PRIMEIRO RELATÓRIO OSB DIVINÓPOLIS
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS

O que é um Observatório Social (OS)?
É um espaço para o exercício da cidadania, que deve ser democrático e apartidário e reunir o maior número possível de
entidades representativas da sociedade civil com o objetivo de contribuir para a melhoria da gestão pública.
Cada Observatório Social é integrado por cidadãos brasileiros que transformaram o seu direito de indignar-se em atitude: em
favor da transparência e da qualidade na aplicação dos recursos públicos. São empresários, profissionais, professores,
estudantes, funcionários públicos e outros cidadãos que, voluntariamente, entregam-se à causa da justiça social.

SOBRE ACESSO, NAVEGABILIDADE
E EXTRAÇÃO DE INFORMAÇÕES
NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL

Infelizmente não conseguimos o domínio nas configurações de
consultas ao nível de poder ter a certeza de que os dados
obtidos e análises sejam assertivas. Apresentamos dados
preliminares enquanto nos preparamos para a capacitação de
geração e análise das informações.
O que é um Observatório Social (OS)?
É um espaço para o exercício da cidadania, que deve ser democrático e apartidário e reunir o maior número possível de
entidades representativas da sociedade civil com o objetivo de contribuir para a melhoria da gestão pública.
Cada Observatório Social é integrado por cidadãos brasileiros que transformaram o seu direito de indignar-se em atitude: em
favor da transparência e da qualidade na aplicação dos recursos públicos. São empresários, profissionais, professores,
estudantes, funcionários públicos e outros cidadãos que, voluntariamente, entregam-se à causa da justiça social.

O Portal da Transparência da Câmara Municipal de Divinópolis, Em

Cumprimento à Legislação, Disponibiliza Em Seu Portal da
Transparência Informações Para Acesso dos Cidadãos.
http://cmdivinopolis-mg.portaltp.com.br/

Orientações para as configurações de consultas, sobre ao Plano de
Contas Gerencial e indicações sobre legislação demonstraram ser
questões que merecem uma atenção especial para facilitar que se
possa extrair informações precisas e evitar interpretações

equivocadas. O OSB Divinópolis encaminhará sugestões a este
respeito.

O que é um Observatório Social (OS)?
É um espaço para o exercício da cidadania, que deve ser democrático e apartidário e reunir o maior número possível de
entidades representativas da sociedade civil com o objetivo de contribuir para a melhoria da gestão pública.
Cada Observatório Social é integrado por cidadãos brasileiros que transformaram o seu direito de indignar-se em atitude: em
favor da transparência e da qualidade na aplicação dos recursos públicos. São empresários, profissionais, professores,
estudantes, funcionários públicos e outros cidadãos que, voluntariamente, entregam-se à causa da justiça social.

O que é um Observatório Social (OS)?
É um espaço para o exercício da cidadania, que deve ser democrático e apartidário e reunir o maior número possível de
entidades representativas da sociedade civil com o objetivo de contribuir para a melhoria da gestão pública.
Cada Observatório Social é integrado por cidadãos brasileiros que transformaram o seu direito de indignar-se em atitude: em
favor da transparência e da qualidade na aplicação dos recursos públicos. São empresários, profissionais, professores,
estudantes, funcionários públicos e outros cidadãos que, voluntariamente, entregam-se à causa da justiça social.

O que é um Observatório Social (OS)?
É um espaço para o exercício da cidadania, que deve ser democrático e apartidário e reunir o maior número possível de
entidades representativas da sociedade civil com o objetivo de contribuir para a melhoria da gestão pública.
Cada Observatório Social é integrado por cidadãos brasileiros que transformaram o seu direito de indignar-se em atitude: em
favor da transparência e da qualidade na aplicação dos recursos públicos. São empresários, profissionais, professores,
estudantes, funcionários públicos e outros cidadãos que, voluntariamente, entregam-se à causa da justiça social.

