OSB – TAUBATÉ
ATA DA REUNIÃO DE 13.03.2018
No dia treze de março de dois mil e dezoito, realizou-se a quinquagésima primeira
reunião após constituição do Observatório Social de Taubaté, conforme lista de
presença anexa, na Rua Venezuela, 321, Taubaté-SP às 19:30h. Leila dá as boas vindas
a todos e inicia a reunião informando a pauta: 1) Visita à Diretoria de Ensino, 2)
Ofícios, 3) MonitLegis, 4) Prestação de Contas, 5) TV Câmara e 6) Assuntos Gerais
1. Visita a Diretoria de Ensino – No dia 06.03.18 Leila, Laiza e Elias da Secretaria da
Fazenda do Estado de São Paulo estiveram na diretoria de Ensino para apresentar o
Observatório Social e o programa de Educação Fiscal da Secretaria da fazenda a
diretora sra, Irani Auxiliadora Alves da Silva. Na oportunidade a sra. Maria de Fátima
Ribas, supervisora de ensino estava presente junto com a sra. Dayane responsável por
receber as prestações de contas dos diretores das verbas que são repassadas as escolas.
A diretora gostou muito do programa e nos convidou a participar do encontro dos
diretores de escola de mês abril para apresentar o OSB Taubaté e o programa de
Educação Fiscal. A diretora questionou Elias da possibilidade de trazer alguém da
despesa para uma palestra aos diretores sobre prestação de contas. Dayane esclareceu
que as dificuldades dos diretores se referem a legalidade dos documentos, assim como o
recolhimento dos impostos nas notas de serviços. Leila e Elias estão preparando o
encontro que deve ser em 10/04 na DE;
2. Ofícios – foi enviado ofício para Secretaria de Educação – Secretária sra.
Edna Maria Querido de Oliveira Chamon e para a Secretaria de Saúde – Secretário dr. João
Ebram Neto, solicitando permissão para visitar os almoxarifados. Secretária de Educação
respondeu que não é possível a visita de não servidores. Leila agendou reunião com a diretora
da educação do município sra. Vanessa em 14.03.18 as 17:30 para explicar que o controle
social deve ser efetuado por qualquer munícipe que tenha interesse e para isso basta o
agendamento prévio do órgão gestor. O Secretário de Saúde, ainda não respondeu ao ofício do
Observatório;

3. MonitLegis – O OSB-Taubaté, faz parte do projeto piloto do Observatório Social do
Brasil que pretende monitorar a produção legislativa das cidades que têm observatórios.
O sistema foi liberado para uso no inicio de março. A estagiária Stéphanie está
alimentando o sistema com dados de janeiro a dezembro de 2017, atuando em tempo
integral;
4. Prestação de Contas – Leila apresentou saldo bancário. Laíza não pode comparecer
a reunião, ela enviará a prestação de contas;
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5. TV Câmara – Leila informa que o Observatório Social do Brasil Taubaté foi
convidado a participar do programa Conexão Popular que será em 14.03.18 as 15:00.
Leila solicitou a participação de algum voluntário. Marge irá com Leila;
6. Assuntos Gerais – a.Marge posicionou sobre projeto Obra Transparente, informou
que provavelmente a Creche do Jardim Oásis cumprirá o prazo; b. Leila informa que
algumas pessoas estão perguntando sobre o monitoramento das obras do Projeto
Acelera Taubaté e ela responde que até o momento não foram encontradas no portal da
Prefeitura e no portal transparência as obras descritas e os respectivos contratos; c.,
Leila e Marge estão participando da capacitação na câmara municipal sobre Orçamento
Participativo. São reuniões quinzenais e a próxima será em 15.03.18; d.Adesivo – não
houve continuidade no assunto, pois a Liliana que assumiu a responsabilidade de nos
enviar o layout está ausente. Monica falará com ela na próxima semana; e. Monica falou
que em Maio acontecerá um encontro da maçonaria que reunirá as cidades do vale do
Paraíba e região Bragantina e ela conseguiu permissão para entregar carta de
apresentação do observatório aos participantes. Sua idéia é elaborar uma carta
apresentando o trabalho do observatório e os contatos das cidades que possuem
Observatórios na região: Taubaté, Pindamonhangaba, São José dos Campos e Jacareí.
Leila esboçará a carta e enviará ao grupo de whatsapp da região metropolitana para que
os OS se manifestem e contribuam com o texto.
Próxima reunião será dia 09.04.2018, às 19:30h (segunda-feira) na Rua Venezuela, 321,
sala 02 Jardim das Nações. Reunião encerrada as 21:00h.
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