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OS TAUBATÉ - ATA DA REUNIÃO DE 22.08.2016 

No dia vinte e dois de Agosto de dois mil e dezesseis, realizou-se a vigésima terceira 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, Mascarenhas a leitura 
da ata de 08.08.16. Sobre os posicionamentos da ata anterior Laiza explica o andamento da 
alteração de endereço e do conselho de administração do OST, junto ao cartório de registro. 
Leila fala do cronograma de treinamento do OSB que será dia 30/08 - conteúdo: Como iniciar 
um OS, sistema OSB e Fluxo Operacional. Dia 31/08 conteúdo: Carta de identidade, código de 
conduta e orientação Normativa 1. Dia 01/09 conteúdo: Planejamento estratégico, 
sustentabilidade, reuniões, cadastro de associados e controles interno. Dia 02/09 POP 
licitações e análise de edital e informa que fará as capacitações na sala junto com a estagiária e 
convida aos voluntários que estiverem disponibilidade para participar serão bem vindos. 
Quanto a apresentação aos voluntários leila informou que vai usar o mesmo material usado no 
período anterior a constituição e portanto já podemos organizar a agenda de voluntários que 
queiram conhecer o OST. Quanto aos contatos que Marge faria não foi possível saber devido 
sua ausência. Rogeria informa que Antonio Carlos se dispôs a elaborar o planejamento do 
equipe de monitoramento junto com Valdir.   
Item 2 da pauta: Grupos de Trabalho – Monitoramento das Licitações; Educação fiscal e 
produção legislativa.– Valdir informa que pesquisou os sites de Blumenau e o recomenda. 
Quanto a educação fiscal Valdir informa que apresentou a idéia ao grupo GEMA e que houve 
boa repeceptividade, no entanto são ações para o próximo ano. Quanto a produção legislativa 
leila informa que recebeu os materiais do OSB e precisa de tempo e voluntários para trabalhar. 
Mascarenhas fala que é necessário passar as atividades com precisão para evitar a sobrecarga 
e o desânimo tanto da estagiária quanto do responsável. Assim indica usar ao menos a técnica 
OQUE e QUANDO fazer cada atividade de forma a graduar as doses de atividades. 
Item 3 da pauta: tesouraria – Valdir explica que o fechamento será no final do mês.  
Item 6 da pauta:  Assuntos Gerais – Valdir falou que esteve no TCC na última sexta-feira 
assistindo a palestra do SINCOVAT e gostou muito dos índices apresentados pela consultoria 
datapedia que fez análise dos dados primários encontrados em institutos de pesquisa como 
IBGE, fundação SEAD, etc. Foram análise relevantes que auxiliam nas diretrizes dos candidatos 
e eleitores na escolha nas eleições 2016. Mascarenhas informa que está trabalhando nas 
visitas a possíveis mantenedores e continua contando com as indicações. Sem nada mais a 
tratar a reunião foi encerrada as 21:20h.  
Próxima reunião será 01.09.16 (quinta-feira). 
 


