
Ata da reunião do OST em 17/10/2016 

 

Presentes: Leila, Rogéria, Valdir, Laiza e Mirian. 

 

Leila presidiu a reunião. 

 

Apresentação da pauta e Relatório Quadrimestral 

Leila apresentou a pauta e informou a necessidade de reunião para apresentação do 2º 

Relatório Quadrimestral de 2016 e sugeriu a apresentação em uma reunião do Rotary, o 

que foi aprovado por todos os presentes. Leila se comprometeu a entrar em contato com o 

grupo do Rotary para agendar a apresentação e também a encaminhar os convites para a 

Natália elaborar e enviar aos apoiadores e membros do OST, sob a supervisão da Laiza. 

A apresentação do Relatório Quadrimestral foi analisada por todos, com ajustes e 

sugestões de todos para a apresentação final.  

 

Prestação de contas  

Layza apresentou os valores do OST, tanto em conta corrente, quanto o valor aplicado, 

sendo os seguintes os valores: R$ 2.104,08 em conta corrente e R$ 18.866,198 em 

aplicação. Ficou decidido que os valores serão apresentados uma vez por mês.  

 

Produção legislativa 

Valdir atualizou os presentes sobre o projeto para coleta de informações da produção 

legislativa para alunos em atividades acadêmicas como horas complementares. Os alunos 

fariam o trabalho de acompanhamento das atividades da Câmara Municipal, dos gastos 

com diárias e da produção legislativa. Valdir informou sobre as pesquisas que efetuou no 

site da Câmara Municipal de Taubaté, esclarecendo que há muitas informações disponíveis 

que poderiam ser anotadas e compiladas pelos alunos. Rogéria se manifestou no sentido de 

que esta pesquisa não seria suficiente, sendo necessária a presença dos alunos nas sessões 

da Câmara Municipal. Após manifestação de todos, concluiu-se que ambas as atividades 

são necessárias e importantes pois os dados disponíveis precisam ser pesquisados, 

compilados e divulgados de maneira mais clara para a população e o OST pode e deve 

fazer isso. Valdir se comprometeu a continuar seu trabalho de pesquisa no site da Câmara 

Municipal e depois repassar aos demais, tendo a Mirian se oferecido para colaborar com o 

trabalho posteriormente. 

 

Ranking dos municípios com relação ao custo por habitante da Câmara Municipal  

Valdir demonstrou a planilha relativa à pesquisa efetuada na página da internet do OS de 

(acrescentar) com os dados do custo por habitante da Câmara Municipal e informou que 

Taubaté ocupa o 333º lugar, uma vez que em levantamento prévio constatou-se que o custo 

por habitante em Taubaté é de R$ 93,49, muito acima de outros municípios da região, 

como Pindamonhangaba que é de R$ 38,33 e São José dos Campos R$ 63,83. 

Foi proposto pela Leila e aceito por todos os presentes que após a conclusão dos trabalhos 

o OST faria uma visita à Câmara Municipal para que eles informem sobre os custos e 

gastos. 

 

Calendário das próximas reuniões 

 

Por sugestão do Valdir aceita por todos os presentes, foram definidas as datas das próximas 

reuniões até o final do ano de forma a permitir que todos se programem para comparecer.  

As datas definidas foram as seguintes: 31 de outubro (31/10), 10 e 28 de novembro (10/11, 

28/11) e 05 de dezembro (05/12), última reunião do ano. 

 


