
 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

 
RESOLUÇÃO Nº 5.292, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2018. 

 
Institui o Coral “ELCIO ÁLVARES” dos 
servidores da Assembleia Legislativa do 
Estado do Espírito Santo – Ales. 

 
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 17, inciso XXVI 
do Regimento Interno, aprovado pela Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, 
promulga a seguinte Resolução: 

 

Art. 1º Fica instituído o Coral “ELCIO ÁLVARES”, dos servidores da 
Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo – Ales, composto por 
servidores do quadro efetivo e comissionado, podendo integrar o Coral cidadãos 
voluntários, com o objetivo de identificar e desenvolver as potencialidades 
artísticas e culturais do servidor da Ales e promover maior integração e bem-
estar dos servidores no ambiente de trabalho. 

 
§ 1º O Coral “ELCIO ÁLVARES”, dos servidores da Ales, é de 

responsabilidade da Escola do Legislativo. 
 
§ 2º O Coral possui estilo popular e o repertório previsto é composto por 

músicas populares brasileiras, folclóricas, regionais, sacras, clássicas e cívicas. 
 
§ 3º Será criado um calendário de eventos incluindo sessões solenes, 

comemorações de datas, solenidades diversas e durante a semana que antecede 
os festejos natalinos para apresentação do Coral. 

 
§ 4º É facultado o ingresso de pessoas estranhas à Ales no Coral, 

mediante indicação de Deputado ou funcionário, a posterior aprovação técnica do 
Regente. 

 
§ 5º Os integrantes do Coral dos servidores não receberão qualquer 

remuneração ou ressarcimento por sua participação nas apresentações públicas. 
 
Art. 2º As atividades do Coral serão supervisionadas pelo Coordenador 

Especial da Escola do Legislativo. 
 
Art. 3º Compete ao Coordenador Especial da Escola do Legislativo: 



 
I - supervisionar as atividades do Coral; 
 
II - aprovar a agenda de apresentações do Coral; 
 
III - promover a divulgação do Coral; 
 
IV - disponibilizar espaço físico para a realização de ensaios, aulas, 

guarda de uniformes e outros materiais do Coral. 
 

Parágrafo único. As solicitações para apresentação do Coral deverão 
ser feitas mediante ofício enviado ao Coordenador Especial da Escola do 
Legislativo, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, contendo as 
seguintes informações: 

 
I - data, horário e local do evento; 
  
II - objetivo do evento; 
 
III - composição do repertório, conforme o caso. 
 
Art. 4º O Regimento Interno definirá um conjunto de normas que 

disciplinarão o funcionamento e as rotinas internas do Coral. 
 
Art. 5º Os componentes musicais serão adquiridos ou contratados pela 

Presidência da Ales, observada a legislação competente. 
 
Art. 6º Os casos omissos serão resolvidos pelo Presidente da Escola do 

Legislativo. 
 
Art. 7º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Palácio Domingos Martins, em Vitória, 06 de fevereiro de 2018. 
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Presidente  
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1ª Secretária 
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Este texto não substitui o publicado no D.P.L. de 09/02/2017. 


