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OS TAUBATÉ - ATA DA REUNIÃO DE 08.08.2016 

No dia oito de Agosto de dois mil e dezesseis, realizou-se a vigésima segunda 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 19:56. Leila dá 
as boas vindas a todos. 
Iniciando o item 1 da pauta: Leitura da ata anterior e posicionamento, Marge fez a leitura da 
ata de 25.07.16. Sobre os posicionamentos da ata anterior Leila e Rogeria contam o processo 
de seleção de estagiários e apresentam o Currículo da Natália, a estagiária escolhida, que 
trabalhará das 12:00 as 18:00. Laíza ficou responsável por fazer a parte burocrática da 
contratação, junto a escola e ao contador, assim como alterar o endereço da sala do OST no 
escritório de contabilidade.  
Item 2 da pauta: Reunião Virtual OSB – Leila informa que na reunião virtual mensal constatou 
que a rede Observatório Social do Brasil, está trabalhando no projeto ELEIÇÕES 2016 e 
EDUCAÇÃO FISCAL. Informa também que o encontro da região SUDESTE será em Uberlândia 
nos dias 21 e 22.10. Leila, Rogeria e Laiza se dispuseram a participar com recursos próprios e 
solicitaram permissão dos presentes para levar a estagiária no encontro com recursos do OST, 
caso a mesma atenda as expectativas de produtividade. A idéia é mostrar a amplitude dos OS 
no Brasil e oferecer conhecimento, na prática, das ações dos observatórios à estagiária. Os 
presentes aprovaram a ida da estagiária no encontro.  Ainda sobre o tema Educação Fiscal, a 
Laiza ficou de ver com Cristina da OSB os treinamentos aos voluntários. 
Item 3 da pauta: FanPage – Leila parabenizou ao Mascarenhas pela iniciativa de permitir que 
sua funcionária Bia elabore as chamadas na fanpage do OST. Quanto a possibilidade de 
surgimento de candidatos a  voluntários, definiu-se que inicialmente os candidatos não devem 
participar das reuniões, pois as mesmas são para deliberações estratégicas e os novos 
integrantes devem receber treinamentos específicos como quem somos, como estamos e para 
onde vamos. Leila se prontificou a preparar material de apresentação e Laiza poderá realizar as 
apresentações na sala em data e horário agendados previamente. Laiza informa que aceita 
ajuda de outros voluntários para a tarefa.  
Item 4 da pauta: Grupos de Trabalho –  Monitoramento das Licitações – Valdir coordenará o 
grupo e Antonio Carlos trabalhará juntamente com Valdir. O Grupo deve levantar as dúvidas 
sobre o funcionamento do processo para que seja elaborado ofício ao gestor da Prefeitura. 
Educação Fiscal: Mascarenhas informa que Valdir conversou com GEMA e com Sr. André sobre 
o tema e o estudo está adiantado e que em breve teremos mais detalhes. Newton, Laiza e 
Antonio Carlos se prontificaram a participar do grupo de Educação Fiscal. Produção 
Legislativa: Mascarenhas apresentou o OST em 01.08.16 e Antonio Carlos, que esteve 
presente, informou que os vereadores ficaram atentos à apresentação e que depois os 
vereadores, Graça, Vidal, prof Jefferson vieram até os observadores enfatizando seus apoios à 
causa do OST. 
Item 5 da pauta: Tesouraria – Laiza informou que em 01.08, temos aplicado R$ 18.566,76 e 
saldo R$ 2.032,00 e que as contribuições mensais tem girado em torno de R$ 1.700,00.  
Item 6 da pauta:  Assuntos Gerais – Mascarenhas falou que precisa de indicações para realizar 
as palestras e conseguir mais contribuintes. Newton ofereceu o condomínio dele e agendou 
para 29.08.16 as 19:30. Marge ficou de conversar com Tereza e Miriam para trocar a data da 
reunião para quinta-feira, se elas conseguiriam comparecer as mesmas. Sem nada mais a 
tratar a reunião foi encerrada as 21:37h.  
Próxima reunião será 22.08.2016 (segunda-feira) e em seguida 01.09.16 ( quinta-feira). 
 


