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OS TAUBATÉ - ATA DA REUNIÃO DE 29.02.2016 

No dia 29 de fevereiro de dois mil e dezesseis, realizou-se a décima terceira 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 20:00. 
Leila dá as boas vindas a todos e pede que se apresentem em razão da participação de Adilson 
Ronconi 
. Solicita a Rogeria que leia a ata de 18.02.16 (item 1 da pauta). E passa para responder 
pendências referentes a reunião de 18.02: 
A.Boletos – Informou que não será possível a emissão de boletos sem data de vencimento. 
Decidiu-se que serão emitidos 10 boletos com vencimento nos últimos dias dos meses de 
março a dezembro deste ano.  Caso o contribuinte não efetue o pagamento até aquela data 
poderá, no site do SICREDI, gerar a 2ª via do boleto na data do pagamento, ou  enviar e-mail 
para o taubate@osbrasil.org.br solicitando essa providência.  
Laiza trouxe um modelo de carta de agradecimento e enviará por e-mail para analisarmos e 
enviarmos juntamente com os boletos. 
B.Laiza se disponibilizou para fazer as conciliações de pagamentos, controles de entrada e 
saída de numerário. Será marcado uma reunião com o contador Diogo para checarem 
exatamente como o controle financeiro deverá ser feito. 
C.Alteração do Conselho Administrativo – válido a partir de 29.02.16: 
Presidente - Leila Ferreira Moreira Roman 
Vice-Presidente para Assuntos Administrativo-Financeiros – Valdir Augusto Rossi 
Vice-Presidente para Assuntos Institucionais e de Alianças – Newton Fonseca de Barros  
Vice-Presidente para Assuntos de Produtos e Metodologia – Rogeria Maria Nogueira Ferreira 
Vice-Presidente para Assuntos de Controle Social – Claudia de Oliveira Andrade Miranda 
A ata da reunião do Conselho de Administração que alterou o Conselho será registrada em 
cartório e encaminhada às entidades competentes. 
 
Item 2 da pauta: Contratação de estagiário – já foi feito contato com a UNITAU, a mesma 
passou por e-mail as informações necessárias para a contratação de estagiário. Marge, Leila e 
Rogeria, discutiram as respostas a serem enviadas para a UNITAU e comunicaram isto aos 
observadores presentes. Definido também, que quando o estagiário iniciar suas atividades, 
será necessário uma linha telefônica. 
 
Item 3 da pauta:  Atividade dos Voluntários - Leila e Rogeria visitarão Prefeito e Secretários. 
Miriam terminará levantamento sobre a prefeitura para então marcarem as visitas. As mesmas 
serão marcadas após 14.03.16. Leila e Rogeria questionaram quem mais poderia ir. Marge 
falou que quando marcarem, para avisá-la para que ela tente acertar a agenda e ir junto. 
Mascarenhas questionou Ronconi sobre lista de empresários do CRC. Ronconi, falou em 
fazermos uma apresentação em uma das reuniões. Leila questionou sobre o cadastro das 
empresas, Ronconi orientou em falarmos com SESCON. 
 
Item 4 da pauta Assuntos Gerais – Rogeria questionou se alguém poderia participar da 
reunião virtual em 02.03 as 14:30hs. Foi respondido que não devido o horário. Próxima 
reunião será em 21.03.16 as 20:00hs. As 21:40 avaliamos a reunião e encerramos as 21:46.  
 


