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OSB – TAUBATÉ  

ATA DA REUNIÃO DE 09.04.2018 

 

No dia nove de abril de dois mil e dezoito, realizou-se a quinquagésima segunda reunião 

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

na Rua Venezuela, 321, Taubaté-SP às 20:00. Leila dá as boas vindas a todos e inicia a 

reunião informando a pauta: 1) Prestação de Contas, 2) Projeto TCU, 3) Obra 

Transparente, 4) Educação Fiscal, 5) Adesivos e 6) Assuntos Gerais 

 

1. Prestação de Contas – Laíza informou que foi encerrado a conta no SICREDI e 

apresentou o Saldo. 

 

Itens R$ 

Saldo Inicial SICREDI 91,71 

Saldo Inicial SICOOB 2.339,95 

Entrada Transferência SICREDI p/ SICOOB 10.134,46 

Entradas Doação SICOOB 1.220,00 

Entrada Resgate Aplic Financeira SICREDI 11.425,37 

Total de Saídas SICREDI 11.517,13 

Total de Saídas SICOOB 1.554,40 

Saldo em C/C SICREDI 0,00 

Saldo em C/C SICOOB 12.140,02 

Saldo Aplicação (SICREDI) em 01.02.18 0,00 

 

2. Projeto TCU – Tribunal de Contas da União assinou parceria com o Observatório 

Social do Brasil com o objetivo de capacitar os voluntários dos observatórios em 

atividades de auditoria nos processos licitatórios e de transparência. Os requisitos para 

participar deste projeto é manter um diretor, dois voluntários e um colaborador para 

realizar as capacitações que iniciará em abril até agosto de 2018. Em Taubaté 

participam do projeto: Leila, Nathália, Valdir e Laíza. 

 

3. Projeto Obra Transparente – Marge informou que Creche Jardim Oásis deverá 

ficar pronta até Maio de 2018 cumprindo o prazo estabelecido e as demais creches farão 

aditamento de prazo por mais quatro meses. 

 

4. Educação Fiscal – Leila informou que a palestra na Diretoria de Ensino do Estado 

será dia 18.04.18 das 9h até 11h. Leila fará a abertura apresentando o OSB-Taubaté, 

Elias fará a apresentação do programa de Educação Fiscal da Secretaria da Fazendo e 

Valdemar fará esclarecimentos sobre auditoria e Prestação de Contas dos diretores dos 

recursos recebidos em suas escolas.  

 

5. Adesivos – Mascarenhas, Valdir e Leila sugeriram ir às praças públicas para divulgar 

a causa do observatório e vender os adesivos. Laíza e Marge informaram a necessidade 

de solicitar autorização da prefeitura para realizar a atividade nas praças. A Laiza fará a 

consulta a prefeitura. 

 

6. Assuntos Gerais – a. Leila informou que Liliana não será voluntária pois tem 

intenção em filiar-se a um partido, porém deve contribuir financeiramente até que a 
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filiação aconteça; b.Leila informou que em 10.04.18, vai com Marge e Laiza visitar o 

Almoxarifado da Educação. c. Leila informou ainda que o sistema Monit Legis foi 

alimentado com todos dados de 2017 referente a câmara municipal e está aguardando a 

análise do OSBrasil para emitir os relatórios que farão parte da primeira compilação dos 

dados em nível de Brasil; d.Orçamento Público – Marge informou que está participando 

de um grupo de cidadãos com objetivo de estudar o orçamento municipal. Por hora, o 

grupo decidiu solicitar a câmara modificações no formato de apresentação do orçamento 

pelas secretarias e coletar assinaturas da população em geral por meio de abaixo 

assinado explicando as alterações sugeridas pelo grupo. O abaixo assinado tem o 

objetivo de agir pedagogicamente junto a população esclarecendo o assunto aos 

cidadãos e propondo a participação de forma organizada da sociedade civil. Marge 

entregou as folhas aos voluntários que aceitaram a tarefa de coletar as assinaturas em 

seus ambientes de convivência familiar e profissional. O prazo para recolher as 

assinaturas será 31 de maio de 2018.  

 

Próxima reunião será dia 23.04.2018, às 20:00hs (segunda-feira) na Rua Venezuela, 

321, sala 02 Jardim das Nações. Reunião encerrada as 21:40h. 

 


