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OS TAUBATÉ - ATA DA REUNIÃO DE 09.03.2017 

No dia nove de março de dois mil e dezessete, realizou-se a trigésima terceira 

reunião após constituição do Observatório Social de Taubaté, com as presenças 

registradas na lista em anexo, na sala do Observatório Social de Taubaté, situada 

na Rua Jacques Félix, 435, sala 302, centro,  Taubaté-SP às 20h. Leila dá as boas 

vindas a todos e inicia informando os saldos de fevereiro: Saldo inicial:R$ 

2.966,70; Entradas: R$ 1,150,00; Saídas: R$ 1.912,46; saldo final: R$ 2.204,24 

Aplicação financeira: R$ 18.436,36.  Leila apresenta o novo sistema de 

monitoramento dos editais RCC que substituiu o SIM. Por este sistema os editais 

serão rastreados automaticamente dos órgãos públicos e disponibilizados para o 

OS das cidades que têm observatórios. Leila apresentou a necessidade de termos 

mais voluntários aptos a fazer o monitoramento efetivamente, pois o trabalho de 

cadastro manual como era feito não será necessário. Assim, nosso trabalho passa 

a ser de análise e acompanhamento dos editais. A Nathalia (estagiária) está 

estudando o novo sistema e vai precisar de orientação. A Laiza sugeriu que seja 

efetuado levantamento das demandas para operacionalizar o novo sistema para 

sairmos em busca de voluntários que tenham tempo e conhecimento técnico para 

ajudar. Assim será feito. Leila e Rogeria falaram da reunião que participaram em 

Pindamonhangaba junto as pessoas que estão se mobilizando para montar um 

observatório na cidade. Leila convida os diretores e voluntários a participarem do 

8º ENOS que será junto com o primeiro congresso pacto pelo Brasil de 08 a 11 

de maio. Leila informou não tem acompanhado as atividades da estagiária, 

devido as atividades profissionais aliadas a localização da sala e sugere a busca 

por salas fora do centro. Leila e Valdir farão contato com a imobiliaria Nova São 

Jose solicitando a retirada da multa pela rescisão do contrato e em seguida 

faremos as buscas por sala.  

 

Reunião foi encerrada as 21h20m.  

Próxima reunião será 23.03.17 (quinta-feira). 

 

 