O que é um Observatório Social (OS)?
É um espaço para o exercício da cidadania, que deve ser democrático e apartidário e reunir o maior número possível de
entidades representativas da sociedade civil com o objetivo de contribuir para a melhoria da gestão pública.
Cada Observatório Social é integrado por cidadãos brasileiros que transformaram o seu direito de indignar-se em atitude: em
favor da transparência e da qualidade na aplicação dos recursos públicos. São empresários, profissionais, professores,
estudantes, funcionários públicos e outros cidadãos que, voluntariamente, entregam-se à causa da justiça social.

O que é um Observatório Social (OS)?
É um espaço para o exercício da cidadania, que deve ser democrático e apartidário e reunir o maior número possível de
entidades representativas da sociedade civil com o objetivo de contribuir para a melhoria da gestão pública.
Cada Observatório Social é integrado por cidadãos brasileiros que transformaram o seu direito de indignar-se em atitude: em
favor da transparência e da qualidade na aplicação dos recursos públicos. São empresários, profissionais, professores,
estudantes, funcionários públicos e outros cidadãos que, voluntariamente, entregam-se à causa da justiça social.

DESTINAÇÃO DE RECURSOS Á
CÂMARA MUNICIPAL

O que é um Observatório Social (OS)?
É um espaço para o exercício da cidadania, que deve ser democrático e apartidário e reunir o maior número possível de
entidades representativas da sociedade civil com o objetivo de contribuir para a melhoria da gestão pública.
Cada Observatório Social é integrado por cidadãos brasileiros que transformaram o seu direito de indignar-se em atitude: em
favor da transparência e da qualidade na aplicação dos recursos públicos. São empresários, profissionais, professores,
estudantes, funcionários públicos e outros cidadãos que, voluntariamente, entregam-se à causa da justiça social.

DESTINAÇÃO DE RECURSOS Á
CÂMARA MUNICIPAL

Por falta de conhecimentos, não foi possível extrair no Portal da
Transparência o montante e a origem dos recursos financeiros para a
Câmara Municipal. Os dados serão apresentados oportunamente.
O que é um Observatório Social (OS)?
É um espaço para o exercício da cidadania, que deve ser democrático e apartidário e reunir o maior número possível de
entidades representativas da sociedade civil com o objetivo de contribuir para a melhoria da gestão pública.
Cada Observatório Social é integrado por cidadãos brasileiros que transformaram o seu direito de indignar-se em atitude: em
favor da transparência e da qualidade na aplicação dos recursos públicos. São empresários, profissionais, professores,
estudantes, funcionários públicos e outros cidadãos que, voluntariamente, entregam-se à causa da justiça social.

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS NA
CÂMARA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS

O que é um Observatório Social (OS)?
É um espaço para o exercício da cidadania, que deve ser democrático e apartidário e reunir o maior número possível de
entidades representativas da sociedade civil com o objetivo de contribuir para a melhoria da gestão pública.
Cada Observatório Social é integrado por cidadãos brasileiros que transformaram o seu direito de indignar-se em atitude: em
favor da transparência e da qualidade na aplicação dos recursos públicos. São empresários, profissionais, professores,
estudantes, funcionários públicos e outros cidadãos que, voluntariamente, entregam-se à causa da justiça social.

CUSTO DA CÂMARA MUNICIPAL NO QUADRIMESTRE

O que é um Observatório Social (OS)?
É um espaço para o exercício da cidadania, que deve ser democrático e apartidário e reunir o maior número possível de
entidades representativas da sociedade civil com o objetivo de contribuir para a melhoria da gestão pública.
Cada Observatório Social é integrado por cidadãos brasileiros que transformaram o seu direito de indignar-se em atitude: em
favor da transparência e da qualidade na aplicação dos recursos públicos. São empresários, profissionais, professores,
estudantes, funcionários públicos e outros cidadãos que, voluntariamente, entregam-se à causa da justiça social.

