
  

 
 Rua Jacques Félix, 435, sala 302 – Centro – Taubaté - SP 

CEP 12.020-060 – Fone: (12) 3635.6328 / (12) 98129.4567 – E-mail: taubate@osbrasil.org.br 
 

OS TAUBATÉ - ATA DA REUNIÃO DE 25.07.2016 

No dia 25 de Julho de dois mil e dezesseis, realizou-se a vigésima primeira 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 20:15. Leila dá 
as boas vindas a todos. 
Iniciando o item 1 da pauta: Leitura da ata anterior e posicionamento, Marge fez a leitura da 
ata de 04.07.16. Sobre os posicionamentos da ata anterior Felipe entregará a rescisão para 
Leila. Marge enviou para Tereza o perfil que o OST deseja para estagiário, e 03 alunos se 
candidataram e 02 responderam as questões demonstrando ter algum conhecimento sobre a 
causa do observatório. 
Item 2 da pauta: Ações para eleições 2016 – Os presentes na reunião, definiram que o OST 
não vai atuar nas promoções das campanhas eleitorais propostas pelo OSB de voto consciente 
e assinaturas da carta compromisso dos candidatos a plataforma OSB. A recomendação dos 
diretores é que se dedique, tempo integral dos voluntários, às atividades já elencadas pelo 
grupo. 
Item 3 da pauta: Contratação de estagiários/funcionários – 03 candidatos serão entrevistados 
e farão prova em 27.07.16, Leila e Valdir farão a avaliação. 
Item 4 da pauta: Grupos de Trabalho –  Monitoramento das Licitações – Valdir e  Marge, 
relataram que verificaram 4 licitações e que precisam saber onde é o almoxarifado, como 
funciona, quem define compras. Leila explica que ausência destas informações acontece pelo 
fato de que o prefeito nem a secretaria de finanças nos atenderam até o momento. Assim, 
devemos agir de forma diferente, ou seja, solicitar por escrito as informações que nos faltam 
para finalizar o processo de monitoramento. Educação Fiscal: Valdir conversará com André, 
fiscal da secretaria da fazenda do estado de São Paulo e com o grupo GEMA para trabalharem 
em algum projeto de educação fiscal oferecidos pela rede OSB. Produção Legislativa: Leila, 
Valdir e Mascarenhas conversaram com o Sr. Paulo Miranda e o Diretor da Câmara. OST fará 
apresentação das atividades na câmara provavelmente na primeira cessão de agosto. 
Item 5 da pauta:  Assuntos Gerais – Os folders já foram entregues já estão sendo distribuídos. 
Leila comprou filtro e cafeteira. Mascarenhas solicita permissão para alimentar a fanpage do 
OST e o grupo presente lhe concedeu a permissão de forma que futuramente seja realizada 
uma avaliação sobre os resultados. Sem nada mais a tratar a reunião foi encerrada as 21:52h.  
Próxima reunião será 08.08.2016. 
 


