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OSB – TAUBATÉ  

ATA DA REUNIÃO DE 27.08.2018 

 

No dia vinte e sete de agosto de dois mil e dezoito, realizou-se a qüinquagésima quinta 

reunião após constituição do Observatório Social de Taubaté, conforme lista de 

presença anexa, na Rua Venezuela, 321, Taubaté-SP às 19h30. Leila dá as boas vindas a 

todos e inicia a reunião informando a pauta: 1.Resumo do Congresso do OSB 2º Pacto 

pelo Brasil; 2.Plano para sustentabilidade financeira; 3. Parcerias com TCU; CGU; 

UCC; 4.Obra Transparente; 5.Assuntos Gerais 

 

1.Resumo do Congresso do OSB 2º Pacto pelo Brasil – Marge apresenta s atividades 

do primeiro dia reservado a GOVERNANÇA com autoridades e membros da sociedade 

civil falando em painéis do Unidos Contra Corrupção. No segundo dia o tema foi 

INTEGRIDADE. Foram apresentados casos de sucesso de Compliance nas instituições 

públicas e privadas. O Sr. Reynaldo Goto, coordenador do GT anticorrupção do Pacto 

Global da ONU apresentou as ODS – Objetivos Desenvolvimento Sustentáveis. A 

gestora de Combate à corrupção no Pacto Global na ONU Nesh Das é indiana e mora 

em Nova York. Ela ficou fascinada com a energia dos brasileiros durante o congresso. 

Seguindo no terceiro dia cujo tema foi TECNOLOGIA foram apresentadas iniciativas 

de instituições públicas e privadas que utilizam a tecnologia como aliada ao combate a 

corrupção. Neste painel também foi apresentado o Kevin Berry, engenheiro da Kode for 

American. Discutiu-se muito a utilização dos dados abertos que os órgãos públicos tem 

disponibilizado. No quarto dia realizou-se o 9º ENOS com apresentação das boas 

práticas dos observatórios e a votação das alterações do Estatuto do Observatório Social 

do Brasil. Marge e Leila reforçam a importância de participar do congresso que nos 

propicia e renova a energia para realizar as atividades nas nossas cidades. 

 

2. Plano para sustentabilidade financeira – Leila informou que a Stefanie preparou 

uma lista de empresas e será enviado carta aos responsáveis destas empresas 

apresentando o OSB Taubaté convidando as mesmas a contribuírem financeiramente 

com a causa. Mascarenhas informa que está trabalhando no Rio de Janeiro e poderá 

realizar visitas nas empresas em outubro. Leila e Marge se comprometem em realizar as 

visitas caso alguma empresa se interesse por nossa causa e queira nos receber.  

 

3. Parcerias com TCU; CGU; UCC – Leila informa que as atividades com a TCU está 

na segunda fase onde solicitamos a prefeitura os manuais e procedimentos sobre as 

contratações. As informações são solicitadas via E-sic. No programa MONITORANDO 

A MERENDA Leila informa que a CGU de São Paulo não aderiu ao programa. Leila 

informa ainda que durante o congresso esteve falando com a secretária geral da CGU – 

sra. Claudia Taya que informou que vai levar o assunto a ouvidoria e em breve nos 

retorna. O Programa UCC Leila informou que enviamos a todos os candidatos da região 

convite pra integrar a UCC e que após o dia 31/08 a UCC vai divulgar os candidatos 

que aderiram a campanha e que os cidadãos em geral poderão encontrá-los na página da 

campanha. 

 

4.Projeto Obra Transparente – Marge informou que o programa tem duração até abril 

de 2019 e que a TB está disponibilizando Câmara Técnica para análise dos editais e 

processos que geram dúvidas na análise.  Marge informou ainda que está agendando 
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com o novo secretário da Educação, Sr. Macaé, reunião para solicitar autorização para 

visitar as creches que estão prontas e que a secretaria de obras não vistoriam mais. 

 

5. Assuntos Gerais – Waldemar sugere que Observatório Social do Brasil – Taubaté 

seja registrada no Cadastro Estadual de Entidades. Este registro propicia credibilidade a 

entidade para pleitear verbas de manutenção aos programas. Leila solicita a Waldemar 

que nos auxilie no registro do OSBTaubaté. Leila informa que no dia 17/08, ela e Marge 

estiveram na prefeitura conversando com a sra. Odila Sanches apresentando os 

programas do OSBrasil. A sra. Odila respondeu que está disponível para auxiliar nas 

atividades do Observatório. Ela nos passou seu telefone particular e demonstrou muito 

interesse na causa. Leila e Marge estiveram na Camâra em 27.08, Leila falou do projeto 

Unidos Contra Corrupção, treinamento com TCU e o projeto Merenda Escolar com o 

CGU. Sem mais nada a tratar a reunião foi encerrada as 21h30. Próxima reunião será 

10.09.18 

 

 


