
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 090/2010

Concede  título  de  cidadania  espírito-santense  a  Senhora  Nilcélia  Prates
Figueiredo de Souza. 

 A Assembléia Legislativa do Estado do Espírito Santo

DECRETA

Art. 1º Fica concedido a Senhora Nilcélia Prates Figueiredode Souza, o Título de Cidadão
Espirito-Santense. 

Art. 2º      Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio Domingos Martins, 04 de novembro de 2010.

DEPUTADO SARGENTO VALTER DE PAULA
Líder do PSB

JUSTIFICATIVA



Nilcélia Prates Figueiredo de Souza, Natural da cidade de Governador Valadares e
radicada no Espírito Santo há 24 anos, todos estes no município da Serra.
Formação Artística – Formada pela SATEDES  (Sindicado dos Artistas e Técnicos em
Espetáculos de Diversões do Espírito Santo) tendo a Carteira de dançarina e Coreógrafa
Profissional  –  DRT/ES 902,  tendo ainda  a  carteira  de  Diretora  de  Produção  –  DRT/ES
001,  participou  de  vários  Cursos  e  Workshops  sobre  danças  orientais  para  que  se
aperfeiçoasse cada vez. 
Nilcélia  Prates  já  promoveu  (em  sua  11ª  edição)  e  promove  diversos  eventos  em  seu
espaço  de  danças  orientais,  além  dos  shows  de  dança  do  ventre  e  ministra  workshop
desde 2008.
O  Espaço  de  Danças  Orientais  Nilcélia  Prates  é  voltado  para  todas  as  mulheres  que
desejarem  desfrutar  da  beleza  e  dos  benefícios  que  a  arte  da  dança  do  ventre
proporciona  ao  universo  feminino,  seja  para  iniciantes  até  àquelas  que  sonham em se
tornar dançarinas profissionais reconhecidas no meio artístico.
Ele conta com aulas de Básico I e II, de infantil à terceira idade; intermediário I e II, para
aquelas que possuem certo conhecimento de dança; avançado I e II, para aquelas que
querem  se  tornar  uma  profissional  da  dança  e  prepararem-se  para  a  prova  de
capacitação  do  SATEDES  (Sindicato  dos  Artistas  e  Técnicos  em  Espetáculos  de
Diversões  do  Espírito  Santo);  e  a  última  etapa  -  o  Profissional  -  especialmente  para
professoras. 
Premiações Recebidas –  Melhor  espaço de dança e  melhor  dançarina  do  ES pelo  8º
Festivalhaço em 2007 e Diploma de menção honrosa pela  contribuição na qualificação
dos profissionais das artes pela Assembléia Legislativa do ES em 2007.


