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Atraso de vereadores nas sessões da Câmara cai após monitoramento por voluntários do OSB-Limeira
Saiba mais

ELEIÇÕES

Saiba maisSaiba mais

Clique nos ícones e nos siga nas nossas redes sociais

CIDADANIA

2ª Caminhada Cidadã recolhe 40 quilos 
de lixo na região da avenida Saudades

Saiba maisSaiba mais

RELATÓRIO

Confira o Relatório Mensal referente às 
nossas atividades no mês de fevereiro

Saiba maisSaiba mais

OSB-Limeira monitora Portais da Transparência dos poderes municipais com 
base em critérios do MPF e CGU

Saiba mais

compromisso com transparência
eleitores e propor a candidatos
Projeto Eleições 2020 visa conscientizar 
 

Mesmo com a pandemia do novo coronavírus, o trabalho no 
Observatório Social do Brasil - Limeira não para. Mas, seguindo 
as recomendações das autoridades sanitárias, as reuniões serão 
virtuais. A primeira delas aconteceu nesta quarta (18), com a 
equipe do Conselho de Administração. O encontro focou 
principalmente nos impactos provocados pela propagação do 
Covid-19, com consequências diretas à população. O adiamento 
da Noite Brasileira e do Seminário Internacional de Participação 
Cidadã no México esteve entre os temas abordados. Ações 
estratégicas, Projeto Eleições 2020 e a atuação dos Grupos de 
Trabalho foram outros pontos destacados na reunião.

Integrantes do Observatório Social do Brasil - Limeira estiveram, no dia 7 de março, na creche do Residencial Village, atual 
Centro Infantil "Jonas Pereira Brito", para acompanhar a entrega da obra. Os membros do Grupo de Trabalho Obras foram 
recebidos pela direção da unidade, que prestou as informações solicitadas e mostrou as instalações. As próximas visitas para 
acompanhamento das obras estão agendadas para junho e novembro.

Cansou-se de corrupção? Não suporta mais falsas promessas? Indignação é a palavra na qual você pensa diante de tanto desgoverno? 
Pois saiba que indignar-se é importante, mas atitude é fundamental! O Observatório Social de Limeira precisa de você!O OSB é um espaço 
para o exercício da cidadania, democrático e apartidário, e que já se encontra presente em 150 municípios de 17 Estados brasileiros. Atua 
na prevenção da corrupção, controle e monitoramento dos gastos públicos, utilizando uma metodologia padronizada, com o objetivo de 
contribuir para a melhoria da gestão pública. Seja um voluntário e nos ajude a construir uma sociedade mais idônea e justa! Saiba como 
em nosso site: www.osblimeira.org.br.
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