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MOÇÃO DE APLAUSOS Nº 45/2022 
 

Moção de Aplausos e Congratulações à jovem Maria Eduarda Nóbrega Cruz, 

moradora de Embu das Artes, pelas vitórias alcançadas no Festival de Dança 

Matrix, realizado em Florianópolis e na Argentina.  

Maria Eduarda Nóbrega Cruz tem 13 anos e é moradora do Jardim Santa Tereza, em Embu 

das Artes. A jovem dança Ballet Clássico e Jazz desde os 2 anos de idade, e participou do 

festival de dança Matrix, realizado em Florianópolis-  

Santa Catarina, no qual foi classificada para participar da competição final, em Rosário, na 

Argentina. Apresentando três coreografias, ela conquistou duas vezes a colocação em 

primeiro lugar e uma colocação em segundo lugar. Maria Eduarda ainda foi destaque do 

festival com menção honrosa de melhor ballet clássico e destaque na coreografia que 

dançou junto com um bailarino. 

Maria Eduarda é motivo de grande orgulho para Embu das Artes. Tão jovem, representando 

nosso município, ela alcançou vitórias no Brasil e na Argentina, levando consigo o nome e 

a bandeira de Embu das Artes, engrandecendo ainda mais nosso sentimento de honra, 

visto que essa é uma relevante conquista para nossa cidade, a qual este legislativo não 

poderia deixar de reconhecer. 

Considerando o exposto acima, o vereador Renato Oliveira e os demais vereadores desta 

Câmara Municipal apresentam ao Egrério Plenário, nos termos regimentais, esta MOÇÃO 

DE APLAUSOS E CONGRATULAÇÕES à jovem Maria Eduarda Nóbrega Cruz, que 

representou Embu das Artes no Festival de Dança Matrix, no qual foi vencedora e obteve 

destaque com suas performances de dança. 

É a Moção. 

Plenário "Mestre Gama", 23 de novembro de 2022. 

 

Renato Oliveira 
Presidente da Câmara 
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