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OS TAUBATÉ - ATA DA REUNIÃO DE 18.04.2016 

No dia 18 de abril de dois mil e dezesseis, realizou-se a décima sexta 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 20:04. Leila dá as boas 
vindas a todos e solicita ao visitante Alexis Madrigal que se apresente e conte os motivos que o 
levou até o OS Taubaté. Em seguida o grupo também se apresentou ao visitante. 
Iniciando o item 1 da pauta: Leitura da ata anterior e posicionamento, a Cláudia fez a leitura 
da ata de 04.04.16. Leila informou que o prefeito está sem agenda para atender ao 
Observatório. Assim, ficou deliberado que faremos a visita obrigatória do OSTaubaté à sra.  
Odila Sanches - Secretária de Finanças – tão logo seja possível. 
Item 2 da pauta: Acompanhamento dos editais por Antonio e Newton. Newton compareceu 
ao pregão  69 em 15.04 as 14:30 e nos relatou a experiência. Compareceram 08 fornecedores 
e no final sobraram 03. Foi decidido que Newton acompanhará este edital até o final do 
processo. Claudia passou diversas informações sobre editais e ficou de verificar a possibilidade 
de assistirmos a um pregão eletrônico de uma das secretarias de estado de São Paulo. 
Item 3 da pauta: inicio dos estagiários. Leila informou que o estagiário Felipe fará o horário 
das 12:00 as 17:00 e que o candidato Afonso declinou da vaga por ter passado em outro 
processo seletivo. Deliberou-se por continuar o processo seletivo para preencher a vaga de 
estagiário no horário da manhã. A faculdade Dehoniana será incluída no processo de 
divulgação da vaga junto com a UNITAU. 
Item 4 da pauta:  Assuntos Gerais.  A Rogeria informou que para oficializar seu afastamento do 
cargo de presidente, basta levar a carta de afastamento junto com um documento, 
informando quem vai assinar em conjunto no banco. Valdir será o vice-presidente que assinará 
em conjunto com a Leila. Mascarenhas informa que fará a palestra no CRC em 11.05 e que 
possivelmente haverá um tempo no evento da APAE no dia 31.05 para falar do OS Taubaté.  
Claudia fará orçamento para confecção 1000 folders do OS Taubaté. Próxima reunião será em 
02.05.16 as 20h. Após as avaliações sobre a reunião foi encerrada a ata as 21:45h.  
 


