
 
 

 

Câmara Municipal de Votorantim 
“Capital do Cimento” 

ESTADO DE SÃO PAULO 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM 

 

 

REQUERIMENTO ESPECIAL Nº 067/18  

 

 

REQUEIRO à Mesa, na forma regimental, ouvido o Plenário, se consigne nos Anais desta Casa, votos de 

congratulações com o Grupo Madrigal Cantabile, na pessoa do Maestro Luís Gustavo Laureano, que 

participou e foi um dos premiados na quinta edição do Cantoritiba – Festival Internacional de Música Canto 

Coral, um dos principais do nosso país.   

 

JUSTIFICATIVA: 

 

 

Realizado de 1º a 4 de novembro, em Curitiba, no Paraná, o Cantoritiba reuniu grupos de todos os estados 

brasileiros e até mesmo de outros países da América Latina. Foram mais de 60 grupos e dois mil cantores. 

 

O Madrigal Cantabile, de Votorantim, participou da Mostra Não Competitiva, na qual os corais não 

competem entre si, mas são avaliados de acordo com a habilidade e o conhecimento musical. 

 

Nesta categoria, o Madrigal Cantabile alcançou o ranking de 90 pontos, sendo o 1º colocado, com o 

seguinte parecer técnico: “Muito bom trabalho. Muito boa presença e sonoridade. Dinâmicas e afinação. E o uso de 

consonantes bastante percussivas no espiritual. Boa uniformidade de vogais”. 

 

Personalidades musicais com notória experiência e conhecimento da interpretação da música coral 

avaliaram os coros candidatos, concedendo certificados Ouro, Prata, Bronze ou de participação. 

 

O Madrigal Cantabile é um grupo independente que surgiu a partir da extinção do Coral Municipal de 

Votorantim e que tem por finalidade revelar talentos musicais de pessoas que se identificam com a Música Coral, 

possibilitando-lhes o aperfeiçoamento técnico-musical e o desenvolvimento pleno de suas potencialidades. 

 

Formado e regido por Luís Gustavo Laureano, o Madrigal trabalha um repertório que explora as diferentes 

sonoridades e linguagens musicais, as quais vão do erudito ao popular.   

 

Que do deliberado se dê ciência ao homenageado, bem como aos órgãos de imprensa abaixo 

relacionados: 

 

 TV Votorantim; 

 Jornal "Folha de Votorantim"; 

 Jornal "Gazeta de Votorantim";  

 Jornal "Ipanema";  

 Jornal “Cruzeiro do Sul”;  

 Rádio Ipanema; 

 Rádio Cantate FM; 

 Rádio Nova Tropical FM; 

 Rádio Band FM; 

 Rádio Cruzeiro FM; 

 Blog "noticiasvotorantim", da Jornalista Luciana Lopez. 

 

 

Plenário "Pedro Augusto Rangel", em 27 de novembro de 2018. 
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