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DADOS INSTITUCIONAIS 



Formação da comissão de
Fundação do OSB L imeira

1°  Evento de sens ib i l i zação
sobre o  OSB -  L imeira  com 580
part ic ipantes

23/03 Fundação do
OSB L imeira

In íc io  do traba lho de
acompanhamento de obras
públ icas  com o Pro jeto Obra
Transparente

04/05 F i l iação ao
Sistema Observatór io
Soc ia l  do Bras i l

In íc io  atend imento
presenc ia l  na  sede
(ACIL)

03 e  04/07 Pr imeira
turma de capac itação
sobre L ic i tações

31/10 Assemble ia  Gera l
de E le ições para  o
b iên io  2019 -  2020

25/09 Posse do
Conse lho Munic ipa l
de Transparênc ia  e
contro le  Soc ia l

24/09 Pr imeiro
Encontro de C idadan ia

03/04 Assemble ia
Ord inár ia  de Prestação
de Contas

Novembro :
Part ic ipação do Mês
Globa l  do
Empreendedor ismo de
L imeira

26/01 Pr imeira
Caminhada C idadã

1°  Agosto Transparente Evento Compromisso
com L imeira

T ítu lo  de inst i tu ição de
Ut i l idade Púb l ica  ao OSB
- L imeira

Posse da nova gestão
para o  b iên io  2021-2022

Assemble ia  Gra l  de
Prestação de Contas
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BREVE HISTÓRICO



FILOSOFIA
 

PROPÓSITO MISSÃO VISÃO 

Agir para Transformar
Limeira

 

Despertar e Estimular a
Cidadania, prezando pela

Gestão Pública
Transparente, Eficiente e
com ampla participação

popular.

 Estar conectado com
todo cidadão
limeirense



FILOSOFIA

VALORES 
Cidadania Apartidária - Consciência,
Ação Preventiva

Transparência

Justiça Social - Inclusão, Atitude Ética,
Técnica e Proativa

Coragem & Resiliência - Visão de Longo
prazo

Colaboração & Aprendizado
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BASE  PARA  A

CREDIBILIDADE!

Todos os voluntários do

Sistema OSB devem

seguir o Código de

Conduta, disponível em

nosso site.

Quaisquer desvios vistos

pela sociedade podem ser

comunicados aos canais

competentes.



INVESTIDORES SOCIAIS

OURO



INVESTIDORES SOCIAIS

PRATA



INVESTIDORES SOCIAIS

BRONZE



PARCERIAS  

NACIONAIS  LOCAIS



4 Eixos de Atuação 



 PROGRAMAS SERVIÇOS

MONITORAMENTO DA

CÂMARA MUNICIPAL DE

LIMEIRA 

COMUNICAÇÃO SOCIAL 

ACOMPANHAMENTO DA

TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL

O OBSERVADOR 

AGOSTO TRANSPARENTE 

GOVERNANÇA &

COMPLIANCE

EDUCAÇÃO PARA

A CIDADANIA

LICITAÇÃO

TRANSPARENTE

PARCERIA ACIL -

CAPACITAÇÕES

JORNADA DO
VOLUNTÁRIO

COMPROMISSO
COM LIMEIRA



GRUPO DE
TRABALHO

VOLUNTÁRIOS
CONECTADOS

GT Comunicação Social
GT Transparência
GT Câmara
GT Educação para Cidadania
GT Jornada do Voluntário
GT Governança e Compliance

 

 

12 voluntários
4 voluntários
8 voluntários
5 voluntários 
9 voluntários
5 voluntários

 

 



Conselho de Administração

- Reuniões periódicas quinzenais.

Conselho Fiscal

- Reuniões periódicas semestrais.

Conselho Consultivo

- Reuniões periódicas semestrais.



