
Apoio Nacional 



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. 







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



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  





Ofícios em 2018 

O Observatório Social de Taubaté protocolou  08 ofícios na 

prefeitura sendo 05 referentes a administração pública e 03 para 

secretarias da saúde e educação. A secretaria da saúde não 

respondeu o ofício.   
 



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 – Janeiro 



Portal da Mantiqueira – Fevereiro 



Portal da Mantiqueira – Março 



Portal da Mantiqueira –  Abril 



Hípica Pinheiro – Janeiro 



Hípica Pinheiro – Fevereiro 



Hípica Pinheiro – Março 



Hípica Pinheiro – Abril 



Fazendinha – Janeiro 



Fazendinha – Fevereiro 



Fazendinha – Março 



Fazendinha – Abril 



Jardim Oásis – Janeiro 



Jardim Oásis – Fevereiro 



Jardim Oásis – Março 



Jardim Oásis – Abril 



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. 
 



Educação Fiscal 

No dia 06/04 o OSB 

Taubaté apresentou a 

Educação Fiscal para 

42 diretores da rede 

pública estadual na 

diretoria de ensino de 

Taubaté. 
 



Mantenedores Taubaté. 
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