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OS TAUBATÉ - ATA DA REUNIÃO DE 26.01.2017 

No dia vinte e seis de janeiro de dois mil e dezessete, realizou-se a trigésima 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 20:22. Leila dá as 

boas vindas a todos. 

Iniciando o item 1 da pauta: Leitura da ata anterior – Marge leu a ata, e houve os seguintes 

posicionamentos: a.Marge tem enviado o e-mail do facebook com as posições para Bia e 

observadores; b.Leila, Valdir e Laiza fizeram a carta, Leila enviará para Natália enviar aos 

mantenedores  

Item 2 da pauta: Site – Valdir informou que ele e Nathália, estão complementando o site e nos 

mostrou como está. O site está ficando ótimo. Alguns acertos deverão ser feitos: a.opção OST 

deverá ser OSB e ter o link do OSB; b.opção Contato sub-opção Associado colocar o 

documento padrão do OSB; c.Opção Institucional sub-opção Ata - atas de reunião devem ser 

todas em .pdf; d.Opção Institucional sub-opção  Parceiros – aumentar o tamanho da fonte dos 

textos Apoiadores e Mantenedores, os logotipos terem tamanho maior, buscá-los nos sites 

originais 

Item 3 da pauta: Relatório Quadrimestral – Leila mostrou o relatório e alguns acertos deverão 

ser feitos como: a.slide que está com 7 licitações não esclarecidas, ser mais claro; modificar o 

texto sobre o Antico Plaza Hotel; c.rever as atas de licitações para verificar em um total quantas 

possuem fornecedores de Taubaté. Não houve o retorno da ACIT sobre a apresentação ocorrer 

em 15.02 e Leila não falou com Tereza para ser feito a apresentação na Dehoniana. 

Item 5 da pauta:  Assuntos Gerais – Mascarenhas e Bia não estavam presentes na reunião e não 

enviaram nada sobre os adesivos citados na reunião de 12.01.17. Laiza deu a ideia para entrar 

em contato com o Hotel Plaza Antico e verificar se querem ser mantenedores. Sem nada mais a 

tratar, a reunião foi encerrada as 21:35h.  

Próxima reunião será 09.02.17 (quinta-feira). 

 