GT
Câmara

R e u n i õ e s  q u i n z e n a i s

Grupo de trabalho formado para

gestão do serviço de monitoramento

da Câmara Municipal de Limeira

Monitoramento de 100% das sessões
leg is lat ivas ,  mesmo as  rea l izadas remotamente ,
transmit idas  pe la  TV Câmara

Monitoramento do traba lho das Comissões do
Legis lat ivo

Ana l ises  env iadas para  para  produção de
re leases para  o  s i te  e  imprensa

2 re latór ios  técn icos  pub l icados  

E laboração e  env io  de of íc ios  com sugestões
de melhor ias  para  o  poder  púb l ico ,  com base
em ana l ises  técn icas .  



https://osblimeira.org.br/servicos-monitoramento-camara-municipal/




GT
Transparência

R e u n i õ e s  q u i n z e n a i s

Grupo de trabalho formado para

gestão do serviço de monitoramento

dos portais da transparência

Anal ises  env iadas para  para  produção de
re leases para  o  s i te  e  imprensa

2 re latór ios  técn icos  pub l icados  

E laboração e  env io  de 4 of íc ios  com
sugestões de melhor ias  para  o  poder  púb l ico ,
com base em ana l ises  técn icas .  

Monitoramento mensa l  dos porta is  da
transparênc ia  da Prefe i tura  e  Câmara
Munic ipa l  de acordo com os cr i tér ios  da CGU,
MPF e T IBR

Tre inamento de nova coordenação para  o  GT





GT
Comunicação

R e u n i õ e s  q u i n z e n a i s

Grupo de trabalho formado para

gestão da comunicação social do OSB

- Limeira

Publ icação qu inzena l  do "Se l iga ,  c idadão"
e "Radar  Câmara"

Redação e  d ivu lgação da Newsletter  "O
Observador"  mensa lmente  

E laboração e  pub l icação de re leases para
imprensa e  s i te  inst i tuc iona l

X entrev istas  conced idas  a  míd ia  loca l  no
per íodo

Atua l ização das redes soc ias  e  pub icação das
"P í lu las  de c idadan ia"

https://osblimeira.org.br/observador/




OSB - LIMEIRA NA MÍDIA



2.117 mil seguidores no Facebook

1.124 mil seguidores no Instagram

939 contatos de e-mail cadastrados
na nossa newsletter "O Observador"

Cerca de 2000 mil acessos no site
institucional durante o mês de
novembro

Valiosa colaboração da mídia local ,
foram mais de 30 releases
publicados e entrevistas dadas no
ano de 2020. 



GT Educação
para Cidadania
Grupo de trabalho formado para

gestão das ações voltadas para 

 Educação e Cidadania do OSB -

Limeira

In ic io  do pro jeto de Educação para
Cidadan ia  com ado lescentes e  jovens do
CAMPL

Plane jamento e  ap l icação das au las  semana is
com os ado lescentes e  jovens do CAMPL

Elaboração do Canvas para  o  GT





GT Governaça e
Compliance
Grupo de trabalho formado para

gestão das ações voltadas a

Governança e Compliance do OSB -

Limeira

Estruturação do GT e  rea l ização das
pr imeira  reun iões 

Formação da equ ipe de traba lho

Elaboração do Canvas do GT





GT Jornada dos
Voluntários
Grupo de trabalho formado para

gestão dos voluntários do OSB -

Limeira.

Estruturação do GT e  rea l ização das
pr imeira  reun iões 

Formação da equ ipe de traba lho e  integração

Elaboração do Canvas do GT

Div isão e  desenvo lv imento das pr imeiras
entregas do GT

R e u n i õ e s  q u i n z e n a i s





A régua de monitoramento;
Compartilhou a régua de monitoramento com o Prefeito Municipal e Secretários
designados;
Agendou reuniões periódicas de acompanhamento com o Poder Executivo e
Legislativo; 
Realizou no período 2 reuniões com o Poder Executivo e 1 com o Poder Legislativo.

O projeto tem como objetivo promover o monitoramento das metas presentes no termo
"Compromisso com Limeira". 

O termo "Compromisso com Limeira" foi assinado por mais de 70% dos vereadores
eleitos nas eleições municipais de 2020 e por todos os candidatos a prefeito. Acesse os
termos na íntegra aqui. 

