William Fernandes e Jardel Aranha pela brilhante 

participação no Concurso Estadual de Música. 

O povo Novaense reconhece os esforços, e presta a todos que de uma 

forma ou de outra tenham participado, esta singela homenagem são para vocês, 

pois com humildade, brilhantismo e amor, representam a toda população de 

Novais. 

Portanto, repito, a presente homenagem é fruto do reconhecimento, em 

valorizar estes que contribuíram dia após dia com seus dons e talentos em nossa 

sociedade. 

Assim, como representante do Povo de Novais, expresso o anseio e o 

compromisso em agraciá-los, com esta Moção de Aplausos e Congratulações, 

destacando a magnitude dos esforços realizados para honrar o compromisso 

assumido com nossa População. 

Sem mais para o momento, aguarda-se a aprovação da presente nos 

termos regimentais. 
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