
Discurso de posse do Coordenador do Conselho Consultivo, Carlos Tavares D`Amaral em  19 set 13. 
 
 
Nossos cumprimentos ao Secretário de Estado de Desenvolvimento Regional César Botelho, ao caro 

colega Carlos Xavier Schramm, Secretário de Administração da Prefeitura de Blumenau e representante do 
Prefeito Napoleão Bernardes, aos presidentes e representantes das entidades de classe, aos parceiros do 
Osblu e ao público presente. É com grande honra que, representando a Acib, participo desse momento que 
considero histórico para a cidade de Blumenau. Neste instante, as entidades de classe e sociedade 
organizada que fazem parte do Observatório Social de Blumenau, o Osblu, estão deixando sua marca e sua 
contribuição para a evolução da nossa cidade. O estímulo à transparência pública é um dos objetivos 
essenciais do Osblu. Entendemos que a divulgação das ações do governo, das licitações e de todos os 
processos que envolvem a máquina pública contribuem para o fortalecimento da democracia. E a nossa 
participação, sobretudo, desenvolve e estimula a cidadania. É certo que esperamos do governo, em todas 
as esferas, não menos do que ética, respeito e uma gestão adequada do dinheiro do contribuinte. No 
entanto, também é papel da sociedade fiscalizar e cobrar daqueles que elegemos para nos representar. O 
controle social é imprescindível para que haja essa tão desejada transparência. Essa é uma iniciativa de 
pessoas e instituições que não querem apenas ficar de braços cruzados criticando, mas que acreditam que é 
preciso participar efetivamente do processo democrático para ajudar a construir uma cidade, um Estado e 
um país melhores. Especialmente no momento em que vivemos, quando observamos a população indo às 
ruas manifestar sua indignação, vemos que há vontade de contribuir, de fazer algo por essa nação tão 
acostumada à resignação, inércia e conformismo. Vemos um movimento nacional em busca de algo 
diferente e esperamos que essa fermentação política e social não termine enquanto não houver resultados 
concretos, que ela se estenda até as eleições do próximo ano e que o povo mostre também seu 
descontentamento nas urnas. Acredito firmemente que o Observatório Social de Blumenau inicia em um 
momento propício, uma fase de comoção nacional, em que todos estão arregaçando as mangas para 
participar da construção de uma nação mais justa, ética e igualitária. Por isso, certamente, atingiremos os 
resultados esperados. Quero agradecer, ainda, em nome do Osblu, aos Governos Municipal e Estadual, que 
tem contribuído e deixado as portas abertas para que o Observatório Social de Blumenau inicie seus 
trabalhos. Essa parceria é fundamental para o sucesso das atividades do Osblu. A entidade não foi criada 
como desafronta ao Poder Público, muito pelo contrário, queremos somar, queremos ser parceiros e 
contribuir para que todos saiam ganhando. 


