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OSB-TAUBATÉ - ATA DA REUNIÃO DE 10.07.2017 
 
No dia dez de julho de dois mil e dezessete, realizou-se a quadragésima reunião após 
constituição do Observatório Social de Taubaté, com as presenças de Leila, Valdir, 
Marge, Rogeria, Tereza, Mascarenhas, Laiza, Evander Cortez (Ubatuba), Carlos Lara 
(Ubatuba), Manuela Bettencourt (Ubatuba), Sueli de Oliveira (Ubatuba), Maria Helena 
S Carvalho (Pinda) e Jefferson Guimarães na Rua Venezuela, 321, Taubaté-SP às 19:20. 
Leila dá as boas vindas a todos e inicia a reunião informando a pauta: Apresentação das 
atividades realizadas no projeto Obra Transparente; Proposta de União das cidades do 
Vale do Paraíba e litoral norte e apresentação da proposta de parceria entre OSBrasil e 
IPMA.  
 
1.Marge e Leila fizeram explanação sobre o projeto Obra Transparente, e as diversas 
atividades que as mesmas fizeram como: visitas às comunidades da Hípica Pinheiro 
com os padres Luis Claudio e Ricardo, pois a obra está entre duas comunidades. 
Visitamos ainda a paróquia Meninos Jesus com o padre Jaime e a paróquia do Quiririm 
com o Padre Celso para agendar as comunidades Santa Terezinha dia 29/06 e Santa Rita 
dia 24/06 e lançar o projeto de monitoramento da creche do Jardim Oasis e Portal da 
Mantiqueira. Para agendar a obra da creche do bairro Fazendinha fizemos contato com o 
padre Ederson da paróquia São Vicente de Paula. Neste movimento fomos divulgando o 
OSB Taubaté, assim como nossas atividades aos líderes de comunidade., fizermos 5 
apresentações, dentro das igrejas e após as missas.  A fim de levantar os dados 
solicitados pela Transparência Brasil fizemos contato com o  Secretário de Obras, que 
nos passou a documentação de 03 creches e a quarta creche que é do Jardim Oasis o 
documento está no jurídico da prefeitura. Esta creche foi licitada em 2013 e tinha 
previsão de término em 2015. Ocorre que a construtora não terminou a obra e a mesma 
foi saqueada. Hoje consta novo edital para finalização da obra. O OSB Taubaté fará um 
ofício ao departamento jurídico para que os documentos nos sejam apresentados. 
2.Leila apresentou a ideia dos OSB Taubaté, São José dos Campos, Jacareí, Ubatuba e 
Taubaté realizarem atividades do segundo e terceiro eixo de atuação dos OS que seriam 
Educação Fiscal e Transparência. A idéia é potencializar o impacto na sociedade local, 
ou seja, Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte. Carlos de Ubatuba 
reforçou a importância da união, pois quando se trabalha o território as instituições são 
mais receptivas aos projetos. Ele citou como exemplo o comitê de bacia hidrográfica 
que poderia apoiar e manter projetos coletivos das cidades envolvidas. Desta forma os 
participantes dos OS das cidades de Taubaté, Ubatuba e Pindamonhangaba que estavam 
presentes aderiram a união e as cidades de Jacareí e São Jose dos Campos que não 
estavam presentes também se fizeram representar pelo Whatsapp aderindo a união. 
Paulo de São José dos Campos, sugeriru e a Maria Helena de Pindamonhangaba fez na 
hora um grupo de Whatsapp da RMVPLN. Pindamonhangaba e Ubatuba estão em fase 
de constituição de seus OS e solicitam a Taubaté que lhes envie o estatuto para analisar. 
Rogeria informa as cidades em constituição que se precisarem de CNPJ para emitir 
recibo de doações de empresas que o façam por meio de OS Brasil. As doações não 
podem ser usadas antes da constituição, no entanto garante o recebimento neste 
momento. Mascarenhas informa que em Taubaté quem suportou os gastos iniciais 
foram os voluntários.    
4.Jefferson Guimarães, engenheiro que atua no IPMA – International Project 
Management Association, após conhecer o Observatório Social do Brasil, se ofereceu 



  

 

 Rua Venezuela, 321, sala 2 – Jardim das Nações – Taubaté - SP 

CEP 12.030-310 – Fone: (12) 3635.6328  E-mail: taubate@osbrasil.org.br 

 

para analisar em que área poderia contribuir com sua expertise, além de estudar futura 
parceria com IPMA. 
Próxima reunião no dia 24.07.17, às 20h (segunda-feira) na Rua Venezuela, 321, sala 02 
Jardim das Nações. Reunião encerrada as 21:20h. 
 
 


