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Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito 

Municipal sobre parcerias entre o Poder Público e 

entidades sem fins lucrativos. 

 

Senhor Presidente,  

 

 

Considerando que o Projeto de Lei Ordinária nº 55/2018, de 

autoria do prefeito municipal José Bernardo Ortiz Monteiro Junior, dispõe sobre parceria com 

entidade privada e os Serviços Sociais Autonômos; 

 

Considerando que o Marco Regulatório das Organizações da 

Sociedade Civil (MROSC) tem o objetivo de amparar as organizações da melhor forma 

possível, estabelecendo novas regras para que as entidades privadas sem fins lucrativos 

possam desenvolver suas atividades;  

       

Considerando que a Mensagem nº 40/2018, que envia o PLO 

55/2018 à Câmara Municipal, o Prefeito Municipal afirma que a parceria com entidades do 

Sistema “S” não está inclusa no rol de parcerias estabelecidas pelo MROSC; 

 

Considerando que, mesmo que a parceria fosse uma das opções 

do MROSC, o município estaria passando por um momento de insegurança jurídica uma vez 

que o MROSC ainda não foi regulamentado em Taubaté, conforme previsto na legislação; 

 

Considerando que há 17 meses o MROSC teria que estar 

regulamentado no município. 

 

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- Já que existe a preocupação em regulamentar parcerias 

com entidades privadas e os Serviços Sociais Autônomos – chamado de Sistema “S”. Por 

qual motivo, o MROSC ainda não foi regulamentado? 

   

 

Plenário “Jaurés Guisard”, 28 de Maio de 2018. 

 

Vereadora Loreny (PPS) 


