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OS TAUBATÉ - ATA DA REUNIÃO DE 19.05.2016 

No dia 19 de Maio de dois mil e dezesseis, realizou-se a décima oitava 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 20:02. 
Valdir dá as boas vindas a todos, nos apresentamos para o novo voluntário Daniel Royband 
Iniciando o item 1 da pauta: Leitura da ata anterior e posicionamento, Valdir fez a leitura da 
ata de 02.05.16. Leila informou que a sra.Odila Sanches não pode recebê-la, então protocolou 
o ofício, após a sra. Odila ligou para Leila, a mesma irá fazer um novo ofício para entregar à sra. 
Odila. Leila informou que o estagiário Felipe está principalmente cadastrando editais no SIM e 
atualizando o face. 
Item 2 da pauta: Acompanhamento dos editais por Antonio e Newton e cadastramento dos 
editais no SIM. Newton e Antonio Carlos  não puderam dar continuidade aos editais. Leila 
informou que Felipe até 17.05 cadastrou 16 editais. 
Item 3 da pauta: Plano Organizacional do OST. Laiza apresentou o esboço do plano, para que 
quando novos voluntários apareçam, tenhamos o que passar para os mesmos executarem.  
Será necessário um detalhamento desse plano. 
tem 4 da pauta: Boas Práticas dos Observatórios – Foi apresentado o vídeo de Blumenau – SC, 
que versa sobre o monitoramento da utilização dos recursos públicos, criaram uma agenda 
permanente Observatório e Prefeitura. Assim há como o Observatório checar o que está sendo 
feito ou não. 
Item 5 da pauta:  Assuntos Gerais. Marge informou, que em 18.05, sr.Roberto enviou o folder, 
mas novamente os mantenedores, apoiadores não estavam ok, o logo do OST não foi 
colocado, que em 21.05, ela enviaria este posicionamento para o Sr. Roberto. Valdir fez 
posicionamentos sobre a parte financeira e que Valdir e Laiza se reunirão após o dia 5 de cada 
mês. Mascarenhas e Laiza falaram sobre a palestra de 11.05 na UNITAU junto com o CRC, o 
trabalho que a Bia fez indo de um em um informando como entrar em contato. Um Sr. do 
Conselho Regional de Economia deu um cartão para o Mascarenhas para que entre em 
contato, Mascarenhas fez o contato, mas o Sr. estava em um congresso e no retorno procurará 
o Mascarenhas. Mascarenhas quer fazer palestras nas Universidades, Valdir conversará com 
FATEC e Mascarenhas com a Anhanguera. Newton comentou sobre duas salas que ele viu para 
o OST. Marge questionou se continuaríamos o processo de estagiário, Leila no momento achou 
melhor aguardar. Próxima reunião será em 06.06.16 as 20:00h. Após as avaliações sobre a 
reunião, a mesma  foi encerrada as 21:45h.  
 


