
CAIRU - BA 

1º Relatório Quadrimestral - 2020 



www.osbrasil.org.br 

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. 
 
Diante desta premissa, iniciou-se em 2018 os trâmites para implantação do Observatório em Cairu.  
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Visando a implementação de melhorias para o município de Cairu e seus distritos, diretores da ACEC e 
diretores engajados na implementação do Observatório Social do Brasil (OSB) em Cairu participam do 2º 
Congresso Pacto pelo Brasil, organizado pelo OSB, que acontece entre os dias 20 a 23 de agosto de 2018, 
no Centro de Eventos Sistema FIEP, em Curitiba/PR. 



www.osbrasil.org.br 

De 26 a 28 de agosto de 2019 o diretor financeiro do Observatório Social de Cairu participou do 3º Congresso 
Pacto pelo Brasil em Curitiba – PR, trazendo novas ideias, conhecimentos e possibilidades para Cairu-BA. 
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No dia 27 de setembro de 2018, Ney da Nóbrega Ribas, presidente do Observatório Social do Brasil (OSB) na 
época, ministrou uma palestra apresentando a entidade. Na exposição, Ribas ressaltou a importância, 
detalhou a estrutura organizativa, a metodologia e as funções do Observatório Social do Brasil.  O evento 
aconteceu em Morro de São Paulo e reuniu diversas lideranças da sociedade civil organizada, além de pessoas 
da comunidade, interessadas em conhecer a metodologia e a organização do Observatório Social. 
 
A partir desse evento, um grupo composto inicialmente por Christian Willy, Nena Camargo, Carlos Eduardo 
Ferraz e Aline Santos iniciaram as articulações e os passos para levar o Observatório Social do Brasil para Cairu-
BA, pois vislumbraram as possibilidades de melhoria ao Arquipélago de Tinharé que o Observatório Social 
pode trazer. 
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Foram iniciados os procedimentos para eleição da diretoria, registro de Ata e confecção do estatuto, que 
teve inicio em Julho de 2019 e finalizou-se em Janeiro de 2020. 
Vale salientar que o município de Cairu é um dos dois municípios arquipélago do Brasil, contando com 26 
ilhas. Desta maneira, muitas atividades dependem de um deslocamento para o continente, em cidades 
vizinhas como Valença ou em centros maiores, como Santo Antônio de Jesus. Essa logística faz com que os 
prazos de diversos processos se prolonguem um pouco mais, como exemplo o registro em cartório da ATA, 
pois o cartório mais próximo encontra-se em Valença, ou no cadastro do CNPJ, que é realizado em Santo 
Antônio de Jesus. 
 
Após as reuniões e criação da diretoria, iniciou-se o processo burocrático, reunião de assinaturas, coletas de 
dados e os encaminhamentos burocráticos. 
 
Com o estatuto e diretoria consolidados, o primeiro passo foi o envio de oficio solicitando uma apresentação 
formal na Câmara de Vereadores, e posteriormente com a prefeitura. 
 
Porém, na mesma semana a quarentena devido ao COVID-19  foi implantada no Estado da Bahia, 
modificando toda a programação  
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Houveram tentativas de fazer a apresentação em sessão online, mas foi informado ao observatório que 
as sessões estavam restritas aos assuntos de contenção da epidemia. 
 
Assim, os esforços foram concentrados pela diretoria e voluntários na realização de todos os 
treinamentos disponibilizados pelo OSB Brasil na plataforma Formação para Cidadania. 
 
Em paralelo, a Coordenação, juntamente com a Diretoria, iniciou o processo para o OSB 100% eficiente, 
providenciando documentos, realizando os contatos necessários e enviado as solicitações para fazer 
parte do programa. 
 
A coordenação está fazendo o treinamento do sistema gestor, e após atualização do sistema iniciará o 
treinamento para manutenção e alimentação do site. 
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No dia 23 de março de 2020, por motivos  pessoais, o presidente Carlos Eduardo teve que desligar-se. 
O vice-presidente financeiro, Rodrigo Cunha Campos assumiu a presidência, do qual foi lavrada a Ata 
que foi enviada de forma virtual aos diretores, aprovada e que será recolhida a assinatura da diretoria, 
após findado o período de quarentena. 
 
A diretoria e os voluntários estão estudando e apresentando propostas para o plano de ação, das quais 
muitas envolvem o trabalho em Campo, o que está impossibilitado no momento, além de buscar novos 
voluntários. 
 
O portal da transparência do Município e da Câmara de Vereadores não está atualizado, por isso 
estamos buscando meios de iniciar um estudo das licitações, especialmente as que envolvem a COVID-
19. 
 
As ações que puderem ser realizados de forma online, como divulgações à comunidade e participação 
dos treinamentos, serão realizados e discutidos em reuniões on-lines. 
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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: 

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

 

 

• E-mail: cairu@osbrasil.org.br 
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