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PARECER N° 925/2018 DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E 
ESPORTES SOBRE O PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 02/2018. 

O presente projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Eliseu Gabriel, concede Salva 
de Prata ao Coral da Universidade de São Paulo - CORALUSP. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa emitiu parecer de 
legalidade com apresentação de Substitutivo a fim de adaptar o texto às regras de técnica 
legislativa elencadas na Lei Complementar n° 95, de 26 de fevereiro de 1998. 

A Comissão de Educação, Cultura e Esportes, no âmbito de sua competência, entende 
que a propositura é meritória e deve prosperar, pelos motivos que seguem. 

Trata-se de grupo que se dedica ao canto coral desde 1967 nas dependências daquela 
universidade pública, em atividade ininterrupta desde sua fundação, engloba, hoje, 15 grupos e 
uma oficina coral sediados na Cidade Universitária, na Faculdade de Direito do Largo São 
Francisco, na Casa Dona Yá-Yá e no TUSP Maria Antônia, sob a direção de 07 regentes 
corais, num total de aproximadamente 560 coralistas. 

Desde sua criação, vem desenvolvendo um estilo próprio, consoante com seu tempo, 
aproximando o erudito e o popular, reunindo em seu repertório coral os mais diversos gêneros 
musicais. Apresenta-se para públicos variados, na comunidade universitária e fora dela, no 
país e no exterior. 

De 1989 até o presente, integra os quadros da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão 
Universitária da Universidade de São Paulo - PRCEU/USP, neste sentido também se trata de 
uma atividade de extensão universitária, de importante abrangência, que vem no sentido de 
divulgar e ampliar a prática do canto coral. Para além do trabalho artístico e de formação, por 
ser uma atividade de extensão universitária, daquela universidade pública, a presente 
homenagem também serve como forma de valorizar este tipo ação que já constituiu o tripé de 
atuação do ensino público superior: ensino, pesquisa e extensão universitária. 

Assim, favorável é o parecer ao Substitutivo da Comissão de Constituição Justiça e 
Legislação Participativa . 

Sala da Comissão de Educação, Cultura e Esportes, em 13/06/2018. 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 14/06/2018, p. 76 
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