•

Considerando que desconhecemos o Plano de Contas Gerencial da Câmara Municipal;

•

Considerando que ainda não temos domínio sobre a navegação e configuração dos filtros para
extração de dados no Portal da Transparência da Câmara Municipal;

•

Considerando que ainda não conhecemos a legislação que regulamenta cargos e salários para os

funcionários públicos lotados na Câmara Municipal;
•

E, por fim, considerando que para uma análise e avaliação, precisamos obter os conhecimentos
necessários; então, nossa decisão foi a de apresentar em 14/05/2019 um ofício à Câmara

Municipal para receber as capacitações necessárias ao nosso trabalho.
A título de exemplo, tentamos comparar a CBO – Classificação Brasileira de Ocupações do

Ministério do Trabalho, por falta de outro parâmetro, com os cargos e remunerações na Câmara
Municipal – o que se mostrou absolutamente incompatível.
Daí nossa opção por não apresentar dados sem antes, estarmos habilitados às análises.

O que é um Observatório Social (OS)?
É um espaço para o exercício da cidadania, que deve ser democrático e apartidário e reunir o maior número possível de
entidades representativas da sociedade civil com o objetivo de contribuir para a melhoria da gestão pública.
Cada Observatório Social é integrado por cidadãos brasileiros que transformaram o seu direito de indignar-se em atitude: em
favor da transparência e da qualidade na aplicação dos recursos públicos. São empresários, profissionais, professores,
estudantes, funcionários públicos e outros cidadãos que, voluntariamente, entregam-se à causa da justiça social.

CONTATOS PARA CAPACITAÇÃO
E OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES EM CURSO

O que é um Observatório Social (OS)?
É um espaço para o exercício da cidadania, que deve ser democrático e apartidário e reunir o maior número possível de
entidades representativas da sociedade civil com o objetivo de contribuir para a melhoria da gestão pública.
Cada Observatório Social é integrado por cidadãos brasileiros que transformaram o seu direito de indignar-se em atitude: em
favor da transparência e da qualidade na aplicação dos recursos públicos. São empresários, profissionais, professores,
estudantes, funcionários públicos e outros cidadãos que, voluntariamente, entregam-se à causa da justiça social.

CONTATOS PARA CAPACITAÇÃO
E OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES EM CURSO

CAPACITAÇÃO PARA EMPRESÁRIOS DIVINOPOLITANOS
PARTICIPAREM DAS LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO
O OSB Divinópolis e o SEBRAE estabeleceram acordo para o
desenvolvimento de treinamento capacitando, tantos os
empresários locais quanto dos funcionários públicos
responsáveis por licitações.
O grande objetivo é o de possibilitar que nossos empresários
participem das licitações municipais.
É uma forma de manter no Município os recursos gerados pelos
Cidadãos Divinopolitanos.
O que é um Observatório Social (OS)?
É um espaço para o exercício da cidadania, que deve ser democrático e apartidário e reunir o maior número possível de
entidades representativas da sociedade civil com o objetivo de contribuir para a melhoria da gestão pública.
Cada Observatório Social é integrado por cidadãos brasileiros que transformaram o seu direito de indignar-se em atitude: em
favor da transparência e da qualidade na aplicação dos recursos públicos. São empresários, profissionais, professores,
estudantes, funcionários públicos e outros cidadãos que, voluntariamente, entregam-se à causa da justiça social.

ANÁLISES DE LICITAÇÕES
EXECUTIVO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS
Processo Licitatório nº 236/2018
Pregão Eletrônico nº 143/2018
Objeto: Registro de Preços para aquisições de materiais de
consumo diversos(camisas , canetas, envelopes, garrafas
personalizadas) para manutenção do programa HIV/AIDS e
outras DSTS, EAAB e outras campanhas da Secretaria Municipal
de Saúde de Divinópolis/MG;
Resultado: Licitação correta
Valor: R$203.820,00
Materiais de uso e consumo

O que é um Observatório Social (OS)?
É um espaço para o exercício da cidadania, que deve ser democrático e apartidário e reunir o maior número possível de
entidades representativas da sociedade civil com o objetivo de contribuir para a melhoria da gestão pública.
Cada Observatório Social é integrado por cidadãos brasileiros que transformaram o seu direito de indignar-se em atitude: em
favor da transparência e da qualidade na aplicação dos recursos públicos. São empresários, profissionais, professores,
estudantes, funcionários públicos e outros cidadãos que, voluntariamente, entregam-se à causa da justiça social.

