
OFÍCIO

Número de Referência: OF. SE nº 246/2020
Interessado: Assessoria Técnica Legislativa
Assunto: Indicação nº 3932/2020

Senhor Secretário,

Com os cumprimentos de estilo, em atenção à Vossa mensagem eletrônica, que
solicita pronunciamento desta Pasta quanto a Indicação n° 3932 de 2020, de autoria da nobre
Deputada Marina Helou, que "indica a avaliação da retirada da previsão, estabelecida no termo
de referência para elaboração de proposta técnica e orçamentária para gestão do conservatório
Dramático e musical Dr. Carlos de Campos de Tatuí, que, ao realizar uma convocação pública
(RESOLUÇÃO SCEC - 34, DE 04/11/20) para celebrar contrato de gestão para gerenciamento
de referido aparelho com organização social de Cultura, possibilitou o encerramento das
atividades no pólo avançado de São José do Rio Pardo" esta Secretaria de Cultura e Economia
Criativa vem apresentar a manifestação sobre o tema.

Em análise aos elevados propósitos realçados em sede de justificativa, observamos
que o objetivo precípuo da indicação parlamentar se direciona a evitar prejuízos às pessoas
atendidas pelo polo de São José do Rio Pardo, ligado ao Conservatório Dramático de Musical
Dr. Carlos de Campos (Conservatório de Tatuí), visto que nos termos da Convocação Pública,
identificada pela Resolução SCEC - 34, de 04.11.20, existe um tópico do Termo de Referência
que permite, dentro do planejamento estratégico da OS, a possibilidade de encerramento do polo
em questão, desde que apresentadas as devidas estratégias para acolhimento destes alunos na
cidade de Tatuí.

A parlamentar ressalta que "no polo da cidade de São José do Rio Pardo são
oferecidas mais de 20 habilitações, atendendo cerca de 200 alunos no ano de 2020", e o
encerramento deste polo, resultaria na transferência de ações para a sede do Conservatório, que é
situada em Tatuí.

Ainda, destaca que "a distância entre as duas cidades é de quase 300 quilômetros,
em um trajeto que demora mais de três horas. Um deslocamento nessa proporção é
completamente proibitivo para que as pessoas que dependem deste importante equipamento
público para a sua formação cultural continuem utilizando esse serviço. Na prática, estamos
diante de uma situação em que essas oportunidades simplesmente deixariam de existir para a
população de São José do Rio Pardo."

Neste sentido, evidenciamos a legítima preocupação da parlamentar, esclarecendo
que a referida Convocatória Pública se faz em um momento crucial para o Conservatório de
Tatuí, que já foi reconhecido como a melhor instituição de ensino musical da América Latina. A
Instituição possui hoje um quadro com profissionais de extrema competência artística e didática
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e todo o trabalho realizado pelos profissionais da casa é digno de reconhecimento. Mas também
não podemos negar que é fato que ainda há um longo caminho a ser percorrido pelo
Conservatório de Tatuí para que o mesmo volte a alcançar os resultados de outrora como melhor
instituição de ensino de música da América Latina.

Aliado a esta questão, não se pode deixar de considerar o cenário macroeconômico
atual e as dificuldades de se obter recursos exclusivamente públicos, as quais são atribuídas as
tentativas do Governo do Estado de promover o reequilíbrio das contas públicas, motivado pela
contração da arrecadação tributária, agravada pelos efeitos da crise sanitária da Covid-19.

Nesta toada, cumpre informar que o Chamamento Público resultou no vigente
Contrato de Gestão nº 04/2020, com a OS de Cultura "Sustenidos", para o fomento, a
operacionalização da gestão e a execução das atividades na área cultural referentes ao
CONSERVATÓRIO DRAMÁTICO E MUSICAL "DR. CARLOS DE CAMPOS" DE TATUÍ,
onde foi proposto ações para mitigar os impactos negativos do possível encerramento do polo em
questão.

O Conservatório de São José do Rio Pardo conta hoje com 187 vagas distribuídas
entre diferentes habilitações na área de música de concerto. Para minimizar o impacto do
possível encerramento destas atividades, a Sustenidos se propõe a estudar formas de acolher
os(as) alunos(as) do Conservatório, na faixa etária entre 6 a 17 anos, em seu polo do Projeto Guri
na mesma cidade.

Hoje o polo do Projeto Guri em São José do Rio Pardo conta com os cursos de
Clarinete, Contrabaixo acústico, Eufônio/Bombardino, Flauta transversal, Percussão, Saxofone,
Trombone, Trompete, Viola, Violão, Violino, Violoncelo, Coral Infantil e Coral juvenil,
funcionando às quartas e sextas das 13:30h às 17h.

Todavia, este processo foi feito antes da aprovação do orçamento de 2021, o
orçamento publicado na Convocação Pública levou em consideração a necessidade de cortes
frente aos recursos disponibilizados naquele momento, no cenário imaginado para 2021. Estamos
trabalhando na ampliação dos recursos disponíveis para o programa orçamentário do
Conservatório de Tatuí, aguardando neste momento a autorização e aprovação da suplementação
orçamentária pela Secretaria de Projetos, Orçamento e Gestão (SPOG). Com estes recursos
adicionais conseguiremos garantir a continuidade das ações do polo avançado de São José do
Rio Pardo.

Com a suplementação ora informada, a oferta cultural realizada pelo Conservatório
de Tatuí no Município de São José do Rio Pardo manter-se-á presente nas proporções anteriores,
possibilitando a permanência do atendimento da população com inovação e excelência no campo
da formação cultural e artística.

Sendo o que nos cumpre para o momento, renovamos sinceros protestos de elevada
estima e distinta consideração.

São Paulo, 22 de fevereiro de 2021.

 

Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Cultura e Economia Criativa
GABINETE DO SECRETÁRIO ADJUNTO

2

S
C

E
C

O
F

I2
02

00
05

68
A

Assinado com senha por FREDERICO MAIA MASCARENHAS - 22/02/2021 às 15:51:26.
Documento Nº: 11630644-7079 - consulta à autenticidade em
https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=11630644-7079

Gov
er

no
 d

o 
Estado de S

ão P
aulo

2



Frederico Maia Mascarenhas
Chefe de Gabinete
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