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É com grande satisfação que apresentamos a Agenda 2030, resultado de 
cerca de oito meses de trabalho e que reúne contribuições de vereadores, 
servidores e da sociedade itapeviense para a sua elaboração. 

Este trabalho tem a intenção de orientar os futuros gestores da Câmara 
Municipal de Itapevi para que tenhamos uma Casa de Leis cada vez 
mais comprometida com a participação social, com transparência e com 
responsabilidade fiscal. 

Com a elaboração de um plano a longo prazo, a Câmara de Itapevi 
assume um compromisso com perspectivas de desenvolvimento 
institucional pautado no planejamento estratégico. 

No processo de estruturação da Agenda 2030, a Escola do Parlamento 
“Dr. Osmar de Souza” teve papel fundamental. Por intermédio dela foi possível 
estruturar um questionário sobre os principais temas que a Câmara de 
Itapevi deveria pautar para discutir nos próximos 12 anos. Entre os temas 
considerados para a pesquisa foram selecionados: educação política, 
cidadania, funcionalismo público, estrutura da Casa de Leis municipal, 
transparência, meio ambiente, entre outros. 

Por meio do referido questionário obtivemos dados objetivos que, além de 
subsidiar a identificação das principais demandas do município, foi decisivo 
para conseguirmos um documento plural, um roteiro contemplando múltiplos  
pontos de vista, pois os diretores e equipe da escola acreditaram que esse 

APRESENTAÇÃO



seria o único meio para agir com assertividade, uma vez que a montagem da 
Agenda seria guiada e escrita pelas mãos de quem vive na cidade. 

As atividades para realização da Agenda ocorreram em dias alternados, 
conforme o público-alvo respondente aos questionários, além de proceder  
uma consulta online disponibilizada aos moradores de Itapevi. Nas respostas 
do questionário específico aos vereadores, identificamos que as políticas 
públicas destinadas ao desenvolvimento da cidade podem ser incentivadas 
pela Casa de Leis. As respostas dos servidores indicaram os caminhos que 
devem ser seguidos pela Instituição nos próximos 12 anos, além de apontar 
as melhorias estruturais de que a Casa precisa. Quanto ao questionário 
respondido pela população do município, esse indicou a importância de 
melhorias na acessibilidade, mais ações de educação política, cuidados com 
o meio ambiente, entre outros temas.

A metodologia aplicada para construção deste documento pela equipe 
da Escola do Parlamento proporcionou um olhar diferenciado sobre o que 
esperamos e desejamos da Câmara de Itapevi até 2030. 

   Roberto Eduardo Lamari - Diretor Geral  
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A ideia de planejar a Câmara para os próximos anos nasceu de um diálogo 
entre os diretores da Escola do Parlamento, tendo como principal objetivo 
unir os servidores para pensar a Casa de Leis, em um debate propositivo 
sobre o futuro da Instituição. Partindo desse ponto, foram sendo criados 
mecanismos para incluir os vereadores e a população no projeto.  

A visão a longo prazo da Agenda 2030 está alinhada com o ciclo bienal 
da presidência da Câmara Legislativa, a qual contribuirá para nortear 
os presidentes dos próximos seis biênios, com cenários claros para os 
investimentos necessários e a implantação de ações coerentes. 

A Agenda 2030 da Câmara Municipal de Itapevi é um documento 
conceitual elaborado pela Escola do Parlamento “Dr. Osmar de Souza”, sem 
força de uma lei municipal, que tem por objetivo estabelecer metas para 
os próximos 12 anos da Casa de Leis.  Nesse período a Agenda passará 
por revisões periódicas, no sentido de auxiliar o processo de implantação 
das ações, além de consultar os vereadores, os servidores e a população 
sempre que necessário for. 

Fomentar o debate amplo em todos os segmentos que compõem a 
Câmara Municipal de Itapevi. 

Organizar e sistematizar as demandas, visões e caminhos para a 
construção coletiva de uma Câmara mais eficiente e eficaz. 

