
REQUERIMENTO 
 

REQ043.docx 

Avenida Professor Walter Thaumaturgo, 208 – Centro – CEP 12030-040 – Fone (12) 3625-9500 – Fax (12) 3625-9527 
E-mail: camarataubate@camarataubate.sp.gov.br – Site www.camarataubate.sp.gov.br 

Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito 

Municipal sobre o decreto que regulamenta o 

MROSC – Marco Regulatório da Organizações 

da Sociedade Civil.  

 

Senhor Presidente,  

 

 

Considerando que o prazo para regulamentação municipal já se 

encontra defasado; 

 

Considerando que as Organizações Sociais e demais entidades 

do Terceiro Setor precisam se adequar as novas normas para estabelecerem termos de 

parceria, colaboração, fomento e acordo de colaboração com o poder público; 

 

Considerando que o município precisa se adequar as novas 

regras e normas do Marco Regulatório para estabelecer parceria com o Terceiro Setor; 

 

Considerando que questionamos através do Requerimento nº 

1695/2017 o prazo para a publicação do decreto municipal para a regulamentação do MROSC 

em Taubaté, se haverá formação e debates sobre o MROSC com as entidades do Terceiro 

Setor da cidade, como será a publicidade para o amplo conhecimento destas novas regras que 

regem o Terceiro Setor, e recebemos como resposta que o assunto demanda tempo para ser 

elaborado uma vez que envolve diversas pastas da municipalidade. Entretanto maiores 

informações poderão ser obtidas junto ao Departamento de Materiais , Patrimônio  e compras. 

Assim sendo, é que:  
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REQUEREMOS à Nobre Mesa, ouvido o Plenário, 

dispensadas as demais formalidades de praxe, seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, 

solicitando a V. Exª. para que se digne informar a esta Casa o quanto segue: 

 

I- Solicitamos informações do Departamento de Materiais, 

Patrimônio e compras, qual o prazo para a publicação do decreto municipal para a 

regulamentação do MROSC em Taubaté? 

 

II- Solicitamos informações do Departamento de Materiais, 

Patrimônio e compras, se a prefeitura irá realizar formação e debates sobre o MROSC 

com as entidades do Terceiro Setor da cidade? 

 

III- Solicitamos informações do Departamento de 

Materiais, Patrimônio e compras, qual a publicidade que a prefeitura pretende realizar 

para o amplo conhecimento destas novas regras que regem o Terceiro Setor? 

 

Plenário “Jaurés Guisard”, 26 de março de 2018. 

 

Vereadora Loreny (PPS) 


