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OS TAUBATÉ - ATA DA REUNIÃO DE 12.01.2017 

No dia doze de janeiro de dois mil e dezessete, realizou-se a vigésima nona reunião após 

constituição do Observatório Social de Taubaté, com as presenças registradas na lista em anexo, 

na sala do OST, situada na Rua Jacques Félix, 435 sala 302, Taubaté-SP às 20:56. Leila dá as 

boas vindas a todos. 

Iniciando o item 1 da pauta: Leitura da ata anterior – Leila questionou se os presentes haviam 

lido a ata anterior, respondido que sim, portanto a mesma não foi lida.  

Item 2 da pauta: Site e Fan Page – Valdir informou que ele e Nathália, tiraram dúvidas com 

Nico do OSB sobre confecção do site, e o site taubate.osbrasil.org.br, está no ar mas os 

conteúdos estão sendo inseridos conforme a disponibilidade do Valdir e da Nathalia. Quanto a 

Fan Page, Leila agradece a disponibilidade da voluntária Bia e informou que uma postagem por 

dia é suficiente reforçando o objetivo do Observatório que é contribuir com a gestão pública nos 

gastos. A fim de analisar o desempenho da Fan Page a Marge enviará os gráficos contendo as 

publicações do facebook semanalmente sobre acessos para Bia. 

Item 3 da pauta: Financeiro – Laiza deu a ideia de  enviarmos carta de agradecimento 

mensalmente aos mantenedores. A idéia foi aceita por todos e ficou definido que a Leila fará o 

texto e a Nathália enviará aos 24 mantenedores. Segue o balanço financeiro do mês de 

dezembro. 

 

Saldo Inicial 

Dez.16 

Entradas Saídas Saldo Final 

Dez.16 

Aplicação 

306,22 1.625,00 Doação 1.921,35   

 1.000,00 Resgate  1.009,92 18.242,14 

 

A Leila está confeccionando os boletos do ano de 2017 e serão entregues pela Bia até 16/01, 

visto o vencimento passará a ser dia 25 de cada mês.  

Item 4 da pauta: Relatório Quadrimestral – Leila sugere que a apresentação do relatório do 

último quadrimestre seja na ACIT em 15.02 no café, pois os trabalhos do Observatório precisam 

ser divulgados aos empresários da cidade de forma que os mesmos participem das compras 

públicas, como forma de aumentar seu mercado. Leila e Rogeria conversaram com Sr.Saud, 

aguardamos a resposta do mesmo. Outra opção seria apresentar o mesmo relatório nas 

faculdades de Taubaté, neste sentido Leila falará com Tereza para solicitar a faculdade 

Dehoniana a apresentação do relatório em aula inaugural no inicio do semestre. È relevante que 

os mantenedores participem pois é uma forma de conhecer os trabalhos realizados. 

Item 5 da pauta:  Assuntos Gerais – Mascarenhas nos informou da idéia que o Sr. Teruo 

(mantenedor) de fazer adesivos de carros com logo do observatório e frase de impacto para ser 

vendido e reforçar o caixa do observatório. Bia apresentou alguns modelos e os custos para 

adesivos circulares e retangulares. Valdir sugere que verifique no site do OSB se tem alguma 

arte em adesivo e os presentes acharam interessante a ideia, Bia continuará verificando e na 

próxima reunião apresentará. Sem nada mais a tratar a reunião foi encerrada as 21:26h.  

Próxima reunião será 26.01.17 (quinta-feira). 

 


