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REQUEIRO ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, obedecidas 

às formalidades regimentais e ouvido o Douto Plenário, se digne Vossa Excelência 

encaminhar ao setor competente da municipalidade que informe sobre a suspensão 

das atividades do Projeto Pequenos Músicos, Primeiros Acordes na Escola. 

Considerando, que o Projeto atende mais de 11 mil crianças e jovens, 

em 21 poios municipais, que recebem aulas de ensino sinfônico e musicalização e 

desde 2017, por meio de chamamento público realizado pela Prefeitura, a Sinfônica de 

Mogi das Cruzes estava no gerenciamento do Projeto em parceria com a Secretaria de 

Educação. 

Considerando, o grande destaque das bandas, inclusive a nível 

nacional, estadual e municipal como as apresentações na Sala São Paulo, Festival 

Internacional de Campos do Jordão dentre outras premiações e campeonatos 

disputados com o Projeto Pequenos Músicos, Primeiros Acordes na Escola. 

Considerando, que o Projeto emprega mais de 70 profissionais, em 

plena pandemia. Aliás, cabe ressaltar que, mesmo na pandemia, as atividades foram 

U desenvolvidas através da produção de conteúdo on line e materiais didáticos a serem 

utilizados pelos alunos, o que reafirma o compromisso e a seriedade do projeto. 
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Considerando, que o projeto é realizado nos bairros de maior taxa de 

vulnerabilidade social. 

a) Qual motivo da não renovação do Projeto? 

b) Quais foram os critérios de avaliação? 

Solicito que seja a mim apresentado também a conclusão de tais 

estudos. 

Plenário Ver. Dr. Luiz Beraldo de Miranda, em 15 de fevereiro de 2021. 
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Mogi das Cruzes, em 17 de fevereiro 2021..

Ofício GPE n.° 27/21 

Senhor Prefeito: 

Através do presente, tenho a elevada 

honra de passar às mãos de Vossa Excelência, o incluso autógrafo do 

Requerimento n° 12/21, de autoria do Vereador Edson dos Santos e outro, que 

solicita as informações que especifica e que recebeu as assinaturas de apoio 

conforme determina o art. 210 e parágrafos, do Regimento Interno da Câmara 

Municipal. 

Valho-me do ensejo, para reiterar a Vossa 

Excelência os protestos de consideração e apreço. 

Atenciosamente. 
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OTTO FÁBIO FLORES DE REZENDE 

Presidente da Câmara 

À SUA EXCELÊNCIA O SENHOR 
CAIO CESAR MACHADO DA CUNHA 
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES 





PREFEITURA DE MOGI DAS CRUZES SECRETARIA DE GOVERNO 

OFÍCIO N° 134/2021 - SGOV/CAM 

Mogi das Cruzes, 26 de fevereiro de 2021. 

A Sua Excelência o Senhor 
Vereador Otto Fábio Flores de Rezende 
Presidente da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes 
Av. Ver. Narciso Yague Guimarães, 381, Centro Cívico 
Nesta 

Assunto: Requerimento n" 12/2021 

Senhor Presidente, 

A DISPOSIvÃO DOS VEREADORES 
dNS j alei_ 
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Reporto-me ao Oficio GPE n° 27/21, protocolado nesta Prefeitura sob o n° 
5.130/2021, com o qual Vossa Excelência encaminhou o autógrafo do Requerimento n° 12/2021, 
de autoria dos nobres Vereadores Edson Santos e Milton Lins da Silva, o qual mereceu aprovação 
no Plenário dessa Edilidade, tendo por objeto a solicitação de informações referentes à suspensão 
das atividades do Projeto Pequenos Músicos... Primeiros Acordes na Escola. 

Com os cordiais cumprimentos, venho à presença de Vossa Excelência e dos demais 
pares dessa Egrégia Câmara Municipal para comunicar-lhes a ciência do Exmo. Senhor Prefeito 
ao referido autógrafo, bem como encaminho abaixo, as seguintes informações: 

a) Qual motivo da não renovação do Projeto? 
Jamais foi objeto de não renovação de qualquer projeto da entidade, pois o último 

processo da entidade sobre subvenção como termo de colaboração encerrou-se em 31 de dezembro 
de 2020. Trata-se de novo termo de colaboração para 2021. 

b) Quais foram os critérios de avaliação? 
Não existe avaliação de algo que não foi executado. Observou-se a ausência no 

processo das seguintes informações e documentação necessária: 

1) Plano de Trabalho adequado ao período pandêmico em que vivemos. 
Apresentaram o projeto 2021 totalmente presencial e nas escolas (inadequado); 

2) Plano pedagógico e maneiras das aulas a serem ministradas no período 
pandêmico; 

3) Efetivação da proposta 2021 - Calendário adequado de programa no período 
pandêmico: 
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escolas. 
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- Número de aulas (grade horária); 
- Número de professores necessários; 
- Valor do projeto mensal e anual adequado ao período liberado de aulas nas 

4) Local proposto no projeto para 2021 em salas de aulas das escolas municipais, 
não forneceram outras opções em período pandêmico. Lembrando que janeiro e fevereiro de 2021 
as escolas não funcionaram. 

Assim sendo, após as informações consignadas acima, aproveito a oportunidade 
para renovar a Vossa Excelência os protestos de minha alta consideração. 

Atenciosamente, 

Francisco Cardoso de Camargo Filho 
Secretário de Governo 

SGovirhm 


