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OS TAUBATÉ - ATA DA REUNIÃO DE 28.01.2016 

No dia 28 de janeiro de dois mil e dezesseis, realizou-se a décima primeira 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 20:15. Rogeria dá as boas vindas a todos. Lê a ata de 11.01.16. E passa 

para o  

Item 1 da pauta: Contador – Marge posicionou sobre a reunião realizada com o 
contador em 19.01.16 na qual foram esclarecidos diversos pontos sobre a 
documentação legal do Observatório. 
Item 2 da pauta:  Sustentabilidade.  Mascarenhas sugere que simplifiquemos o Termo 
de Cooperação, Rogeria concordou que no início possamos fazer de forma mais 
simples, e com o passar dos meses, formalizar de acordo com o modelo sugerido pelo 
Observatório Social do Brasil. Valdir e Mascarenhas farão uma proposta para a 
simplificação do documento e enviarão digitalmente para nós, a fim de contribuirmos 
e estabelecermos o novo modelo. 
 Ficou definido que emitiremos o boleto, e iniciaremos o recebimento de valores dos 
mantenedores, mas não utilizaremos o dinheiro enquanto não iniciarmos os trabalhos.  
Item 3 da pauta Folders e Cartões – não foi conversado 
Item 4 da pauta documentos a serem assinados por Rogeria – assinou todos, recibos 
de doação, relatório quadrimestral. 
Item 5 da pauta ACIT – Rogeria informou que a ACIT enviou e-mail para associados 
informando sobre o OST e solicitando autorização para liberar informações para 
cadastramento no SIM. 
Item 6 da pauta Assuntos Gerais – Miriam colocou sobre o início dos trabalhos de 
monitoramento e não apenas priorizar a sustentabilidade. Valdir e Mascarenhas 
colocaram em fazer um trabalho em off (estudos) que acha que podemos estudar 
mais, mas a sustentabilidade tem que ser prioritário. Rogeria informou que ainda não 
conseguiram conversar com gerente do SICREDI sobre valor de boleto. Rogeria expôs a 
situação de deixar de ser a Presidente do OST, pois possui um cunhado no primeiro 
escalão da PMT, a mesma conversou com Roni, e acham que pode vir atrapalhar a 
imagem do OST, Mascarenhas, Valdir, Miriam e Marge entendem a posição dela, mas 
não acham que seria necessário ela deixar de ser Presidente do OST, pois este ano há 
eleições, e prefeito e secretariado poderá ser modificado, o OST, ainda não definiu o 
objeto de fiscalização, e Rogeria é uma pessoa presente, com disponibilidade e nome 
que significa muito para o OST. Ao final Rogeria argumentou que em sua opinião, 
mesmo com a possível mudança na prefeitura no próximo ano, acredita de sua 
permanência no momento poderá trazer prejuízo à credibilidade do Observatório, mas 
que irá analisar os argumentos dos colegas antes de oficializar a decisão. Rogeria as 
21:43hs, agradece a participação de todos e convida para a próxima reunião no dia 
15.02.16 às 20:00 com observadores e voluntários na sala do OST. 


