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OSB – TAUBATÉ  

ATA DA REUNIÃO DE 16.10.2017 

 

No dia dezesseis de outubro de dois mil e dezessete, realizou-se a quadragésima quinta 

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

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

SP às 19h40min. Leila dá as boas vindas a todos e inicia a reunião informando a pauta: 

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

Estadual. 5.Assuntos Gerais 

 

1.Prestação de contas:    

Saldo anterior R$ 1.003,00 

Entrada R$ 2.470,00 

Saída R$ 2.499,03 

Saldo R$ 973,97 

Saldo aplicação em 30.09.17 – R$ 16.554,23 

 

Valdir apresentou a prestação de contas de setembro e enfatizou a necessidade buscar 

novos mantenedores, pois a arrecadação atual está deficitária. Leila falou com o gerente 

da SICOOB Sr. Francisco da possibilidade de ser mantenedora do OSB Taubaté, pois a 

SICREDI deixou de ser. O Sr. Francisco levará à solicitação a diretoria. Mascarenhas 

informou que esteve trabalhando fora no último mês, mas agora está com tempo para 

retomar os contatos e nos lembrou da possibilidade de confeccionar os adesivos para 

serem vendidos. Valdir ficou de verificar no site do OSB se tem algum modelo novo 

para cotarmos os adesivos. Leila falou de outra possibilidade de levantar dinheiro e 

divulgar a causa, fazendo um passeio ciclístico contra a corrupção em um dos domingos 

de novembro.17 (05, 12, 19 ou 26). Mascarenhas sugeriu falar com o Panathon para 

levantar contatos de esportistas que possam nos ajudar na empreitada. Leila tb 

conversará com sua filha que participa de um grupo ciclístico. 

 

2.Relatório Quadrimestral – Leila, está tentando contato a sra, Rejane coordenadora do 

curso de contabilidade da Anhanguera para propor a apresentação do relatório na 

faculdade.  

 

3.Obra Transparente – Marge posicionou os presentes quanto ao projeto: a.Marge e  

Eng Saulo e/ou estagiário Tiago da Prefeitura estiveram nas obras Portal da 

Mantiqueira, Hípica e Fazendinha, as mesmas estão avançando, sendo que Portal da 

Mantiqueira é a mais adiantada. O prazo final para entrega das obras é dezembro de 

2017. No entanto é sabido que essa data não se confirmará. Creche do Jardim Oásis, foi 

mais uma vez fotografada, pois logo a mesma será reiniciada; b.Curso online ministrado 

pela Transparência Brasil aos participantes do projeto Obra transparente iniciou em 

13.10.17 e tem inscrito Marge, Leila, Valdir e Nathalia; c.O Projeto fará uma 

capacitação presencial em Gravataí nos dias 29.11.17 a 01/12/2017. Marge será a 

representante do OSBTaubaté. O projeto prevê repasse de recursos para este 

treinamento. 
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4.Encontro Estadual – Leila fez um resumo geral e destacou os seguinte pontos: OSB 

irá contatar os conselhos federais da OAB e CRC, para que apoiem os OSB´s 

municípios; Sr. Ney, presidente do OSB, enfatizou a importância do acompanhamento 

das câmaras municipais, pelos OS; Ney informa ainda que o OSB fará Edital de 

chamamento para cadastrar profissionais para atuar nas Câmaras Técnicas, assim como 

profissionais para atuar como multiplicadores nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro 

e Minas Gerais. Rony informou que os OS´s já têm em seu estatuto a função do 

voluntário virtual, que realiza suas atividades de sua casa, sem a necessidade de 

comparecimento nas reuniões presenciais. 

 

5.Assuntos Gerais – Marge perguntou a Leila sobre alvará de funcionamento do OS 

Taubaté, a mesma informou que Laiza entregou documentos ao escritório de 

contabilidade no mês anterior e que irá verificar o andamento do processo. 

 

Próxima reunião será dia 31.10.17, às 19:30h (terça-feira) na Rua Venezuela, 321, sala 

02 Jardim das Nações. Reunião encerrada as 21:15h. 

 


