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Assunto:  Aplaude  e  Congratula  Jasson  Kerkhoven,  proprietário
Coreografo da Cia de  Dança JK, o qual esteve em Curitiba participando da Mostra
Paranaense de Dança 2019, junto a dezenas de outros bailarinos e grupos de Curitiba e
cidades próximas. Jasson representou, mais uma vez a cidade de Itapoá, a qual adotou
com coração.

A Câmara Municipal de Itapoá, Estado de Santa Catarina, por unanimidade,

apresenta,  nos  termos  regimentais,  a  presente  MOÇÃO  DE  APLAUSOS  ao  Coreografo

Jasson Kerkhoven.

O  artista  apresentou-se  no  Complexo  Cultural  Teatro  Guaíra  com  as

coreografias “Cisne Negro”, coreografia de Marius Petipa  e “A vida em cor de rosa”, sendo a

última de sua autoria. 

Após sua apresentação, Jasson foi incluído no grupo de melhores da noite com

a coreografia “A vida em cor de rosa” e voltará a se apresentar dia 22/06/2019 em palco no

Memorial de Curitiba, sendo este um evento aberto a toda a comunidade, levando assim, mais

uma vez, o nome de nossa cidade além de nossos limites territoriais.

“Estamos levando o nome de Itapoá nos mais renomados festivais de dança do

país com muito orgulho e vencendo todas as dificuldades que a cultura, em especial a dança,

enfrenta em nosso país”, explica Jasson.  ‘’A participação neste festival é uma grande vitória,

agora  é  só  comemorar  e  aguardar  o  dia  dos  campeões  pelo  segundo  ano  consecutivo’’,
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completa Jasson que em 2018, também foi finalista ao lado da Cia Jovem do Teatro Guaíra.   

Diante do exposto, e pelos méritos acima narrados, é que esta Casa de Leis

aprova  honrosamente esta Moção de Aplausos.

É a Moção.

Câmara Municipal de Itapoá/SC, em 16 de maio de 2019.
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