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OS TAUBATÉ - ATA DA REUNIÃO DE 11.01.2016 

 

No dia 11 de janeiro de dois mil e dezesseis, realizou-se a décima 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 20:10. Rogeria dá as boas vindas a todos. Lê a ata de 10.12.15. E passa para o  

Item 1 da pauta: Contador – Leila entrou em contato. Contador dará entrada no Alvará 

na Prefeitura, falou da GFIP que devemos declarar a partir de Out. 15, quando saiu o 

CNPJ. Rogeria,  Leila e Marge marcarão reunião com o contador. 

Passando ao item 2 da pauta: Atividades dos voluntários e plano de estudo – não 

atuamos sobre plano de estudo. Foi discutido as ações prioritárias, concluindo-se que 

antes de iniciarmos o trabalho de monitoramento, precisamos buscar maior número 

de mantenedores e iniciar as visitas institucionais. Rogeria ficou responsável pelo 

Institucional: visitas, apresentações, contatos.  Cláudia, fará um levantamento sobre 

Prefeitura e Câmara Municipal. Mascarenhas responsabilizou-se pela Sustentabilidade. 

Os demais voluntários deverão integrar uma das equipes para essas atividades iniciais. 

Passando ao item 3 da pauta:  Sustentabilidade e Contratação. Mascarenhas irá atrás 

de mantenedores. Definiu-se fazer o folder do OST, bem como cartões de visitas para a 

Diretoria. Leila ficou de providenciar orçamento. Rogeria falou em começarmos a 

contratação pelo estagiário, mas de qualquer forma começaremos o processo de 

seleção, após já termos certo mais alguns mantenedores. 

Item 4 da pauta Assuntos Gerais – ACIT não está resolvido, houve reunião, mas não 

sobre o assunto em 2015. Rogeria esteve na primeira semana e hoje 11.01.16 e nada 

ainda decidido.  Marge e Rogeria ficaram de fazer o relatório quadrimestral. Rogeria 

informou que ao conversar com Roni, a mesma elogiou o trabalho do OST pela 

parceria no projeto 10 medidas contra corrupção. Rogeria as 21:29hs, agradece a 

participação de todos e convida para a próxima reunião no dia 28.01.16 às 20:00 com 

observadores e voluntários na sala do OST. 

 