Estimular a interlocução entre os diferentes agentes da sociedade. 

Estabelecer uma base para revisão periódica da Agenda 2030 e para 
acompanhar a aplicação das propostas. 

PRINCÍPIO

1.1

1

OBJETIVO
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A pesquisa para elaboração da Agenda 2030 compreendeu a revisão 
da literatura sobre o Poder Legislativo no Brasil, Cidadania, Democracia e 
Formas de Governo, além da análise dos dados das pesquisas Ibope de 2012 
e do Íntegra Pesquisas (2014). A base da referência bibliográfica conta com 
estudos de Raupp (2013), Pinho (2013), Queiroz (2018), Costa (2018), entre 
outros autores, que nortearam sobre a teoria e o conceito que definem o 
Poder Legislativo. 

A metodologia envolveu também pesquisa de campo para obter 
dados mais precisos, consultando-se moradores de Itapevi, vereadores e 
servidores, sobre temas como políticas públicas, controle e fiscalização, 
transparência, estrutura, meio ambiente e educação política. A obtenção 
desses dados mostrou-se necessária, pois a instituição legislativa não 
possuía informações sobre os itens inseridos no questionário e necessários 
para o plano de trabalho objetivado pela Agenda. Por fim, a compilação 
conclusiva das considerações ofereceu-nos um roteiro sobre o que deve 
ser implementado pela Câmara Municipal de Itapevi para assegurar o 
desenvolvimento almejado, pela Agenda nos próximos 12 anos para esta 
Casa de Leis.  

1.2 METODOLOGIA



AGENDA 203012

A pesquisa dividiu os participantes em três grupos: servidores, 
vereadores e moradores do município. Todos foram convidados a participar 
de forma voluntária da pesquisa, devendo responder a questionários 
específicos para fundamentar as propostas para o planejamento nos 
próximos 12 anos. 

Fonte: Questionário próprio

Fonte: Questionário próprio

1.3PESQUISAS
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Fonte: Questionário próprio

Ao final, através do gráfico abaixo, observamos que a maioria dos 
respondentes possuem ensino médio, graduação e especialização.
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A Câmara Municipal é um órgão do Poder Legislativo, que ao lado do 
Poder Executivo, constitui o Poder Municipal. É composta por vereadores 
eleitos mediante pleito direito e simultâneo em todo Brasil, com mandato 
de quatro anos. O número de vereadores de cada Câmara é fixado pela Lei 
Orgânica do Município, conforme estabeleceu o Artigo 29 da Constituição 
Federal.

Os vereadores, além de Legislar, também têm a função fiscalizadora, 
denunciadora e julgadora dos atos e das atividades do Poder Executivo.

Algumas das atividades do vereadores são: participar de todos os 
trabalhos; discutir, debater e votar as matérias previamente organizadas 
em pauta; usar a palavra na tribuna; participar das comissões permanente; 
apresentar Moções, Requerimentos e Projetos.

A elaboração de uma agenda de longo prazo para a Câmara Municipal 
de Itapevi está balizada em números e na participação popular, mas para 
fundamentar o documento foi necessário encontrar mais dados numéricos 
para entendermos o cenário e aplicar os questionários:

CÂMARA DE ITAPEVI2

2.1 RADIOGRAFIA DO MUNICÍPIO
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Fonte: Questionário próprio

Fonte: TSE
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Fonte: TSE

Fonte: IBGE

Fonte: IBGE

Fonte: IBGE

Fonte: IBGE

Fonte: IBGE

Fonte: IBGE
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Fonte: IBGE

Fonte: IBGE
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2015 2016 2017 2018 2019

A Câmara, em sua 14ª legislatura, passa por um processo de mudanças, 
após a realização de dois concursos públicos (2011 e 2015). Esse fator 
contribuiu para o crescimento da instituição, implantação de novos 
setores focados no desenvolvimento da cidade, fiscalização e coerência na 
elaboração da legislação municipal.

