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OSB – TAUBATÉ   

ATA DA REUNIÃO DE 24.07.2017 

 

No dia vinte e quatro de julho de dois mil e dezessete, realizou-se a quadragésima 

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

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

SP às 19h20min. Leila dá as boas vindas a todos e inicia a reunião informando a pauta: 

1) Prestação de contas. 2) Obra transparente. 3) Educação Fiscal. 4) Visita ao 

almoxarifado. 

 

1.Prestação de contas:    

Saldo anterior R$ 1.646,41 

Entrada R$ 3.670,29 

Saída R$ 3.645,47 

Saldo R$ 1.671,23 

 

Laíza informou que precisamos ter mais mantenedores, pois estamos utilizando o valor 

aplicado. Mascarenhas tentará achar mais mantenedores. 

 

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

a.documentos para prorrogação dos prazos das obras da Fazendinha, Hípica Pinheiro e 

Portal da Mantiqueira foram entregues para Marge; b.próxima visita às obras marcada 

para 03.08.17; c.Leila irá fazer o ofício para ser entregue na área jurídica solicitando 

documentos referentes ao Jardim Oásis; d.Ta de Pé, continua sem mostrar creche 

Fazendinha, Marge tem questionado Jéssica da Transparência Brasil, mas ainda não 

conseguiram acertar o aplicativo. 

 

3.Educação Fiscal, Leila e Valdir informaram que a Receita federal não tem interesse 

em participar do programa de Educação Fiscal em conjunto com a Secretaria da 

Fazenda do estado de São Paulo e o Observatório Social do Brasil Taubaté. Assim, o 

OSB Taubaté tocará o projeto com o Rotary e a Secretaria da Fazenda. 

  

4.Visita ao almoxarifado. Leila e Marge informaram que visitaram o almoxarifado da 

prefeitura que recebe os materiais e imobilizados referentes ao expediente da prefeitura. 

Os materiais das áreas da saúde e educação, ficam em galpões separados e para visitá-

los é necessário autorização dos respectivos secretários (Dr.Ebram e Sra. Edna). Quanto 

aos procedimentos do almoxarifado central são: A sra. Eliete é responsável por este 

almoxarifado, a mesma que autoriza o recebimento e pagamento. Quando ativo, o setor 

solicitante deve ir até o almoxarifado, verificar se OK, se sim, Eliete manda chapear 

(identificar). É utilizado o sistema CONAM que é interligado ao Compras. Além de ser 

obrigatório o lançamento de todas as notas no sistema do Tribunal de Contas do Estado 

de São Paulo (AUDESP). As notas de Serviço, também são entradas no CONAN e no 

AUDESP. Eliete e funcionários, não tiveram treinamento para a LAI. 

 

Próxima reunião será dia 07.08.17, às 20h (segunda-feira) na Rua Venezuela, 321, sala 

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

 


