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SECRETARIA DE GOVERNO

PREFEITURA DE MOGI DAS CRUZES

OFÍCIO N° 267/2021 - SGOV/CAM

Mogi das Cruzes, 12 de abril 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

DIS'POSt,..,ÃO DOS VERFArDORFS
Assunto: Requerimento n° 24/2021

2t1421....

Senhor Presidente,

Reporto-me ao Oficio GPE n° 62/21, protocolado nesta Prefeitura sob o n°
8.874/2021, com o qual Vossa Excelência encaminhou o autógrafo do Requerimento n° 24/2021.
de sua autoria e dos nobres Vereadores Edson Santos, Jose Luiz Furtado e José Francimário Vieira
de Macedo, o qual mereceu aprovação no Plenário dessa Edilidade, tendo por objeto a solicitação
de informações sobre o processo de renovação e análise 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:
1) Foi apresentado plano de trabalho com adequação do período pandêmico?
Ainda não contempla neste momento pandêmico a nova adequação de plano de
trabalho apresentado pela entidade. O Maestro Lelis associa os compromissos administrativos com
a execução de um plano de trabalho incompatível com o objeto do projeto.
2) Se positiva a resposta anterior, quais medidas foram realizadas?
Foi apresentado que os músicos teriam cargas horárias das 19h às 22h em alguns dias,
não condizentes com o aproveitamento real e com a carga horária compatível com o atual momento
pandêmico.
3) Foi apresentado plano pedagógico e maneiras das aulas a serem ministradas
no período pandêmico?
Não, somente é citada a maneira como os músicos atuarão e as respectivas cargas
horárias relacionadas com seus vencimentos.
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4) Se positiva a resposta anterior, quais medidas foram realizadas?
Uma apresentação de forma online. E o objeto do projeto é referente ministrarem in
dependências
das salas de aula, o que não foi iniciado até a presente data, devido a situação
loco nas
pandêmica.
5) Diante de todos os dados que foram solicitados referente ao projeto, ele será
renovado?
Sempre foi intenção da Prefeitura dar continuidade aos projetos importantes, como
neste caso, desde que o objeto do projeto seja ministrado e cumprido da forma que regem todas as
instituições representativas, dentro da legalidade e de uma programação real.
6) Se a resposta anterior for negativa, quais medidas serão adotadas quanto aos
70 profissionais que estão aguardando a conclusão desse processo? Ressaltamos ainda que
os profissionais do projeto são músicos e devido a pandemia suas atividades culturais estão
suspensas e os mesmos estão sem nenhum tipo de renda.
Qualquer projeto não está atrelado ao sistema de funcionários ou administrativos de
instituições. Todos os projetos poderão continuar, serem renovados ou não. Pois o interesse e o
dinheiro público devem ser avaliados constantemente, em especial quanto a forma em que estão
sendo administrados. A função da Prefeitura é investir bem o dinheiro público, pois senão será
cobrada de seus feitos por intermédio das respectivas instituições fiscalizatórias.
7) Existem algum planejamento para dar suporte financeiro a esses músicos,
mediante cadastro emergencial?
No momento não existe este suporte financeiro.
8) Qual o prazo para conclusão e solução do processo, visto que estamos há quase
30 dias da primeira manifestação inicial?
A indecisão administrativa da instituição é que não se chega a uma conclusão para este
caso. Já está à disposição deste projeto o valor aprovado de R$ 2.462.400,00 (dois milhões,
quatrocentos e sessenta e dois mil e quatrocentos reais), sendo que pelo projeto apresentado é um
valor e uma readequação de alto nível. Valor liberado desde o dia 18 de março de 2021.
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
Secretário de Governo
SGovirbm