2.2 RADIOGRAFIA DA CÂMARA DE ITAPEVI 
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Fonte: CMI

Fonte: CMI
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3PARTICIPAÇÃO POPULAR

Para manter esses debates com a população e ampliar as ações da 
Casa de Leis, tendo como pauta os interesses da sociedade, a Escola do 
Parlamento perguntou: “Qual o principal problema da cidade hoje? ”.

Ao analisar os dados, observamos que os entrevistados apontaram a 
saúde, 86,6%; a educação, 85,1%; a segurança, 71,6% e o meio ambiente 
40,3%, como os principais problemas a serem debatidos pelos vereadores. 
Os números obtidos pelos questionários preenchidos pela população vão ao 
encontro dos números das pesquisas realizadas pelo Ibope em 2012 e pelo 
Instituto Íntegra Pesquisas em 2016, quando os entrevistados apontaram a 
saúde como o principal problema, seguido por segurança e educação. 
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As pesquisas, Ibope (2012) e Íntegra Pequisas (2016) e o questionário 
da Escola do Parlamento sinalizam a insatisfação do cidadão itapeviense 
com os serviços públicos em diversos setores. Cientes de suas funções, 
nos últimos anos, a Câmara Municipal de Itapevi e seus vereadores vêm 
envidando todos os esforços a fim de melhorar os conceitos de qualidade 
e satisfação, para corresponderem em relação aos anseios da população.  
Como menciona Campos (2018): uma insatisfação ou carências que se 
observam por parte dos entrevistados em relação à saúde pública local, 
podendo ser considerada como uma reinvindicação dos próprios direitos. 

Para analisar o nível de satisfação da população em relação ao 
atendimento de suas demandas e anseios, pelos seus representantes na 
cidade, recorremos à análise de dados feita por Campos (2018) sobre a 
produção legislativa de 2013 a 2016 (13ª Legislatura), trabalho que investiga 
projetos de lei, indicações e requerimentos da Câmara, resultantes da 
vontade popular.

Para traçar o seu paralelo entre desejo popular e os trabalhos legislativos, 
Campos (2018) também fez uso da pesquisa Ibope de 2012, para mensurar 
o quanto a Câmara respondeu ao desejo da sociedade. Durante o trabalho, 
destacou-se a área da saúde, por ser a pior avaliada pela população no 
levantamento do Ibope.

Fonte: Questionário próprio

Ao analisar as indicações e os requerimentos, verificou-se que algumas 
matérias de interesse são expressas nas duas proposituras, as quais, em 
sua grande maioria, se repetem no ano seguinte ao pleito em que havia sido 
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apresentado em sessão plenária e encaminhado ao executivo para destinar 
à secretaria ou órgão competente. Deduz-se que, quando não atendidas, as 
proposituras são apresentadas novamente no ano seguinte e muitas delas 
acabam sendo repetidas por autores no mesmo ano. Identificou Campos 
(2018).

Campos (2018) também verificou que dos 311 projetos de lei propostos 
pelos vereadores, apenas 52 foram destinados a saúde, área mais crítica, 
segundo a pesquisas, porém apenas 16 viraram lei, como indica a tabela a 
seguir:

Fonte: Questionário próprio

        

A maioria dos projetos apresentados pelos vereadores foi arquivada, 
devido a algum motivo que infringia a legislação vigente, o que impede a 
tramitação de qualquer projeto de lei. Outros, no entanto, foram vetados 
pelo poder executivo, e tiveram o seu veto mantido pelos vereadores em 
plenário.  E dois projetos foram retirados pelos seus autores. 

Porém, ao analisar o estudo de Campos, o que chama a atenção não 
é a quantidade de projetos arquivados, vetados ou retirados, mas sim os 
projetos destinados à saúde, que se tornaram leis municipais:
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 Fonte: Questionário próprio

A maioria dos projetos aprovados estão distantes de se configurarem 
ações práticas e prioritárias para solucionar os problemas no serviço 
municipal de saúde apontados pela população, pois a instituição de datas 
de campanhas mundiais de saúde pode contribuir, mas até o momento, 
poucas saíram do papel, após serem sancionadas pelo Poder Executivo 
Mununicipal.

