
Nossos Apoiadores 



O que faz o Observatório Social do Brasil – Taubaté? É um espaço para o serviço da cidadania,  
democrático e apartidário, que reúne diversas entidades representativas, da sociedade civil 
com o  objetivo de  contribuir para a eficiência da  GESTÃO PÚBLICA. 







Perfil do Município aprovado para 2018. 

População IDHM: 307.953 (IBGE 2018)/0,800 (IBGE 2010). 

 

Orçamento Público: R$ 1.635.829.287,00 (Lei 5.376/2018). 

 

Orçamento per capita: R$ 5.311,95. 

 

Número de vereadores: 19 Vereadores. 

 

Orçamento da Câmara: R$ 29.637.000,00 (Lei 5.376/2018). 

   
 



Transparência do OSBT  

As Receitas e Despesas estão disponíveis no site do OS 
Taubaté para ciência dos mantenedores e cidadãos 



Licitações Monitoradas de Maio á Agosto de 2018 



Ofícios em 2018 

O Observatório Social de Taubaté protocolou 15 ofícios na 

prefeitura sendo 10 referentes a Transparência pública e 05 para 

secretarias da saúde e educação.    
 



Atividades Exercidas !! 



A rede OSB em parceria com a 

Transparência Brasil financiada pela 

UNDEF cede aos cidadãos de 21 

cidades no país, a oportunidade de 

utilizar o aplicativo “Tá de Pé?” para o 

monitoramento das obras de creches 

e escolas públicas. 

 

O aplicativo permite que o cidadão 

tire fotos do celular e as envie para a 

TB que compara o andamento destas 

obras com os documentos do SIMEC. 
 

Tá de Pé?  
 



Obra Transparente - Cronograma 



Portal da Mantiqueira – Maio  



Portal da Mantiqueira – Junho  



Portal da Mantiqueira – Julho  



Portal da Mantiqueira – Agosto   



Hípica Pinheiro – Maio  



Hípica Pinheiro –  Junho 



Hípica Pinheiro – Julho  



Hípica Pinheiro – Agosto 



Fazendinha – Maio  



Fazendinha – Junho  



Fazendinha –  Julho 



Fazendinha – Agosto  



Jardim Oásis – Maio  



Jardim Oásis – Junho  



Jardim Oásis – Julho 

 Entrega em  19.07.18 pela Construtora 



Jardim Oásis – Agosto 

Após conclusão  



A finalidade desse trabalho da rede de observadores sociais é obter 

informações sobre transparência e gestão de contratações, além de analisar a 

forma de aplicação da LAI (Lei de Acesso a Informação) no município, de forma 

a contribuir para a melhoria da gestão municipal na aplicação dos recursos 

públicos. 



Este programa visa divulgar nas cidades as novas medidas contra corrupção e sensibilizar 
os candidatos a aderirem a campanha. Assim como, sensibilizar a população a votar em 
candidatos de ficha limpa e comprometidos com a democracia e as novas medidas contra 
corrupção. O Observatório estará nas praças D. Epaminondas e Santa Terezinha até as 
eleições e fará divulgação nas mídias sociais do programa. 
Durante a campanha eleitoral, 599 candidaturas ao Congresso Nacional manifestaram 
apoio e compromisso com as Novas Medidas contra a Corrupção. Dessas, tivemos 45 que 
foram eleitas – sendo 11 para o Senado Federal e 34 para a Câmara dos Deputados. 



O Monitlegis é um sistema desenvolvido pelo OS Brasil que visa coletar e 

organizar informações da produção legislativa do município de Taubaté e 

das cidades onde tem observatórios..  

Este monitoramento nos 

fornecerá o perfil dos 

vereadores quanto aos 

gastos com diárias, 

frequência nas comissões e 

nas reuniões ordinárias e 

proposituras de projetos 

relevantes. 
 



Este programa está na fase de 

sensibilização do diretor de ensino de 

Taubaté e dos diretores de escola. 

Os alunos serão conscientizados sobre 

cidadania e controle social, para, 

posteriormente, serem capacitados a 

utilizar um aplicativo de celular 

respondendo questões relativas a 

qualidade e frequência da merenda. A 

pesquisa será realizado com alunos do 1° 

e 2° EM ; Taubaté vai trabalhar com 04 

escolas com os piores índices no 

SARESP. Estamos buscando voluntários 

que tenham disponibilidades em visitar as 

escolas e incentivar os alunos durante o 

mês de pesquisa. 

Projeto Merenda Escolar 



2º Congresso Pacto pelo Brasil e 9º 

ENOS em Curitiba 20.08 – 23.08.18 



Seja Voluntário, seja cidadão. Colabore! 
                            Invista no  
          OBSERVATÓRIO SOCIAL. 



Mantenedores Taubaté. 



Apoio Nacional 


