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OS TAUBATÉ - ATA DA REUNIÃO DE 09.02.2017 

 

No dia nove de fevereiro de dois mil e dezessete, realizou-se a trigésima primeira 

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 20h. Leila dá as boas vindas a todos. 

Iniciando o item 1 da pauta: Nova ferramenta RCC em parceria OSB – Leila 

apresenta a nova ferramenta e explica que não será preciso cadastrar as licitações 

como era no SIM, pois o sistema já registra os editais publicados, nas cidades em que 

existe o observatórios. No entanto, será necessário assinar termo de compromisso e 

responsabilidade. Foi decidido que a diretora responsável pela ferramenta será a Leila. 

A responsável pela operação da ferramenta será a Nathalia. O coordenador da 

ferramenta será o Valdir e o responsável por produzir conteúdo será a Leila.  

Essas pessoas terão seus nomes nos formulários e serão responsáveis pelas senhas de 

acesso. No entanto, foi formada equipe com os participantes da reunião, que farão a 

análise dos editais no que tange o preço de referencia, que será a Teresa e a Mirian. A 

equipe que participará dos certames e acompanharão a entrega dos produtos nos 

almoxarifados será composta pela Laiza e Newton. Estas equipes estão abertas a 

receber outros voluntários que não estavam presentes.  

Item 2 da pauta: Relatório Quadrimestral – Leila pediu sugestão aos presentes de 

locais para apresentar o relatório quadrimestral de set a dezembro de 2016. Os 

presentes optaram por realizar na casa da amizade de Taubaté em reunião do Rotary 

ou Casa da Amizade.  

Item 3 da pauta: Prestação de contas do mês de Janeiro:  

Saldo anterior:   R$ 1.009,92 

Entradas:    R$ 3.963,00 

Saídas   R$ 2.006,22 

Saldo Final:   R$ 2.966,70 

Aplicação:   R$ 18.335,58 

A Laiza explica que recebemos doação de um voluntário que pagou a vista suas 

contribuições que seriam mensais no valor de R$ 1200,00.  

Por esse motivo o valor da entrada estar maior este mês.   

Item 4 da pauta:  Assuntos Gerais – Mascarenhas convidou os presentes a participar 

do cine Gema no dia 10/02 no restaurante Kampek. Na oportunidade será exibido o 

filme “Sonhos Tropicais” sobre a vida de Osvaldo Cruz. O Valdir solicita aos 

presentes que olhem o site do OST que ele a Nathalia vem elaborando.  

 

Próxima reunião será 23.02.17 (quinta-feira) às 20h. 

 