ANÁLISES DE LICITAÇÕES
EXECUTIVO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS
Processo Licitatório nº 223/2018
Pregão Eletrônico nº 134/2018
Objeto: Aquisições de projetores multimídias e equipamentos
de som para atender aos programas da Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Social da Prefeitura Municipal de Divinópolis.
Resultado: Licitação correta
Valor: R$9.408,60
Prestação de Serviço

O que é um Observatório Social (OS)?
É um espaço para o exercício da cidadania, que deve ser democrático e apartidário e reunir o maior número possível de
entidades representativas da sociedade civil com o objetivo de contribuir para a melhoria da gestão pública.
Cada Observatório Social é integrado por cidadãos brasileiros que transformaram o seu direito de indignar-se em atitude: em
favor da transparência e da qualidade na aplicação dos recursos públicos. São empresários, profissionais, professores,
estudantes, funcionários públicos e outros cidadãos que, voluntariamente, entregam-se à causa da justiça social.

ANÁLISES DE LICITAÇÕES
EXECUTIVO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS
Processo Licitatório nº 185/2018
Pregão Eletrônico nº 109/2018
Objeto: Moto Bombas e Guincho Elétrico de Cabo para o
Município de Divinópolis
Resultado: Prefeitura respondeu ao nosso ofício mas não acatou
aos pedidos proposto pelo OS
Resultado: Licitação correta
Valor: 741.449,31
Materiais de Obra e Infraestrutura

O que é um Observatório Social (OS)?
É um espaço para o exercício da cidadania, que deve ser democrático e apartidário e reunir o maior número possível de
entidades representativas da sociedade civil com o objetivo de contribuir para a melhoria da gestão pública.
Cada Observatório Social é integrado por cidadãos brasileiros que transformaram o seu direito de indignar-se em atitude: em
favor da transparência e da qualidade na aplicação dos recursos públicos. São empresários, profissionais, professores,
estudantes, funcionários públicos e outros cidadãos que, voluntariamente, entregam-se à causa da justiça social.

ANÁLISES DE LICITAÇÕES
EXECUTIVO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS
Processo Licitatório nº270/2018
Pregão Presencial nº 165/2018
Objeto: Locação de caminhão tipo prancha para atender as
atividades a serem realizadas pela secretaria municipal de
operações urbanas – SEMOP do Município de Divinópolis
Resultado: Licitação estava correta
Valor: 160.750,00
Locação

O que é um Observatório Social (OS)?
É um espaço para o exercício da cidadania, que deve ser democrático e apartidário e reunir o maior número possível de
entidades representativas da sociedade civil com o objetivo de contribuir para a melhoria da gestão pública.
Cada Observatório Social é integrado por cidadãos brasileiros que transformaram o seu direito de indignar-se em atitude: em
favor da transparência e da qualidade na aplicação dos recursos públicos. São empresários, profissionais, professores,
estudantes, funcionários públicos e outros cidadãos que, voluntariamente, entregam-se à causa da justiça social.

ANÁLISES DE LICITAÇÕES
EXECUTIVO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS
Processo Licitatório nº269/2018
Pregão Eletrônico nº 164/2018
Objeto: Registro de preços para fornecimento de combustíveis
para a frota de veículos da Prefeitura Municipal de Divinópolis
/MG
Resultado: Foram sanadas as questões pendentes que foram
apresentadas.
Valor: R$9.081.600,00
Prestação de Serviço

O que é um Observatório Social (OS)?
É um espaço para o exercício da cidadania, que deve ser democrático e apartidário e reunir o maior número possível de
entidades representativas da sociedade civil com o objetivo de contribuir para a melhoria da gestão pública.
Cada Observatório Social é integrado por cidadãos brasileiros que transformaram o seu direito de indignar-se em atitude: em
favor da transparência e da qualidade na aplicação dos recursos públicos. São empresários, profissionais, professores,
estudantes, funcionários públicos e outros cidadãos que, voluntariamente, entregam-se à causa da justiça social.

