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OS TAUBATÉ - ATA DA REUNIÃO DE 02.05.2016 

No dia 02 de Maio de dois mil e dezesseis, realizou-se a décima sétima reunião após 
constituição do Observatório Social de Taubaté, com as presenças registradas na lista em 
anexo, na sala do OST, situada na Rua Barão da Pedra Negra, 500 sala 5, Taubaté-SP às 20:13. 
Valdir dá as boas vindas a todos. 
Iniciando o item 1 da pauta: Leitura da ata anterior e posicionamento, Valdir fez a leitura da 
ata de 18.04.16. Rogeria informou que não conseguiram ainda marcar com a sra.  Odila 
Sanches - Secretária de Finanças. Felipe iniciou em 27.04.16 como estagiário e foi iniciado 
novamente o processo de seleção de um outro estagiário. Marge informou que a palestra do 
OST junto ao CRC será em 11.05.16 as 14:00 no auditório da eng. Civil. 
Item 2 da pauta: Acompanhamento dos editais por Antonio e Newton. Newton e Antonio 
Carlos  não puderam acompanhar o pregão 51 de 27.05 e o pregão 41 de 28.04. 
Item 3 da pauta: inicio dos estagiários. Processo de seleção de estagiário continua, UNITAU e 
Dehoniana. Laiza informou que passou orientações para Felipe em 27.04. Mascarenhas opinou 
que o estagiário deve ter um chefe apenas. Leila informou que ela é a responsável pelo 
estagiário e que acompanha a distância suas atividades. Na próxima reunião será apresentada 
a relação das atividades desenvolvidas pelo estagiário até o momento. 
Item 4 da pauta: Boas Práticas dos Observatórios – Foi apresentado o vídeo de Mandaguari – 
PR, cidade com +- 35 mil habitantes, que versa sobre o monitoramento da utilização dos 
recursos públicos,  desde a conferência dos editais, abertura do certame, entrega do material e 
ou serviço executado, o quanto conseguiram economizar. 
Item 5 da pauta:  Assuntos Gerais. Mascarenhas informa que fará palestra sobre comunicação 
eficaz em benefício da APAE e que na oportunidade falará aos presentes do OST em 31.05.16 
as 19:30 no TCC. Valdir informa que passou a assinar no banco SICREDI junto com Leila. 
Rogeria informa que continuará responsável pelo OST perante a Receita Federal, devido a 
impossibilidade de substituição imposta pelo estatuto do OST, no entanto é possível 
compartilhar a responsabilidade e assim será feito. Próxima reunião será em 19.05.16 as 
20:00h. Após as avaliações sobre a reunião foi encerrada a ata as 21:55h.  
 


