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OS TAUBATÉ - ATA DA REUNIÃO DE 28.11.2016 

 
 
No dia vinte e oito do mês de Novembro de dois mil e dezesseis, realizou-se a vigésima sétima 
reunião registradas na lista em anexo, na sala do OST, situada na Rua Jacques Félix, 435 sala 
302, Taubaté-SP às 19h30. Leila dá as boas vindas a todos.  
 
Iniciando o item 1 da pauta: Leitura da ata anterior e posicionamento. Não houve leitura da 
ata anterior.  
 
Seguindo ao item dois da pauta: Relato da apresentação do RQ. Valdir informa que estiveram 
presentes na apresentação do RQ no Rotary Club Taubaté os voluntários, Mônica, Tereza, Bia, 
Letinha, Ricardo e os diretores Mascarenhas, Valdir e Claudia. Valdir relata que os rotarianos 
ouviram atentamente e levantaram questões referentes aos índices das áreas da saúde, assim 
como ao gasto da câmara municipal. Ao final, um rotariano se sensibilizou com a causa e se 
inscreveu para ser um mantenedor do OST.  
 
Seguindo ao item 03 da pauta, Resultados Fan Page Facebook. Leila informa que a fan Page do 
OST tem 820 curtidas e agradece a voluntária Bia pelas postagens.  

Passando ao item 04 da pauta, Proposta de site OST e Projeto acadêmico para trazer 
voluntários, Valdir informa que está verificando os sites de OS mais interessantes e escolhendo 
as informações que poderemos colocar no OST. Leila informa que até quarta-feira dia 30/11 a 
Nathalia vai apresentar as informações que poderão ser colocadas no site para aprovação. 
Quanto ao projeto acadêmico o Valdir informa que é necessário elaborar o projeto para levar 
nas faculdades. Leila e Valdir estão responsáveis por elaborá-los.  

Seguindo para o tem 05 da pauta: Assuntos diversos. Leila informa que recebeu-email de 04 
candidatos a voluntários: Wilson Rigonatto, Rafael Lisboa, Pedro Basso e Paulo Ricardo. Foram 
agendados horários na sede para apresentação, no entanto, apenas o Rafael Lisboa 
compareceu. O Rafael recebeu o termo de adesão para preencher e em seguida será 
apresentado a todos. A Laiza sugeriu e os presentes aceitaram realizar uma confraternização 
no dia 12/12 (data da próxima reunião). Leila informa que no período de 19/12 as 02/01/2017 
o OS Taubaté estará de recesso.  

Sem nada mais a tratar a reunião foi encerrada as 21:20h. Próxima reunião será 12.12.16 
(segunda-feira). 
 
 

 

 
 

 

 
 


