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Dispõe sobre a criação do Coral da Assembleia
Legislativa  do  Estado  de  Mato  Grosso,  e  dá
outras providências.

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

Art. 1° Fica criado o Coral da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, vinculado à Presidência
desta Casa de Leis, destinado a fortalecer a cultura da música erudita, popular brasileira e mato-grossense,
despertando, formando e valorizando o talento dos artistas locais, em especial, dos servidores do
Parlamento Estadual.

Art. 2° O coral será composto por servidores da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso e
funcionará nas dependências da Escola do Legislativo.

Art. 3° O coral será regido por Maestro ou Maestrina de reconhecida formação acadêmica e profissional, e
será selecionado(a) consoante pressupostos legais que versam sobre contratação de serviços pelo Poder
Público.

Art. 4° O funcionamento do Coral de que trata esta Resolução será regulamentado através de regimento
interno aprovado pela Presidência da Assembleia Legislativa.

Art. 5° O Coral terá uma diretoria eleita pelos seus membros, com atribuições regulamentadas em regimento.

Art. 6° Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
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JUSTIFICATIVA

Música é a combinação de ritmo, harmonia e melodia, de maneira agradável ao ouvido. No sentido amplo é a
organização temporal de sons e silêncios (pausas). No sentido restrito, é a arte de coordenar e transmitir
efeitos sonoros, harmoniosos e esteticamente válidos, podendo ser transmitida através da voz ou de
instrumentos musicais.

A música é uma manifestação artística e cultural de um povo, em determinada época ou região. A música é
um veículo usado para expressar os sentimentos. Ela evolui através dos séculos, resultando numa grande
variedade de gênero musicais, entre eles, a música sacra ou religiosa, a erudita ou clássica, a popular e a
tradicional ou folclórica. Cada um dos gêneros musicais possuem uma série de subgêneros e estilos.

Um Coro ou Grupo Coral é um grupo musical composto, basicamente, de cantores, profissionais ou não, que
são classificados conforme a tessitura de suas vozes. Um coro misto, com vozes, adultas, masculinas e
femininas, na música ocidental tradicional e erudita compõe-se de quatro vozes: baixos, tenores, contraltos e
sopranos; e, em algumas vezes, suas variantes, barítono e mezzo-soprano que na verdade são o mesmo
que: segundo tenor e o segundo soprano, respectivamente.

Considerando que a ligação da música com o canto coral é a forma e o meio mais apropriado de não só criar
um clima de união e confraternização entre os colegas de trabalho, mas também de despertar a
sensibilidade musical das pessoas e criar um ambiente mais alegre para que as pessoas desempenhem
suas funções com maior disposição, elevando com isso a produtividade no trabalho é que apresentamos
este Projeto para criar o Coral da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso.

Posto isto, almejo o apoio dos nobres Pares para a aprovação deste Projeto de Resolução.
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