ANÁLISES DE LICITAÇÕES
EXECUTIVO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS
Processo Licitatório nº277/2018
Pregão Eletrônico nº 170/2018
Objeto: Contratação de serviço continuado de hotelaria(diárias
de hotel em Divinópolis) para atender ao projeto Mais Médicos.
Resultado: Licitação estava correta
Valor: R$114.600,00
Prestação de Serviço

O que é um Observatório Social (OS)?
É um espaço para o exercício da cidadania, que deve ser democrático e apartidário e reunir o maior número possível de
entidades representativas da sociedade civil com o objetivo de contribuir para a melhoria da gestão pública.
Cada Observatório Social é integrado por cidadãos brasileiros que transformaram o seu direito de indignar-se em atitude: em
favor da transparência e da qualidade na aplicação dos recursos públicos. São empresários, profissionais, professores,
estudantes, funcionários públicos e outros cidadãos que, voluntariamente, entregam-se à causa da justiça social.

ANÁLISES DE LICITAÇÕES
EXECUTIVO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS
Processo Licitatório nº 30/2019
Pregão Eletrônico nº 12/2019
Objeto: Aquisições de gêneros perecíveis para aplicação do
cardápio escolar nas unidades educacionais da rede municipal
de ensino e entidades filantrópicas filiadas ao PNAE no
município de Divinópolis.
Resultado: Licitação estava correta
Valor: R$19.458,00
Prestação de Serviço

O que é um Observatório Social (OS)?
É um espaço para o exercício da cidadania, que deve ser democrático e apartidário e reunir o maior número possível de
entidades representativas da sociedade civil com o objetivo de contribuir para a melhoria da gestão pública.
Cada Observatório Social é integrado por cidadãos brasileiros que transformaram o seu direito de indignar-se em atitude: em
favor da transparência e da qualidade na aplicação dos recursos públicos. São empresários, profissionais, professores,
estudantes, funcionários públicos e outros cidadãos que, voluntariamente, entregam-se à causa da justiça social.

ANÁLISES DE LICITAÇÕES
EXECUTIVO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS
Processo Licitatório nº 044/2019
Pregão Eletrônico nº 020/2019
Objeto: Aquisição futura e eventual de papel A4 para todas as
unidades da administração da Prefeitura Municipal de
Divinópolis.
Resultado: Aguardando resposta
Valor: R$289.500,00
Material de uso e consumo

O que é um Observatório Social (OS)?
É um espaço para o exercício da cidadania, que deve ser democrático e apartidário e reunir o maior número possível de
entidades representativas da sociedade civil com o objetivo de contribuir para a melhoria da gestão pública.
Cada Observatório Social é integrado por cidadãos brasileiros que transformaram o seu direito de indignar-se em atitude: em
favor da transparência e da qualidade na aplicação dos recursos públicos. São empresários, profissionais, professores,
estudantes, funcionários públicos e outros cidadãos que, voluntariamente, entregam-se à causa da justiça social.

ANÁLISES DE LICITAÇÕES
EXECUTIVO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS
Processo Licitatório nº 046/2019
Pregão Eletrônico nº 022/2019
Objeto: Aquisições de lâmpadas de Led para atendimento as
necessidades da Prefeitura Municipal de Divinópolis.
Resultado: Aguardando resposta
Valor:R$43.125,00
Material de uso e consumo

O que é um Observatório Social (OS)?
É um espaço para o exercício da cidadania, que deve ser democrático e apartidário e reunir o maior número possível de
entidades representativas da sociedade civil com o objetivo de contribuir para a melhoria da gestão pública.
Cada Observatório Social é integrado por cidadãos brasileiros que transformaram o seu direito de indignar-se em atitude: em
favor da transparência e da qualidade na aplicação dos recursos públicos. São empresários, profissionais, professores,
estudantes, funcionários públicos e outros cidadãos que, voluntariamente, entregam-se à causa da justiça social.

