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OSB – TAUBATÉ  

ATA DA REUNIÃO DE 25.01.2018 

 

No dia vinte e cinco de dois mil e dezoito, realizou-se a quadragésima nona reunião 

após constituição do Observatório Social de Taubaté, conforme lista de presença anexa, 

na Rua Venezuela, 321, Taubaté-SP às 20h. Leila dá as boas vindas a todos e inicia a 

reunião informando a pauta: 1) Relatório Quadrimestral. 2) Atividades. 3) Assuntos 

Gerais 

 

1. Relatório Quadrimestral – Apresentação do relatório, comentários e definido que 

alguns slides serão alterados: a. slide quadro de editais que OSB-T acompanhou x PMT 

apresentou no portal da transparência, colocar a fonte. Devida a discrepância nos dados 

obtidos no portal transparência e no monitoramento diário pelo observatório, será 

agendado reunião com o departamento de compras para dirimir as dúvidas.  b. retirar 

slide Acessos ao Portal da Transparência; c. slide Ofícios – montar uma tabela mais 

detalhada, conforme exemplo sugerido por Marge no momento da reunião; d. slide 

Explicação dos Ofícios – resumir por título; e. slide prestação de contas, será conferido 

pela Laiza. A apresentação deverá ocorrer na câmara municipal. Estamos aguardando 

retorno da data. Caso não seja possível, faremos em outro local. 

 

2. Atividades – Leila informou que a Nathalia faz o monitoramento dos editais no site 

da prefeitura e que a Stéphanie atuará na câmara municipal alimentando o sistema 

MonitLegis, em fase de criação. Este sistema tem a função de organizar dados das 

câmaras das cidades que tem observatórios. Mascarenhas sugeriu que pela relevância do 

orçamento da prefeitura em detrimento do orçamento da câmara o OSB Taubaté  

deveria concentrar forças no monitoramento das compras da prefeitura, pois os 

mantenedores cobram por resultados concretos, por exemplo, quanto que ajudamos a 

diminuir os gastos na aquisição de produtos e serviços. Leila informa que quanto ao 

monitoramento do legislativo trata-se de sugestão do OSB para trabalhar os dados de 

maneira uniforme e gerar dados consistentes no Brasil. Esta atividade não demanda 

muito tempo, pois todos os dados estão na internet e o que não estiver podemos pedir a 

câmara. Quanto aos resultados, Leila informa que desde agosto de 2015 até hoje janeiro 

de 2018 estamos monitorando as compras públicas pelo sistema do OSB e que compras 

como a dúzia de ovos por R$ 78,00 como já aconteceu em Taubaté, não foram 

encontradas. No entanto, não se afirma que está tudo perfeito. Observou-se que alguns 

editais não estão sendo publicados na vigência dos certames. Essa informação está 

sendo levantada e questionada junto ao departamento de compras da prefeitura. Outra 

questão que o OSB Taubaté deve tratar são as contratações de obras. Assim, Leila 

sugere que a Stéphanie atue na alimentação do sistema MonitLegis e que esteja presente 

em alguns certames que julgarmos relevantes e ainda faça algumas visitas aos 

almoxarifados da prefeitura. Leila pede aos presentes que façam uma reflexão sobre as 

atividades que consideram de fácil execução e dentro do possível as façam no 

observatório. Leila usa a expressão “a lã não pesa ao carneiro” como exemplo que 

muitas vezes tem voluntários utilizando muita força em atividade que não domina, 

enquanto outro voluntário faria a mesma coisa com menos esforço, pelo fato de ter o 

conhecimento. Desta forma a equipe cresce e fortalece, pois cada pessoa atuando na sua 

especialidade o resultado flui naturalmente. 
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3. Assuntos Gerais – a. Com a mudança da conta OSB-T do banco SICREDI para o 

banco SICOOB, Laiza pergunta se o acesso a conta será da mesma forma que no 

SICREDI. Leila informa que tem a senha master e que a Nathália tem uma senha de 

operador, que permite consultar e registrar boletos e consultar saldos e extratos. b. Laiza 

solicita a Leila e Marge que registrem o número de horas que trabalham para o OSB-T 

mensalmente, pois a contabilidade São Jose faz o registro das horas trabalhadas 

seguindo a legislação da contabilidade do terceiro setor. Neste quesito Laiza faz uma 

menção de satisfação ao escritório São José, que doa o serviço de contabilidade ao OSB 

Taubaté e o faz com eficiência e eficácia. c. Leila, Valdir e Marge informam que 

participarão da reunião na câmara 30.01.18 as 17h que tratará sobre orçamento da PMT. 

Valdir tentará; d. Leila e Laiza em 29.01.18 irão à Assembléia de constituição do OSB-

Pindamonhangaba; f. Mascarenhas reiterou o pedido de confecção de adesivos do OSB 

Taubaté como forma de angariar fundos ao OSB Taubaté. Leila vai solicitar a Nathália 

que pesquise se há modelos no OSB e o custo e apresentará na reunião de 05.02.18. 

 

Prestação de contas referente ao mês de Dezembro/2017: 

 

 
 

 

Próxima reunião será dia 05.02.2018, às 20h (segunda-feira) na Rua Venezuela, 321, 

sala 02 Jardim das Nações. Reunião encerrada as 21:45h. 

 