O Comitê responsável pelo projeto desenvolveu no período: 

COMPROMISSO COM LIMEIRA





Desenho do projeto em conjunto com equipe da ACIL
Apresentação do projeto para a Diretoria da ACIL
Validação do modelo do projeto com realização de entrevistas com empresários
locais. 

O projeto esteve em fase de desenvolvimento no primeiro quadrimestre de 2021. O
objetivo é fornecer um serviço em parceria com a ACIL de suporte aos empresários
limeirenses no fornecimento de produtos e serviços ao Poder Público, por meio das
Licitações. 

Atividades no período: 

LICITACIL





O OSB-Limeira desenvolveu o Índice de Percepção da Transparência Municipal (IPT-M).

Ele se apoia nos critérios já estabelecidos pela Escala Brasil Transparente 360° (EBT360),

metodologia da Controladoria Geral da União (CGU), bem como pela Estratégia Nacional

de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (ENCCLA), aplicada pelo Ministério

Público Federal (MPF).Estes critérios geram uma avaliação de 0 a 100, sendo 100 a

melhor nota, medindo o quão transparente nosso Município é, tanto a Prefeitura quanto a

Câmara Municipal. Como resultado, entregamos relatórios aos cidadãos e aos Poderes

Municipais, sugerindo melhorias, todas embasadas pela legislação.

IPT-M ÍNDICE DE PERCEPÇÃO DA
TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL DE LIMEIRA

Vídeo demonstrativo: https://youtu.be/FwUeULXop5s

Relatórios Periódicos com sugestões de melhoria enviados ao poder público municipal:

Relatórios Transparência

https://youtu.be/FwUeULXop5s
https://youtu.be/FwUeULXop5s
https://drive.google.com/drive/folders/1e-bqX45u02yVy46tB5p7U_whP-2c-kDV?usp=sharing








ENTREVISTA NA 
RÁDIO MAGNIFICAT

No dia 05 de janeiro, Luciano Faber
e Valter Koppe, do Conselho de
Administração do Observatório
Social do Brasil - Limeira,
participaram do programa "Painel
Magnificat", apresentado por Daíza
Lacerda. Eles fizeram um balanço
da atuação do OSB-Limeira em
2020 e apresentaram alguns
planos para este ano. 

JANEIRO



ENTREVISTA 
PARA O "PAINEL

MAGNIFICAT"
No dia 28/02, Luciano Faber,
participou do programa "Painel
Magnificat", apresentado por Daíza
Lacerda na Rádio Magnificat. Ele
falou sobre o trabalho de
monitoramento das compras
públicas que o OSB-Limeira realiza. 

FEVEREIRO



ENTREVISTA NA 
RÁDIO MAGNIFICAT

Bruno Sampaio Barros, consultor
do Observatório Social do Brasil -
Limeira, participou no dia 08/02 do
programa "Painel Magnificat",
apresentado por Daíza Lacerda na
Rádio Magnificat. Ele falou sobre a
participação do OSB-Limeira no
Conselho de Usuários dos Serviços
Públicos da Câmara Municipal de
Limeira.

FEVEREIRO



 ACOMPANHAMENTO DO
TERMO COMPROMISSO

 COM LIMEIRA - PML
No dia 01/03, o Prefeito Mario
Botion e dirigentes do Observatório
Social do Brasil-Limeira  se
reuniram para discutir a régua de
monitoramento do Termo
Compromisso com Limeira. 



 ACOMPANHAMENTO DO
TERMO COMPROMISSO

 COM LIMEIRA - CML
No dia 18/03, dirigentes do
Observatório Social do Brasil-
Limeira e integrantes da Mesa
Diretora da Câmara Municipal
acordaram um calendário de
encontros periódicos para
acompanhamento da implantação
das propostas constantes do
Termo de Compromisso com
Limeira. 

MARÇO





DOE E CONTRIBUA COM O COMBATE
À CORRUPÇÃO EM LIMEIRA

PIX:
(19)98354-0174 ou 28.723.340/0001-60




