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OSB – TAUBATÉ  

ATA DA REUNIÃO DE 24.09.2018 

 

No dia vinte e quatro de setembro de dois mil e dezoito, realizou-se a qüinquagésima 

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

presença anexa, na Rua Venezuela, 321, Taubaté-SP às 19h35. Leila dá as boas vindas a 

todos e apresenta o Observatório ao Sr. Sávio da associação dos engenheiros e ao Sr. 

Antonio Carlos do CREA e inicia a reunião informando a pauta: 1.Obra Transparente; 

2.Projeto Merenda Escolar com a CGU; 3.Projeto com TCU; 4.Apresentação do 

Relatório Quadrimestral; 5.Cadastro do OSB Taubaté no CEE –  Cadastro de Entidades 

Estadual; 6.Assuntos Gerais 

 

1.Projeto Obra Transparente – Marge e Leila visitaram as creches em 17.09.18. A 

Portal da Mantiqueira está prestes a ficar pronta, Fazendinha e Hípica Pinheiro estão 

previstas agora para Dez.18.  

 

2.Projeto MONITORANDO A MERENDA - Leila e Valdir informam que Sr.Helio 

da Secretaria da Fazenda fará a palestra sobre Educação Fiscal em 04 escolas de ensino 

médio no período noturno, nas datas 08, 09, 15 e 16.10.18. 

 

3.Parcerias com TCU– Leila e Marge apresentaram o programa em parceria com o 

TCU que avalia o portal transparência da prefeitura e os procedimentos para 

contratações e aquisições. As fases dos pedidos a prefeitura já finalizaram e neste 

momento o TCU está analisando os dados para emitir a avaliação.  

 

4.Apresentação do Relatório Quadrimestral – Leila convida os presentes para a 

apresentação do RQ que será em 10.10.18 as 19:30 no Rotary Club Taubaté. Leila 

informa às visitas que esta apresentação é a única forma de apresentar as atividades do 

OSB a comunidade. 

 

5.Cadastro do OSB Taubaté no CEE – Cadastro de Entidades Estadual – Leila e 

Waldemar, informaram que estão cadastrando o OSB Taubaté no CEE com o objetivo 

de receber o certificado de regularidade perante os órgãos públicos. 

 

6.Assuntos Gerais – O engenheiro Sávio manifestou interesse em apoiar a causa OSB 

por meio da Associação dos engenheiros de Taubaté, assim como se dispôs a levar até o 

presidente do CREA em São Paulo a solicitação de apoio ao OSB. Leila fará os ofícios 

ao CREA e a Associação dos Engenheiros formalizando o apoio. Leila sugeriu realizar a 

apresentação do 3º Relatório Quadrimestral na Associação dos engenheiros e Sr. Sávio 

e Sr. Carlos gostaram da ideia. Sr. Carlos disponibilizou o jornal e o jornalista da 

associação dos engenheiros para o OSB Taubaté publicar informações e atividades. 

Leila aceita e agradece e informa que enviará os termos de parceria entre as instituições. 

Sem mais nada a tratar a reunião foi encerrada as 21h20. Próxima reunião será 18/10. 

 

 


