OSB – TAUBATÉ
ATA DA REUNIÃO DE 11.09.2018
No dia onze de setembro de dois mil e dezoito, realizou-se a qüinquagésima sexta
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.Obra Transparente; 2.Projeto com TCU;
3.Projeto Merenda Escolar com a CGU; 4.Financeiro; 5.Assuntos Gerais
1.Projeto Obra Transparente – Marge informa que ela e Leila estiveram com o Sr.
Macaé e que o mesmo autorizou a visita as creches que ficarem prontas, que no
momento é a Jd Oásis. As creches Portal da Mantiqueira, Fazendinha e Hípica Pinheiro
têm previsão de entrega em dezembro de 2018.
2. Parcerias com TCU– Marge informa que o programa pretende analisar a
transparência e gestão de contratações da prefeitura. O trabalho consiste em enviar questões a
prefeitura e com as respostas enviar ao TCU. Marge informa que estamos na segunda fase
respondendo as 11 questões tanto no YAMMER como no Lime Survey. As questões 12 até

14 está dependendo da resposta da prefeitura. Ficou acertado que se a prefeitura não
responder até 12.09.18, informaremos ao TCU que não obtivemos resposta,
identificando que o prazo está extrapolado.
3.Projeto MONITORANDO A MERENDA - Leila informa que Sr.Helio da
Secretaria da Fazenda ofertou a palestra sobre Educação Fiscal que havíamos solicitado
a secretaria da fazenda. Assim, fizemos contato com o secretario municipal da educação
e o mesmo autorizou a palestra. O secretário nos passou os contatos do diretor de
educação, Sr. Renato de Almeida e da coordenadora sra. Avelina. Leila entrou em
contato com a sra. Avelina da Coordenação Pedagógica da prefeitura, ficou definido que
as palestras acontecerão em 04 escolas de ensino médio no período noturno, nas datas
08, 09, 15 e 16.10.18, passou estas informações para Secretaria da Fazenda. Em
10.09.18, Leila e Marge foram conversar com a sra. Avelina, após Leila enviou um
resumo do programa a ser apresentado sobre Educação Fiscal e Monitorando a
Merenda. Foi combinado com Valdir, que ele irá explicar aos alunos como utilizar o
aplicativo.
4. Financeiro – Leila informa que está muito preocupada, pois precisamos muito de
mais contribuintes.
SALDO INICIAL SICOOB
ENTRADAS DOAÇÃO SICOOB
ENTRADA TRANPARÊNCIA BRASIL
ENTRADA RESGATE DE APLICAÇÃO
TOTAL DE SAÍDAS SICOOB
SALDO EM C/C SICOOB
SALDO APLICAÇÃO SICOOB EM 31/08/2018

R$57,85
R$1.320,00
R$2.400,00
R$3.417,14
R$360,71
R$5.423,13
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5. Assuntos Gerais – Leila falou sobre Licitações de valores altos que irão ocorrer, se
alguém poderia comparecer, Monica respondeu que as ligadas a saúde ela iria tentar;
Leila tentará entrar em contato com Sr. Sávio e Sr. Edimilson do CREA; Sem mais nada
a tratar a reunião foi encerrada as 21h40. Próxima reunião será 24.09.18.
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