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OSB – TAUBATÉ  

ATA DA REUNIÃO DE 25.04.2018 

 

No dia vinte e cinco de abril de dois mil e dezoito, realizou-se a qüinquagésima terceira 

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

presença anexa, na Rua Venezuela, 321, Taubaté-SP às 20h. Leila dá as boas vindas a 

todos e inicia a reunião informando a pauta: 1) Visita ao almoxarifado da Secretaria da 

Educação; 2) Palestra da Diretoria de Ensino sobre Educação Fiscal; 3) Considerações 

sobre assembleia do SICOOB  e Audiência Pública sobre LDO 4) Obra Transparente, 5) 

Monit Legis, 6) Divulgação do OSB na praça e evento da maçonaria; 7) Ofícios aos 

gestores do programa Acelera Taubaté; 8) Assuntos Gerais 

 

1. Visita ao almoxarifado da Secretaria da Educação. No dia 10/04, Leila, Marge, 

Laiza e Mônica, estiveram no almoxarifado da Educação. Verificaram a forma de 

requisição de materiais pelas escolas e a forma de entrega dos mesmos. Observou-se 

que os materiais estão dispostos no solo sob pallets. Não observou fichas com 

quantidades nos materiais dispostos pelo depósito. Indagado sobre a informatização do 

setor de compras a diretora de ensino sra Vanessa, afirma que não há previsão no 

orçamento para 2018 de informatização para o setor. 

 

2. Palestra na Diretoria de Ensino sobre Educação Fiscal. No dia 18 de abril, Leila 

Marge e Laiza estiveram da Diretoria de Ensino para apresentar o OSB Taubaté e o 

programa de Educação Fiscal da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo. Laiza 

informa que estavam presentes mais de 40 diretores de Taubaté, Caçapava, Redenção da 

Serra, Natividade da Serra, São Luiz do Paraitinga. Os diretores participaram com 

diversas perguntas e alguns colocaram suas escolas a disposição para executar o 

programa de Educação Fiscal. 

 

3. Considerações sobre assembleia do SICOOB e Audiência Pública sobre LDO  

 

4. Projeto Obra Transparente – Leila informou que no dia 02/05 haverá capacitação 

para atuar na câmara Técnica sobre obras.  

 

5. Monit Legis. O OSBrasil está consolidando os dados de Taubaté inseridos na 

plataforma e os relatórios devem estar prontos para a apresentação do 1º Relatório 

Quadrimestral 2018. 

 

6. Divulgação do OSB na praça e evento da maçonaria. Mônica mostrou o material do 

Observatório que levará no encontro de representantes da maçonaria da região que 

acontecerá no próximo sábado dia 28/04/18. 

 

7. Ofício aos gestores do programa Acelera Taubaté. Leila informa que está com 

dificuldade para encontrar a publicação dos editais dos serviços apresentados no 

programa Acelera Taubaté, por isso está oficiando o departamento de compras 

solicitando os esclarecimentos. 

 

8. Assuntos Gerais. Mascarenhas questiona sobre a atividade de divulgação do OS nas 

praças e Leila informa que protocolou na prefeitura autorização para permanecer nas 
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praças e está aguardando a resposta. Laiza propõe uma cota de adesivo aos voluntários 

contribuintes no preço de custo. Laiza explica que entregou um adesivo na 

contabilidade São José, que faz a contabilidade gratuitamente e trabalha com 

competência e rigor, e pagou o valor de R$ 10,00. Leila colocou um adesivo no ofício 

de autorização da praça e pagou também. Os presentes concordaram com a proposta e 

decidiu-se que os voluntários que tiverem a quem oferecer os adesivos pelo bem da 

causa ou que desempenhou atividade relevante à causa podem vir pegar os adesivos a 

preço de custo. Lembrando que o objetivo dos adesivos é divulgar a causa e reforçar o 

caixa. Laiza informa que está elaborando planilha de controle rigorosa e como sempre 

manteremos a transparência que buscamos nos gestores públicos. Por fim Leila solicita 

auxílio dos presentes para encontrar espaço público para apresentação do 1º relatório 

Quadrimestral de 2018 que será em Maio. Próxima reunião será dia 07/05/2018, às 20h 

(segunda-feira) na Rua Venezuela, 321, sala 02 Jardim das Nações. Reunião encerrada 

as 21h50. 

 


