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OSB – TAUBATÉ  

ATA DA REUNIÃO DE 07.05.2018 

 

No dia sete de maio de dois mil e dezoito, realizou-se a qüinquagésima quarta 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.Prestação de contas; 2.Substituição de estagiária; 

3.Solução GEDANKEN; 4.Educação Fiscal; 5.Obra Transparente; 6.Assuntos Gerais 

 

1.Prestação de contas de abril 

 

Saldo Inicial SICOOB  R$  12.140,01 

Entradas Doação SICOOB R$    1.070,00 

Aplicação SICOOB R$  11.000,00 

Total de Saídas SICOOB  R$   2.800,89 

Saldo em C/C SICOOB R$      209,12 

Saldo Aplicação SICOOB em 01/05/2018  

 

 

2.Substituição da estagiária – Leila informou que a Nathália desligou-se do 

Observatório em 04.05.18 e que Stefanie passou a trabalhar segunda à sexta das 12:00 

as 18:00 desde 03.05.18.  

  

3.Solução Gedanke – Leila informou que a empresa de tecnologia Gedanke esteve no 

OSB Taubaté apresentando um sistema que organiza as informações da prefeitura com 

mais de 300 bases de dados. A empresa é de Riberão Preto esteve na prefeitura de 

Taubaté conversando com o secretário Eduardo Cursino – do gabinete do Prefeito, sobre 

o sistema. Para finalizar Thais da Gedanke informou que OSBrasil está formalizando 

parceria para que os OS utilizem parte do sistema que facilitaria o controle social. 

 

4.Educação Fiscal – Leila enviou Whatsapp para Saud (presidente da ACIT) e o 

mesmo concordou em conversar sobre Educação Fiscal, irão definir a data da reunião. 

Marge entrará em contato com Hélio e Leila entrará em contato novamente com Elias, 

ambos da Secretaria da Fazenda do Estado. Leila já tentou contato com Elias diversas 

vezes, mas o mesmo não tem respondido. 

 

5.Projeto Obra Transparente – Marge informou que: a.irá para Curitiba em 22.05 até 

24.05 para o curso presencial; b. Eng. Saulo da prefeitura informou que a creche do Jd 

Oásis que poderia ser entregue no prazo, devido a finalização das obras, não conseguiu 

a liberação da EDP Bandeirante e portanto deverá ocorrer atraso na entrega da creche.  

 

6.Assuntos Gerais – a.O OSB Taubaté protocolou 03 ofícios no setor de Compras 

questionando os editais para a contratação dos serviços do programa Acelera Taubaté. O 

setor de compras respondeu no dia seguinte informando que os editais foram publicados 

em 2015, 2016. A Stefanie irá localizar os editais, Marge solicitou que Leila envie este 

e-mail para ela; b.No evento da Maçonaria, foram entregues folders e a carta para os 

participantes e os folders que sobraram serão enviados para às Lojas; c.Ofício que 

autoriza o OSB Taubaté a divulgar a causa nas praças de Taubaté ainda não respondido 
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pelo departamento DSU. d.Marge lembrou os presentes sobre coletar assinaturas para 

alteração na apresentação do Orçamento do município, prazo é fim de maio; 

e.Mascarenhas questionou ida ao TCC para vender os adesivos, Marge passou 

informações sobre a data 27.05, pois há troca de figurinhas a partir das 10:00, as 11:00 

Teatro Infantil, irão ver este dia com a diretoria do TCC. Próxima reunião será dia 

28/05/2018, às 20h (segunda-feira) na Rua Venezuela, 321, sala 02 Jardim das Nações. 

Reunião encerrada as 21h43. 

 


