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OS TAUBATÉ - ATA DA REUNIÃO DE 03.04.2017 

No dia três de abril de dois mil e dezessete, realizou-se a trigésima sexta reunião após constituição do Observatório 

Social de Taubaté, com as presenças registradas em lista anexa na Rua Venezuela, 321, Taubaté-SP às 20h. Leila dá as 

boas vindas a todos e Rogeria inicia informando que está trabalhando na alteração do estatuto, comparando o estatuto 

novo do OSB e o estatuto do OSB Sorocaba. Rogeria solicita ajuda nesta tarefa. A Marge já se disponibilizou. Diante 

da necessidade de regularizar a documentação do OSB Taubaté foi deliberado que faremos a assembleia geral de 

mudança de estatuto no dia 24/04/2017, seguindo as normas estatutárias publicando em jornal da cidade. No dia 17/04 

haverá reunião de forma a realizarmos os ajustes finais no estatuto. Seguindo a pauta Leila informa que enviou o 

convite por e-mail aos vereadores e secretários da prefeitura para participar do 1º pacto pelo Brasil que acontecerá em 

maio em Curitiba. Leila sugeriu que reafirmássemos o convite em reunião individual com cada vereador a fim de 

incentivá-los a participar do pacto pelo Brasil. Os presentes concordaram e a partir do dia 10/04 a Nathalia vai 

compartilhar no grupo as agendas com os vereadores. Leila espera que mais pessoas possam ir às reuniões com ela. 

Seguindo Leila informa que de 01 a 26 de maio o CONAJE em parceria com o OSB fará o IMPOSTOMÊTRO e pede 

aos presentes permissão para integrar as cidades que participarão. Os presentes concordaram. Em breve receberemos 

mais detalhes da ação que terá cobertura da mídia nacional nas cidades participantes. Mascarenhas pede que baixe os 

boletos dos mantenedores que não pagaram os meses de janeiro, fevereiro e março.  Leila informou o resumo 

financeiro do mês de março:  

saldo anterior  R$ 2.204,24.  

Entradas:         R$ 4.235,29 

Saídas:             R$ 2.037,63 

Saldo:  R$ 4.401,90 

Aplicação: R$ 18.567,51 

Mascarenhas sugere que seja aplicado o valor de R$ 2.000,00 em abril. Nada mais a tratar a reunião foi encerrada as 

20h55min.  

Próxima reunião será 17.04.17 as 20:00 (segunda-feira) na Rua Venezuela, 321, sala 02 Jardim das Nações. 

 


