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São Paulo, 05 de março de 2018. 

 

Relatório de Prestação de Contas de 2017 

 

O Vem Pra Rua é um movimento suprapartidário, espontâneo e voluntário, que atua com três 

grandes focos: o Combate à Corrupção, a Renovação Política e a busca por um estado eficiente e 

desinchado. Desde 2014 tem tido participação decisiva em conquistas fundamentais da sociedade 

como, por exemplo, o impeachment da Dilma, a manutenção da prisão em segunda instância pelo 

STF, que resultou na prisão de Lula, a restrição do foro privilegiado, a prisão de Eduardo Cunha, a 

suspensão do indulto de Natal proposto por Michel Temer, a quebra do sigilo bancário de Michel 

Temer e outros.  

A fim de dar conta a esta atividade, o Vem Pra Rua atua de forma estruturada e com governança. 

Possuímos um Conselho Estratégico, um Conselho Tático e comitês regionais espalhados por mais de 

100 cidades, além de cerca de 14 mil voluntários por todo o Brasil, numa estrutura de funcionamento 

enxuta, que nos permite fazer muito com pouco.  

O Vem Pra Rua é gerido democraticamente e sua representatividade nacional permite amplo fluxo de 

ideias e lideranças, que podem partir das coordenações municipais, passando pelas estaduais e 

chegando nas regionais. 
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O Núcleo Nacional é composto por dois conselhos eleitos semestralmente, de forma alternada: o 

Conselho Tático, composto por 25 membros oriundos das coordenações regionais ou estaduais; e o 

Conselho Estratégico, composto por 7 membros originados do Conselho Tático. Operacionalmente, 

todo o trabalho é organizado em comitês que respondem ao conselho estratégico. 

Prestação de contas 

Todas as doações recebidas pelo Vem Pra Rua são contabilizadas e é muito importante que o doador 

tenha ciência de onde seus recursos são aplicados. 

  

Núcleo 
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Todo as doações são feitas por pessoas físicas que compartilham dos nossos valores e desejam atuar 

para a mudança do Brasil. O Vem Pra Rua não aceita doações de pessoas jurídicas ou pessoas físicas 

que exerçam funções públicas em cargos eletivos. 

Os recursos captados em 2017 foram direcionados a cobrir os custos da nossa estrutura básica e 

nossos projetos. Conheça alguns dos realizados ou iniciados em 2017, com seu detalhamento descrito 

em nosso site. 

• Luta contra a corrupção 

• Mobilização Nacional 

• Advocacy 

• Manifestações de Rua 

Em 2018, um ano eleitoral de contexto muito complexo, o trabalho do Vem Pra Rua precisa ganhar 

força. Afinal, O Brasil necessita de ações capazes de rastrear as atitudes dos políticos, mobilizar a 

sociedade civil com responsabilidade, de modo pacífico e ordenado, além de oferecer aos cidadãos 

ferramentas concretas para a tomada de decisão.  

O Vem Pra Rua reforça seu compromisso de democracia, transparência, ética para continuar 

contando com a sua fundamental participação a fim de fortalecer a atuação deste movimento 

pioneiro e legítimo na construção de um Brasil melhor. 

Um cordial agradecimento,  

 

Liderança Nacional 

Movimento Vem Pra Rua 

 


