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A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, com base no que dispõe o Art. 26,
inciso XXVIII, da Constituição Estadual, RESOLVE:

 

Art. 1º Conceder a Medalha Lenine Póvoas de Honra ao Mérito Cultural a ORQUESTRA DO ESTADO DE
MATO GROSSO.

 

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

JUSTIFICATIVA

 

 

 

A presente condecoração foi instituída no Estado de Mato Grosso através da Resolução Legislativa nº759 de
2007 em homenagem a um dos homens públicos mais atuantes nos campos político, social e cultural do
Estado de Mato Grosso, o Dr. Lenine de Campos Póvoas que, entre tantas atividades foi historiador, escritor,
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advogado, professor universitário, fundador do Tribunal de Contas do Estado, Vice-Governador e membro da
Academia Mato-Grossense de Letras.

No artigo terceiro da Resolução nº 759/2007 estão elencados os requisitos necessários para ser merecedor
de tamanha honraria, a saber: Art. 3º A Medalha LENINE PÓVOAS de Honra ao Mérito Cultural será
concedida, unicamente, por reconhecimento a trabalhos prestados, a ações de incentivo, pesquisa, ensino e
divulgação da cultura mato-grossense (GRIFEI).

Requisitos preenchidos com galhardia pela ORQUESTRA DO ESTADO DE MATO GROSSO. A Orquestra
do Estado de Mato Grosso foi criada em 2005 numa iniciativa do governo do Estado de Mato Grosso em
parceria com o Ministério da Cultura e empresas privadas de diversos segmentos. O grupo valoriza a cultura
mato-grossense em diálogo com a música universal, definindo uma sonoridade singular, com repertórios e
timbres únicos. A Orquestra do Estado de Mato Grosso integra a política cultural do governo do Estado de
Mato Grosso, sendo reconhecida pelo Decreto Governamental n. 415, de 05 de julho de 2007, como
Organização Social da Cultura e pelo Ministério da Justiça como Organização da Sociedade Civil de
Interesse Público.

Importante destacar que a Orquestra do Estado de Mato Grosso quebrou os paradigmas da música de
concerto ao combinar o repertório tradicional com novas composições e arranjos em que os instrumentos da
cultura popular mato-grossense, como a viola de cocho, o mocho e o ganzá são utilizados. A bem sucedida
mistura rendeu reconhecimento imediato e estabeleceu uma forte conexão com o público, numa região com
pouca tradição na música de concerto.

Do ano de sua criação até a presente data, a Orquestra do Estado de Mato Grosso, em inúmeras
temporadas de concertos ininterruptas, realizou centenas de apresentações divididas em três séries de
concertos: Oficiais, Didáticos e Populares. Todos gratuitos ou a preços populares, para um público anual de
milhares de pessoas. Só no Estado de Mato Grosso, as apresentações da OEMT chegam a inúmeros
municípios. Pelo Brasil, ocorrem concertos e apresentações por vários Estados brasileiros, além do Distrito
Federal. 

Em 2006, a Orquestra foi convidada a participar, na Bolívia, do mais importante festival de música barroca e
renascentista do mundo, o VI Festival Internacional “Misiones de Chiquitos”. Em 2014, a convite do Auditório
Ibirapuera, realizou concerto comemorativo de décima temporada, com participação de Roberto Corrêa,
Carlos Corrales (da Banda Vanguart) e do Trio Pescuma, Henrrique & Claudinho.

Durante suas temporadas, apresenta programas de diferentes repertórios, incluindo mais de uma centena de
composições fundamentais da literatura universal, além de peças e arranjos encomendados especialmente
para a Orquestra do Estado de Mato Grosso. Aqui vale destacar “Concerto Para Viola de Cocho e
Orquestra”, escrita especialmente para a Orquestra do Estado de Mato Grosso por Ernst Mahle; o grupo de
composições baseado nos 26 prelúdios fundamentais do mineiro Flausino Vale; “Festa da Santidade”, peça
em seis movimentos escrita por Danilo Guanais a partir do Curru; “Concerto de Fronteira”, escrita para
OEMT por Yamandu Costa, em 2014. 
A rica Discografia da Orquestra do Estado de Mato Grosso é composta por: Mestres do Rasqueado (2010);
Bragato & Radamés (2010); O Berrante Pantaneiro (2011); Sonhos, Ritmos e Danças (2012); Tango (2014);
Calidoscópio (2014),Concerto de Fronteira (2014); DVD Cantos do Brasil (2007) e DVD Toca Brasil - Itaú
Cultural (2008). A Orquestra do Estado de Mato Grosso já se apresentou nos principais Teatros do Brasil: 
Auditório Ibirapuera (SP), Teatro Nacional Claudio Santoro (DF), Teatro Castro Alves (BA), Teatro Santa
Rosa (PB), Teatro Álvaro de Carvalho (SC), dentre outros. Em 2009, foi finalista do “XII Prêmio Carlos
Gomes de Ópera e Música Erudita”, a mais importante premiação do gênero.

A Orquestra do Estado de Mato Grosso tem como principal regente, o Maestro Leandro Carvalho,
reconhecido em 2008 pelo “Anuário Viva Música” como uma das dez (10) personalidades de maior
importância da década, na música de concerto. Em 2014 a Orquestra foi convidada a apresentar seu case de
sucesso num dos mais relevantes encontros do setor, o Classical Next, realizado em Viena, na Áustria.

Senhores, a união das forças para a valorização da cultura mato-grossense é de suma importância! Este
diálogo com a música universal, definindo uma sonoridade singular, com repertórios e timbres únicos faz, de
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fato, a Orquestra de Mato Grosso ser merecedora da Medalha Lenine Póvoas de Honra ao Mérito Cultural.
Pelos motivos expostos, pela importância cultural imensurável espero e conto com o devido acolhimento e
necessária receptividade de meus Pares para seu regular trâmite e ulterior aprovação.

*Obs: Informações capturadas em 06/06/2019, através do site da Secretaria Estadual de Cultura e do site
“musicotecaoemt”

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 11 de Junho de 2019

 

Silvio Fávero
Deputado Estadual
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