ANÁLISES DE LICITAÇÕES
EXECUTIVO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS
Processo Licitatório nº 59/2019
Pregão Presencial nº 30/2019
Objeto: Aquisições futuras e eventuais de carimbos, refis e
borrachas para atender as necessidades das diversas Secretarias
da Prefeitura Municipal de Divinópolis/MG
Resultado: Licitação correta
Valor: R$15.250,00
Material de uso e consumo

O que é um Observatório Social (OS)?
É um espaço para o exercício da cidadania, que deve ser democrático e apartidário e reunir o maior número possível de
entidades representativas da sociedade civil com o objetivo de contribuir para a melhoria da gestão pública.
Cada Observatório Social é integrado por cidadãos brasileiros que transformaram o seu direito de indignar-se em atitude: em
favor da transparência e da qualidade na aplicação dos recursos públicos. São empresários, profissionais, professores,
estudantes, funcionários públicos e outros cidadãos que, voluntariamente, entregam-se à causa da justiça social.

ANÁLISES DE LICITAÇÕES
EXECUTIVO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS
Processo Licitatório nº 060/2019
Pregão Eletrônico nº 031/2019
Objeto: Contratação de empresa para confecção de camisas gola
polo para uniforme dos técnicos do CREAS, camisas para
campanhas “Violência contra a mulher”, “Idoso em Ação”, “
Contra o Abuso e Exploração Sexual da Criança e do Adolescente
“ e “ Sou Craque sem Crack” da SEMAS.
Valor: R$37.200,00
Resultado: Licitação correta
Material de uso e consumo

O que é um Observatório Social (OS)?
É um espaço para o exercício da cidadania, que deve ser democrático e apartidário e reunir o maior número possível de
entidades representativas da sociedade civil com o objetivo de contribuir para a melhoria da gestão pública.
Cada Observatório Social é integrado por cidadãos brasileiros que transformaram o seu direito de indignar-se em atitude: em
favor da transparência e da qualidade na aplicação dos recursos públicos. São empresários, profissionais, professores,
estudantes, funcionários públicos e outros cidadãos que, voluntariamente, entregam-se à causa da justiça social.

REMUNERAÇÕES DE FUNCIONÁRIOS DA
DA CÂMARA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
Pelas mesmas razões já expostas nesta apresentação, declarando a necessidade de
maiores conhecimentos de nossa parte para uma demonstração e análise adequada
sobre os gastos da Câmara Municipal com o seu quadro de funcionários, limitamo-nos a

apresentar os dados de alguns, que nos chamaram mais à atenção.

Dada a falta de parâmetros de análises e para não personalizar – neste momento, a

seleção dos dados, estamos omitindo os nomes dos funcionários públicos.
Na próxima edição de nosso trabalho, no entanto, todos os dados serão nominais.

O que é um Observatório Social (OS)?
É um espaço para o exercício da cidadania, que deve ser democrático e apartidário e reunir o maior número possível de
entidades representativas da sociedade civil com o objetivo de contribuir para a melhoria da gestão pública.
Cada Observatório Social é integrado por cidadãos brasileiros que transformaram o seu direito de indignar-se em atitude: em
favor da transparência e da qualidade na aplicação dos recursos públicos. São empresários, profissionais, professores,
estudantes, funcionários públicos e outros cidadãos que, voluntariamente, entregam-se à causa da justiça social.

Pelas mesmas razões já expostas nesta apresentação, declarando a necessidade de
maiores

conhecimentos

para

nossas

análises

registre-se

que:

1- Não foi possível estabelecer uma correlação de valores das remunerações com
parâmetros de mercado, tais como a CBO – Classificação Brasileiras de Ocupações pelo

Ministério do Trabalho.
2- Não localizamos detalhamento das atividades e não identificamos as definições

correspondentes aos Níveis do cargo, indicadas apenas por seus respectivos códigos de
Cargos e Salários – sem descrições que possibilitem análises.

O que é um Observatório Social (OS)?
É um espaço para o exercício da cidadania, que deve ser democrático e apartidário e reunir o maior número possível de
entidades representativas da sociedade civil com o objetivo de contribuir para a melhoria da gestão pública.
Cada Observatório Social é integrado por cidadãos brasileiros que transformaram o seu direito de indignar-se em atitude: em
favor da transparência e da qualidade na aplicação dos recursos públicos. São empresários, profissionais, professores,
estudantes, funcionários públicos e outros cidadãos que, voluntariamente, entregam-se à causa da justiça social.
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