ESTADO DE SANTA CATARINA

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGES

PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 0146/2018
EXCELENTÍSSIMO SENHOR LUIZ MARIN PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGES
OS VEREADORES, Amarildo Farias (PT), Mauricio Batalha Machado (PPS), e Aida Hoffer (PSD), membros da comissão
do Marco regulatório, com amparo nos artigos 33, XII e 94, XIX da Lei Orgânica Municipal, combinado com o artigo 28,
XXV, do Regimento Interno da Câmara de Vereadores requerem, após deliberação do Egrégio Plenário, o envio de:

AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL - EXMO. SR. ANTONIO CERON:
Considerando que a lei 13.019/14 (Marco Regulatório) impõe ao município a obrigação de implantar os instrumentos legais a
serem utilizados, em substituição aos convênios, para formalizar as parcerias entre o poder público e as entidades privadas
(OSCs) para a transferência de recursos;
Considerando a ação de inúmeras Organizações da Sociedade Civil OSC do município no atendimento à segmentos da
população (crianças, idosos, deficientes, usuários de substâncias psicoativas, etc.) em complementariedade às ações do poder
público local, o que é imprescindível para garantir os direitos destas populações.
Considerando que, em razão da ausência de cofinanciamento do município à algumas dessas organizações, em que pese o
Marco Regulatório, para a manutenção das suas atividades, inúmeras delas estão prestes a encerrar suas atividades, deixando
centenas de usuários sem atendimento. Solicita as seguintes informações:

1. Quais as OSC estão recebendo recursos dentro do que dispõe o Marco Regulatório (Lei Federal 13019/2014)?
2. Em relação aos termos de parceira/colaboração estabelecidos com as Instituições de Longa Permanência (ILP) ou
Casas Asilares:

a.
b.
c.
d.

Quantas vagas o município “comprou” em cada uma das 3 casas (ILPs)?
Qual o valor per capta?
Este número de vagas atende a demanda?
Qual a situação do repasse (adimplência)?

1. Serão lançados outros editais para compra de serviços de outras OSCs e outras poíticas? Se sim, qual a perspectiva
temporal?
Sala das Sessões, 16 de julho de 2018.
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Vereador
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Vereadora
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