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OS TAUBATÉ - ATA DA REUNIÃO DE 05.09.2016 

No dia primeiro de setembro de dois mil e dezesseis, realizou-se a vigésima quarta 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 18h. Leila dá 
as boas vindas a todos. 
Iniciando o item 1 da pauta: Leitura da ata anterior e posicionamento. Não houve leitura da 
ata antarior. 
Item 2 da pauta: Relatório Quadrimestral – Leila informa que está fazendo o treinamento do 
OSB pela internet com a Laiza e a Nathalia (estagiária) nos dias 30/08, 31/08, 01/09 e 02/09. O 
OSB atribuí relevância a apresentação do relatório quadrimestral aos observatórios 
constituídos. Assim Leila está elaborando o documento e pede aos voluntários que possam 
contribuir com a tarefa que se manifestem 
Item 3 da pauta: programa de voluntários – Sabendo da necessidade de mantermos um 
programa de capacitação de voluntários para trabalharmos com as demandas que venham da 
fan Page ou que apareçam na sede do observatório, Leila fala que encontrou um arquivo na 
rede que pode ser adaptado e realizado no OST. Trata-se de uma apresentação em PPT que 
seria interessante passar ao Mascarenhas que é nosso voluntário incumbido de realizar as 
palestras e treinamentos. A idéia seria manter calendário de treinamentos mensal em locais 
itinerantes para atrair voluntários e também mantenedores. Este material será disponibilizado 
por e-mail aos voluntários e na próxima reunião apresentado novamente.   
Item 4 da pauta:  Eleições – Mirian informa que o jornalista Pedro Luiz da rede difusora de 
rádio lhe apresentou o programa da rede difusora para as eleições e lhe concedeu espaço para 
o observatório no referido programa. Diante de tal convite os presentes deliberaram por 
entregar aos candidatos a prefeito o plano de Plano de Transparência e Controle Social 
elaborado pela rede OSB nas datas em que os candidatos estarão no programa de rádio 
conforme tabela:  
 
Data  Candidato  Voluntário 
05/09   Ortiz Junior  Teresa, Mirian e Leila  
06/09  Polyana   Mirian e Leila 
07/09  Donizete  Teresa e Valdir 
08/09  Jose Saud  Rogeria 
09/09  Silvio Prado  ?????  ????? 
12/09  Vera Saba  Mirian ??? 
13/09  Issac   Irian ???? 
 
As datas que estão com interrogação estão aguardando que outros voluntários que não 
estavam presentes na reunião possam participar da entrega do documento. Devido a urgência, 
os presentes se mobilizaram para cobrir as primeiras datas oportunizando aos demais 
voluntários a participação.  
Sem nada mais a tratar a reunião foi encerrada as 19h30minh.  
Próxima reunião será 15.09.16 (quinta-feira). 
 


