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EMENTA: DISPÓE SOBRE A QUALIFICAÇÃO DE ENTIDADES SEM FINS

LUCRATIVOS COMO ORGANIZAÇOES SOCIAIS DE EDUCAÇÃO, PARA

ATUAREM NA EDUCAÇÃO INFANTIL, PRIMEIRA ETAPA DA EDUCAÇÃO

BÁSICA, NAS ESCOLAS ESPECIFICADAS CONFORME RELAÇÃO E DÁ

OUTRAS PROVIDENCIAS.

Emendas:
1. Aditiva: ADICIONA ARTIGO, ONDE COUBER, AO PROJETO DE LEI Nº

134/2019. Vereador: ALESSANDRO MARACA.

2. Modificativa: MODIFICAA REDAÇÃO DO 5 tº DO ARTIGO 8º, DO PROJETO

DE LEI Nº 134/2019. Vereador: ALESSANDRO MARACA.

3. Modificativa: MODIFICAA REDAÇÃO DO ARTIGO 25, DO PROJETO DE LEI

Nº 134/2019. Vereador: ALESSANDRO MARACA.

4. Supressiva: SUPRIME O ARTIGO 25. Vereador: FABIANO GUIMARÃES.

5. Modificativa: MODIFICAO ARTIGO 3º. Vereador: FABIANOGUIMARÃES.

6. Substitutiva: EMENDA SUBSTITUTIVA A EMENDA Nº 01 DO PROJETO DE

LEI 134/2019. Vereador: ALESSANDRO MARACA

7. Modificativa: DA NOVA REDAÇÃO AO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 11.

Vereador: MARCOS PAPA.

8. Modificativa: REDAÇÃO ARTIGO 11. — COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E

JUSTIÇA
RELATOR: João Batista
PARECER: Favorável, sem apresentação de novas emendas.
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RELATÓRIO

Conforme disposição expressa no artigo 70, do Regimento Interno, 0

projeto veio a esta Comissão.

A matéria em análise tramita nesta Casa Legislativa por iniciativa do Senhor

PrefeitoMunicipal, sob a forma de projeto de Lei, para dispor sobre a qualificação
de entidades sem fins lucrativos, como organizações sociais de educação, para
atuarem na educação infantil, primeira etapa da educação básica.

É cediço, que o referido projeto, busca amenizar a falta de vagas em

creches, para alunos de 0 a 4 anos, com a expectativa de se criarem

aproximadamente 2.500 vagas.

O referido projeto procura a qualificação de entidades constituídas sob a
forma de fundação, associação ou sociedade civil, com personalidade jurídica de

direito privado, sem fins lucrativos, cujas atividades sejam dirigidas à Educação,

como organizações sociais, especificamente para atuarem no atendimento de

creche e pré-escola, desde que atendidos os requisitos previstos nesta lei.

É o relatório.

PARECER

Quanto ao mérito, o presente Projeto de Lei, visa a abertura de vagas em

creches para alunos de O a 4 anos, com a qualificação de entidades já

constituidas, com personalidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos,

como fundação, associação e sociedade civil, desde que suas atividades sejam

voltadas para a Educação, para que se tornem Organizações Sociais, com o fim

específico para atuarem no atendimento de creche e pré-escola.

Ainda quanto ao mérito do projeto, há necessidade de se destacar a falta

de vagas e a dificuldade da Prefeitura Municipal em suprir a necessidade da
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população, de um problema quejá se perpetua por mais de uma década em nosso
Municipio, razão pela qual, vislumbramos que com a aprovação do referido

projeto, permitiriamos de uma forma quase imediata, solucionar, em parte, os
anseios da população carente de nossa cidade.

Ao referido projeto, foram apresentadas 05 (cinco) emendas, mediante
análise das mesmas, tecemos o seguinte:

- A emenda nº 1 e 6, comporta aprovação, em razão de sua coerência legal,

sendo que a sexta substitui a primeira;

- Quanto a emenda nº 2, ela atribuiu e/ou extrapola competência ao
Conselho Municipal da Educação, para que efetuem análise de Contrato de

Gestão das referidas Organizações Sociais, todavia, sem atribuir prazo para
emissão de parecer, o que pode prejudicar o mérito do referido projeto, mas, o

exame acerca da legalidade e constitucionalidade da referida emenda, compete a
Comissão de Constituição e Justiça, desta Casa de Leis;

— No que diz respeito as emendas nº 3 e 4, ambas direcionadas ao artigo

25, do referido projeto, em que pese a de nº 3 ser modificativa e a de nº 4, ser
supressiva, elas possuem o mesmo objetivo, qual seja, reduzir ou extinguir o prazo
de 02 (anos) para que as Organizações sociais possam se adequar as exigências
legais estabelecidas no referido projeto, as duas merecem apresentação em

plenário, para aprovação e definição dos vereadores, uma vez que de fato, o prazo
estabelecido no artigo 25 é exacerbado;

- A emenda nº 5, também comporta aprovação, uma vez que adequa o

referido projeto a disposição da Lei Federal nº 9.637/1998.

- Por fim, a emenda nº 7 e 8ª, comportam aprovação, em razão de sua
coerência legal, em consonância com o parecer da CCJ.

De acordo com o parecerda COMISSÃO PERMANENTE DE EDUCAÇÃO,

CULTURA, CIENCIA E TECNOLOGIA desta Casa Legislativa, o projeto não

encontra impedimentos à aprovação, sendo entendimento, estar o projeto apto a

votação.
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Portanto, pela relevância e importância do presente Projeto de Lei,

exaramos parecer FAVORÁVEL à aprovação do projeto em plenário, bem como
de suas emendas, exceto a de nº 2, que demanda análise efetiva da Comissão de

Constituição e Justiça, conforme acima explicitado.

Sala das Comissões, 11 de julho de 2019.

a/% ª!íl/IMAR% IGOR OLIVEIRA

residente Vice-Presidente

DR. LUCIANO MEGA ANDRE fRiNDADE

Membro Membro


