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OSB – TAUBATÉ  

ATA DA REUNIÃO DE 04.09.2017 

 

No dia quatro de setembro de dois mil e dezessete, realizou-se a quadragésima terceira 

reunião após constituição do Observatório Social de Taubaté, com as presenças 

registradas em lista de presença anexa, na Rua Venezuela, 321, Taubaté-

SP às 20h20min. Leila dá as boas vindas a todos e inicia a reunião informando a pauta: 

1) Prestação de contas. 2) Obra transparente. 3) Relatório Quadrimestral. 4) Visita ao 

almoxarifado. 

 

1.Prestação de contas:    

Saldo anterior R$ 1.174,57 

Entrada R$ 1.820,00 

Saída R$ 1.991,57 

Saldo R$ 1.003,00 

Saldo aplicação em 05.09.17 – R$ 17.691,00 

 

 

2.Obra Transparente – Marge posicionou os presentes como está o projeto: a.Marge e  

Eng Saulo da Prefeitura estiveram nas obras Portal da Mantiqueira, Hípica e Fazendinha 

em 03.08.17, as mesmas estão avançando, sendo que Portal é a que está de acordo com 

o prazo previsto e a Fazendinha está atrasada de acordo com o cronograma; b.Marge e 

Eng. Saulo da Prefeitura voltaram nas obras Portal da Mantiqueira, Hípica e Fazendinha 

em 30.08.17, as mesmas estão avançando, sendo que Portal continua adiantada pelo 

cronograma e Fazendinha permanece atrasada. No entanto do dia 03/08 a 30/08 a 

Fazendinha avançou; c.próxima visita às obras está marcada para 19.09.17; d. O 

departamento jurídico mostrou os processos da creche do jardim Oasis que foi 

fotografado; d.Ta de Pé, continua sem mostrar creche Fazendinha, Marge tem 

questionado Jéssica da Transparência Brasil, mas ainda não conseguiram acertar o 

aplicativo.  

 

3.Relatório Quadrimestral – Leila, mostrou o que já havia montado e solicitou 

sugestões. Marge ficou de montar a parte referente a Obra Transparente. Tentaremos 

apresentar o relatório na UNIPLAN ou UNITAU. 

  

4.Assuntos Gerais – a.Encontro estadual será em 29 e 30.09.17; b.Novo horário de 

Nathália, 12:20 até 18:20. 

 

Próxima reunião será dia 16.09.17, às 15h (sábado) na Rua Venezuela, 321, sala 02 

Jardim das Nações. Reunião encerrada as 21:35h. 

 


