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OSB – TAUBATÉ  
ATA DA REUNIÃO DE 20.11.2017 

 
No dia vinte de novembro de dois mil e dezessete, realizou-se a quadragésima sétima 
reunião após constituição do Observatório Social de Taubaté, conforme lista de 
presença anexa, na Rua Venezuela, 321, Taubaté-SP às 20:05 min. Leila dá as boas 
vindas a todos e inicia a reunião informando a pauta: 1) Atividades para nova estagiária. 
2) Contribuição ao OSB. 3) Obra transparente. 4)Assuntos Gerais 
 
1.Atividades para nova estagiária – Leila informou que recebeu a aluna do curso de 
engenharia de produção da faculdade Anhanguera em busca de estágio. Leila e Nathalia 
apresentaram as atividades do OS. Foi feito proposta para a Stefanie trabalhar, no 
primeiro mês, como voluntária e após esse tempo se ela se identificar com a causa e 
com as atividades pagaremos uma ajuda de custo no valor de R$ 500,00 para trabalhar 
04 horas diárias.  Ela aceitou o trabalho como voluntária iniciando na sexta-feira dia 
24/11/2017 das 14h as 18h, três vezes por semana. Ela auxiliará Nathália no registro dos 
editais no sistema RCC. A Nathália poderá acompanhar a finalização dos processos de 
compra como monitorar a publicação dos editais no portal transparência, identificar o 
fiscal de contratos, assim como ligar as empresas convidando a participar das licitações 
da cidade além de ligar para empresas, entidades, faculdades para que Mascarenhas faça 
palestras e aumente nosso público mantenedor. Os presentes concordaram com o início 
da nova estagiária.  
 
2.Contribuição ao OSB – Diante da informação que OS Brasil Taubaté, só existe devido 
ao suporte do OS Brasil e da rede, os presentes concordaram em manter a contribuição 
ao OSB no valor de R$ 100,00. Leila responderá o e-mail ao OSB. 
 
3.Obra Transparente – Marge posicionou os presentes quanto ao projeto: Marge esteve 
nas 4 creches em 14.11.17: a.Jd Oásis – Os engenheiros estavam entusiasmados com a 
obra, a mesma estava limpa, gramada, com aparência muito melhor; b.Portal 
Mantiqueira – poucos funcionários, mas avançou um pouco desde a última visita; 
c.Hípica Pinheiro – pouquíssimos funcionários, praticamente sem evolução; 
d.Fazendinha – apenas dois funcionários (eletricista e seu ajudante), poças d´água, 
vazamentos devido a telhados não unidos, quebra-galho para não ter vazamentos 
internos. Marge enviou e-mail para secretário de obras e engenheiro, relatando os 
problemas que viu e aguarda resposta do e-mail. Os documentos solicitados sobre Jd 
Oásis para a prefeitura foram entregues. Fotos e documentação estão no drive onde 
Transparência Brasil tem acesso. Marge falou com Jéssica (Transparência Brasil), pois 
o Tá de Pé, não está funcionando. Aguarda uma posição da mesma. Marge entrou em 
contato com o cadastro da prefeitura, para poder obter informações sobre os terrenos, 
ela irá ao setor de Cadastro Fiscal, para obter as informações. Nos dias 29/11 a 01/12 a 
Marge estará em Gravataí representando o OSB Taubaté no projeto Obra Transparente. 
Os recursos financeiros serão por conta do projeto. 
 
4.Assuntos Gerais – a. Leila informou que tem oficiado os departamentos da prefeitura 
sobre as ausência de publicação de algumas licitações no portal transparência. O 
departamento SEDIS agendou para esclarecer as dúvidas dia 22/11 as 15h30. Laiza e 
Leila deverão ir. b. Leila esteve na reunião de sensibilização do OSB em Pinda, onde 
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Ney Ribas fez uma bela explanação dos objetivos do OS Brasil, assim como valorizou 
as outras do vale do Paraíba que compareceram na palestra. c. Leila informou que um 
maçom esteve visitando o OS Brasil Taubaté e gostou muito do que viu. Ele aguarda  a 
pesquisa que OSB São Caetano do Sul fez sobre a participação da maçonaria nos OS 
para nos auxiliar como mantenedores. d. Foram definidos as datas das reuniões do OSB 
Taubaté até março de 2018:  
Dezembro: 11/11/2017 
Janeiro: 22/01/2018 
Fevereiro: 05 e 19 
Março: 12 e 26 
Entre 18.12.17 e 01.01.18, o OSB Taubaté estará fechado e a Nathalia estará de férias 
retornando em 02.01.18. 
 
Próxima reunião será dia 11.12.17, às 20:00h (segunda-feira) na Rua Venezuela, 321, 
sala 02 Jardim das Nações. Reunião encerrada as 21:36h. 
 


