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OS TAUBATÉ - ATA DA REUNIÃO DE 04.04.2016 

No dia 04 de abril de dois mil e dezesseis, realizou-se a décima quinta 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 20:11. 
Rogeria dá as boas vindas a todos. 
Iniciando o item 1 da pauta é solicitado ao Valdir que leia a última ata (21.03.16). Em seguida a 
foi informado a orientação do contador para registrar a doação anônima. O recibo foi feito 
mencionando o anonimato.  A ANABB enviou o valor de R$ 8.000,00 referente aos últimos 4 
meses (set, out, nov e dez.15) para o OSB. Estamos aguardando a transferência para 
OSTaubaté.  
Item 2 da pauta: Análise de editais e escolha de licitação para monitoramento – Miriam falou 
da complexidade dos editais da prefeitura, sobre as diversas situações existentes. Foram 
verificados e discutidos diversos editais. Newton comparecerá aos pregões: 80 em 13.04 as 
14:30, 69 em 15.04 as 14:30 e 51 em 27.04 as 14:30. Antonio Carlos comparecerá aos pregões: 
65 em 14.04 as 14:30 e  41 em 28.04 as 14:30. Irão apenas como ouvintes. Leila e Rogeria 
marcarão visitas para o Prefeito e Sra. Odila, Secretária de Finanças. Mascarenhas sugeriu: 
montar uma equipe para estudar o edital que vier a ser selecionado e acompanhar; visitar 
observatórios que já estão atuando para nos auxiliar nos trabalhos iniciais. Leila, Rogeria, 
Marge, falaram que os contatos com OS podem ser realizados por skype, e-mail, WS. Miriam 
ficou de verificar no manual como anotar as informações e depois nos enviará. Mirian e 
Newton farão parte da equipe de estudo. Mascarenhas solicitou que arrumássemos mais 
palestras a serem feitas, para divulgar o Observatório. 
Item 3 da pauta:  Processo de Seleção do Estagiário – Leila e Rogeria, entrevistaram 
novamente dois candidatos, Laiza participou desta etapa, concluíram que os dois candidatos 
são bons e propuseram a contratação dos dois estagiários, nos seguintes horários: das 08:00 as 
13:00 e o outro das 12:00 as 17:00. Colocado em votação a Marge votou contra a contratação 
dos dois e os demais presentes votaram a favor. Votou-se ainda pelo aumento da verba 
mensal  que será gasto no OST que era de R$ 1.100,00 alterando para ser gasto o que vier a ser 
necessário durante os três próximos meses. Após este período será avaliado os resultados 
obtidos e novamente será colocado em votação a manutenção deste valor. 
Item 4 da pauta:  Assuntos Gerais – CRC liberou em 11.05 8min para palestra. Próxima reunião 
será em 18.04.16 as 20:00hs. As 21:54 encerramos.  
 


