Eleitor(a), apoie candidata(o)s comprometida(o)s com a integridade!
Faltam poucos dias para que nós, cidadãos, que temos o privilégio de viver e/ou
trabalhar em Floripa, possamos exercer nosso direito e nosso dever de escolher quem
irá comandar nossa cidade nos próximos quatro anos. Também estaremos escolhendo
quem irá nos representar na Câmara Municipal.
Para evitarmos que frases como as que aparecem abaixo se tornem realidade, é
importante que votemos de forma consciente, especialmente nos candidatos que
assumirem compromissos com a transparência e a ética. Ou seja, que sejam íntegros:




“Não troque seu voto por uma dentadura, você poderá ficar 4 anos sem motivos
para sorrir”
“Eleição é coisa seria. Não seja palhaço nas urnas”.
“Quem vota em corrupto não é vítima, é cúmplice”.

O Projeto de Olho nas Eleições é uma ação proposta pelo Sistema Observatório Social
do Brasil, com o objetivo de engajar candidata(o)s a Prefeita(o) e Vereadora(e)s em
nossa querida Floripa, a assinarem um Termo de Compromisso com um “Plano de
Transparência e Controle Social” que conta com inúmeras propostas.
Em Floripa esta iniciativa (Projeto de Olho nas Eleições) é liderada pelo OSB-Floripa,
um espaço para o exercício da cidadania, voluntário, democrático, apartidário,
reunindo o maior número possível de entidades representativas da sociedade civil
organizada, entre elas: ACIF, ACI, ADVB/SC, CDL, COMDEs, CRC/SC, FloripAmanhã,
GOB-SC, GOSC, GLSC, OAB/SC e Acate, buscando contribuir para a melhoria da gestão
pública em nossa cidade.
Convidamos você eleitor(a) para acompanhar no site do OSB
(https://osbrasil.org.br/de-olho-nas-eleicoes-2020/ ) se os seus candidatos estão ou
não comprometidos com uma Florianópolis ética e justa para todos.
Lembramos que o processo eleitoral é de suma importância.
Todavia é apenas o começo de uma jornada. Convidamos você cara(o) eleitor(a) a
acompanhar regularmente se a(o)s eleita(o)s estão ou não cumprindo aquilo que que
se comprometeram a fazer durante as campanhas eleitorais.
A Floripa que todos amamos conta com a vigilância de vocês!

