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O terceiro quadrimestre do Observatório Social de Cairu  continuou com os esforços na  Força Tarefa Cidadã, 
 
 
Foram analisadas e enviadas em relatórios vinculados às redes de controle, 12 processos de dispensa de 
licitação, que através da força tarefa nacional foram tomadas ações de solicitação de ajustes ou maior 
transparência no portal. 
 
Salientamos que o Observatório Social não tem como objetivo a fiscalização ou aplicação de penalidades, e 
sim monitorar os gastos do das verbas públicas pelos poderes legislativo e executivos municipais. 
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Resultado do projeto Eleições 2020. 
 
 
O  projeto teve com missão de esclarecer ao cidadão o seu importante papel na sociedade, principalmente no 
momento do voto, e imputar aos partidos políticos real responsabilidade pela escolha dos candidatos. Há, por 
isso, necessidade de desenvolver ações de educação e conscientização quanto às responsabilidades implicadas 
neste importante ato de exercício da cidadania que refletem diretamente no destino da comunidade.  
Os OSB locais têm essa importante tarefa de chamar a atenção dos eleitores para a relevância de: estudar a 
história do partido e o histórico do candidato, avaliar as propostas de campanha etc.  
Em contrapartida, busca-se resgatar os princípios que deveriam desde sempre guiar os partidos políticos e 
candidatos durante e após a campanha, almejando-se uma troca justa e elevada de ideias para o bem comum. 
 
Devido á pandemia, o OSB de Cairu utilizou-se das redes sociais e veículos de imprensa para obter engajamento 
dos cidadãos.  

 
 
 

http://cairu.osbrasil.org.br 

http://cairu.osbrasil.org.br/


www.osbrasil.org.br 

 
Os voluntários do Observatório Social de Cairu tentaram contato com todos os candidatos por diversas vezes, 
inclusive nos comitês locais para entregar a proposta e os termos, sendo recebidos por três dos quatro 
candidatos à Prefeitura Municipal de Cairu. Após a análise das propostas pelos candidatos, o Observatório 
obteve o retorno com o Termo assinado pelo Candidato Emanuel Ribeiro. 
 
O Termo de Compromisso oferecido pelo Sistema Observatório Social do Brasil, tem por objetivo oportunizar 
aos candidatos que demonstrem aos seus eleitores, o seu posicionamento em favor da transparência na sua 
futura gestão, além de tornar o cidadão apto a cobrar os compromissos assumidos na carta, conectando o 
cidadão diretamente ao seu eleito.  
Instituição que há 12 anos atua em favor da gestão pública municipal eficiente, o Observatório Social do Brasil 
por meio de seu projeto DE OLHO NAS ELEIÇÕES 2020, entende que a participação cidadã na gestão pública é 
imprescindível e começa no voto, no momento em que o cidadão vai escolher os seus representantes. 
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Para aproximar nosso público com o OSB, criamos as redes sociais e estamos buscando o engajamento hibrido, 
ou seja, dia após dia com publicações e solicitações de curtidas, seguidores e amigos através de uma rede 
inicial. Assim, pouco a pouco tanto a página quanto os perfis vão alcançando um publico maior. 
 
As publicações também são divulgadas nos aplicativos de mensagens (whatsapp). 
 
 
Nosso foco agora é agregar um bom número de voluntários, pois nosso trabalho é feito com várias etapas que 
muitas vezes demandam muito tempo em pesquisas, busca de informações e elaboração de material. 
 
Seja um voluntário você também ! 
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O que é um Observatório Social do Brasil (OSB)? 
 
 
É um espaço para o exercício da cidadania, que deve ser democrático e apartidário e reunir o maior número possível 
de entidades representativas da sociedade civil com o objetivo de contribuir para a melhoria da gestão pública. 
Cada Observatório Social é integrado por cidadãos brasileiros que transformaram o seu direito de indignar-se em 
atitude: em favor da transparência e da qualidade na aplicação dos recursos públicos. São empresários, profissionais, 
professores, estudantes, funcionários públicos (exceto os que integrem a esfera de atuação do observatório 
específico) e outros cidadãos que, voluntariamente, entregam-se à causa da justiça social. 
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“Pode-se fazer política com ética e respeito ao cidadão. 
Para tal, basta ter decência e caráter!” 
Joel vieira caldas 

Mantenedores 

https://www.pensador.com/autor/joel_vieira_caldas/
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Contatos: 

•     Instagram: @osbcairu 

 

 

     Facebook: https://www.facebook.com/osb.decairu 

 

 

• E-mail: cairu@osbrasil.org.br 


