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OS TAUBATÉ - ATA DA REUNIÃO DE 06.06.2016 

No dia 06 de Junho de dois mil e dezesseis, realizou-se a décima nona 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 20:05. 
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 19.05.16. Sobre os posicionamentos da ata anterior Valdir explica que ainda não foi 
possível contatar o Sr. Groh da Fatec, assim como Mascarenhas também não o fez na 
faculdade Anhanguera. Mascarenhas falou sobre o contato que fez Sr. Dráuzio do Conselho 
Regional de Economia e que aguarda seu retorno em 07.06.16. 
Item 2 da pauta: Apresentação da produção do Estagiário, Leila informou que o Felipe fez 31 
cadastramentos no SIM e disponibilizou as informações para colocar no site do OST que o OSB 
oferece aos filiados. Por fim, Leila informou que o Felipe solicitou a rescisão do contrato de 
estágio, por ter encontrado emprego formal com vinculo empregatício.  
Item 3 da pauta: Apresentação de uma proposta de programas a serem lançados no OST – 
Leila apresenta a proposta de divulgar as atividades do OST em três frentes:  Monitoramento 
das Licitações tendo Claúdia, Valdir e Marge, como responsáveis. Educação Fiscal: Leila e 
Produção Legislativa: Laiza. Deliberou-se também que essas pessoas ficarão encarregadas de 
convidar outros voluntários para planejar as ações a serem executadas. Leila informa que o 
OSB tem vasto material sobre esses assuntos. Claudia e Valdir informam que planejarão 
encontros e formas de trabalho fora das reuniões quinzenais. Laiza informa que tem as terças 
e quintas-feiras livres, no entanto precisa de outros voluntários para realizar suas atividades. 
Leila informa que está se organizando para ter em breve um período do dia uma vez por 
semana para o observatório. 
Item 4 da pauta: Boas Práticas dos Observatórios – não houve apresentação, devido a 
urgência de outros assuntos a serem discutidos. 
Item 5 da pauta:  Assuntos Gerais. Quanto a elaboração do folder de OST a Rogeria de 
responsabilizou por terminar os acertos com Sr. Roberto da gráfica. Quanto a escolha da nova 
sala, devido a solicitação da sala atual pelo mantenedor, Rogeria e Leila foram autorizadas 
pelos diretores presentes a escolher a mais conveniente  entre as opções apresentadas. Sobre 
a apresentação do OST a prefeitura Leila se prontificou em combinar com Miriam para irem 
juntas a Prefeitura para obter as informações necessárias para o monitoramento das licitações. 
Valdir apresentou o demonstrativo financeiro desde o inicio do OST, elaborado pela Laiza. 
Mascarenhas elogiou o trabalho efetuado e reafirmou a importância dessa transparência para 
sua atividade de captação de recursos. Sem nada mais a tratar a reunião foi encerrada as 
21:45h.  
Próxima reunião será 30.06.2016. 
 


