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OS TAUBATÉ - ATA DA REUNIÃO DE 04.07.2016 

No dia 04 de Julho de dois mil e dezesseis, realizou-se a vigésima 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 20:20. Leila dá as boas vindas a 
todos. 
Iniciando o item 1 da pauta: Leitura da ata anterior e posicionamento, Leila fez a leitura da ata 
de 06.06.16. Sobre os posicionamentos da ata anterior Valdir explica que ainda não foi possível 
contatar o Sr. Groh da Fatec. Rodrigo da Secretaria da Fazenda não apareceu para conversar 
com Padre Daniel, Tereza avisou Claudia, mas ainda não obteve retorno. Leila informou que ao 
falar com Felipe, o mesmo informou que o que ele fez para colocar no site do OSB está no 
computador que ele usava, Marge questionou onde e Leila passou contato de Felipe. Leila e 
Miriam não acertaram uma data para irem a Prefeitura e não puderam conversar sobre 
Educação Fiscal. 

Item 2 da pauta: Ações para eleições 2016 - OSB apresentará um projeto em 08.07.16, Leila 
esteve conversando com Luiz Guilherme do Cidades Sustentáveis e contou sobre o trabalho 
que ela (Leila) e Rogeria fizeram quando na ACIT, o Repensando, para atuar no 
comprometimento dos candidatos a prefeitura do município. Ficou acordado que 
aguardaremos o que o OSB irá apresentar, para definirmos a linha de trabalho.  

Item 3 da pauta: Contratação de estagiários/funcionários – definido contratar estagiário, 
valor de R$ 1.000,00. Marge enviará para Tereza as informações que o OST deseja para um 
estagiário e a mesma apresentará ao Padre Daniel da Faculdade Dehoniana. 
Item 4 da pauta: Grupos de Trabalho –  Monitoramento das Licitações - Claúdia, Marge, 
Tereza e Valdir, fizeram reuniões fora reunião do OST, estudaram alguns editais. Valdir e 
Tereza foram ver o pregão em 04.07 as 08:30, e o pregão das 14:30 onde Valdir e Marge iriam 
foi cancelado. Valdir informou sobre outros pregões que irão ocorrer na semana de 11.07. 
Educação Fiscal: Leila falará com Miriam para atuarem nesta parte. Leila solicitará a Claudia 
que apresente o Rodrigo, para que possam dar continuidade junto ao Padre Daniel da 
Dehoniana. Produção Legislativa: Leila e Rogeria marcarão uma reunião com o Presidente da 
Camâra Municipal (Sr.Paulo Miranda) 
Item 5 da pauta:  Assuntos Gerais – Folders foram entregues, ao verificarmos vimos que as 
folhas estavam se destacando. Rogeria irá conversar com a Supergraf. Leila solicitou 
autorização para comprar uma cafeteira e um filtro, foi autorizado. Marge questionou sobre o 
alvará, Laiza irá conversar com Diogo (contador). Documento de termino do estágio do Felipe 
está com ele, e o mesmo irá entregar para a Leila. Sem nada mais a tratar a reunião foi 
encerrada as 21:58h.  
Próxima reunião será 18.07.2016. 
 