Ainda que a instituição de calendários alinhados a ambiciosas 
campanhas mundiais - com o intuito de realizar ações de promoção da 
saúde - possa contribuir, a verdade é que, até o momento, poucos eventos 
saíram do papel de forma efetiva. Confira algumas delas:

Nº 2252/2014 (autor: Vereador Claudio Dutra – PT), que institui a 
campanha de doação de órgãos e transplantes, denominada de “Setembro 
Verde”.

Nº 2411/2016 (autor: Vereador Professor Paulinho – PV), que institui o 
mês “Abril Marrom” de Combate aos diversos tipos de cegueira no município.

Nº 2412/2016 (autor: Vereador Professor Paulinho – PV), institui o 
“Dezembro Laranja” no município de Itapevi e dá outras providências.

Nº 2600/2018 (autor Eduardo Kiko – Podemos), que institui a Campanha 
Municipal de Prevenção ao Suicídio “Setembro Amarelo” no calendário 
oficial de eventos do Município de Itapevi.
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Nº 2.671/2019, (autor: Vereador Thiaguinho – PSL), que institui e inclui no 
calendário oficial do município de Itapevi a campanha de conscientização 
aos direitos das pessoas surdas - “Setembro Azul”.

Entre outros dispositivos jurídicos, esses projetos após serem 
sancionadas pelo poder executivo municipal permanecem inertes, sem 
trazer nenhum efeito prático ao serviço municipal de saúde. 

Quanto às indicações recebidas, apesar do volume, indentificamos um 
baixo índice de produtividade legislativa na área da saúde:

Fonte: Questionário próprio

Dos 2.267 requerimentos apresentados, 428 foram centrados na área da 
saúde, conforme tabela abaixo.

Fonte: Questionário próprio

Pelo volume documental apresentado na legislatura 2013/2016, 
comprovou-se baixa produção legislativa destinada à área da saúde, a qual 
pontuou como o maior problema da cidade no ano de 2012, repetindo-se 
em 2016, quando o Íntegra Pesquisas revelou que 40,25% da população 
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reclamou do serviço.

Comparando-se as pesquisas e o questionário, é possível constatar 
que as áreas apontadas pela população sofrem variações, mas convergem 
no quesito anseio da sociedade. Algo que apenas reforça o quanto a Casa 
Legislativa itapeviense ainda está distante de apresentar uma solução para 
os problemas da cidade.

No questionário, os entrevistados também responderam sobre o que 
pode ser feito para melhorar o acesso e a interação da Câmara Municipal 
de Itapevi com a sociedade civil. Entre os temas mencionados estavam: 
“Mudar o horário da sessão” e “Comunicar melhor a realização das 
audiências públicas”. Apresentamos abaixo o resultado completo de cada 
grupo respondente:
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O trabalho de tabulação dos questionários destinados à sociedade civil 
apurou quatro situações deficientes na cidade: 

1.  A sinalização necessita ser mais adequada, com placas indicativas 
(placa de distância ou placa diagramada) com referenciais de localização 
da Câmara e direções a seguir, necessárias para que os usuários tenham 
acesso ao local das sessões. 

2.  O envolvimento das associações da cidade nos debates ocorridos na 
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Câmara atualmente mostra-se bastante precário, tornando imprescindível 
a imediata abertura e aproximação da Casa de Leis, a fim de aproveitar 
a oportunidade de estabelecer novos contatos com representantes de 
diversas empresas e a chance de estreitar relações com nossos parceiros 
já existentes.

3. Audiências importantes devem ocorrer aos finais de semana para 
garantir a participação dos cidadãos.

4. As audiências realizadas pela Câmara deveriam ser transmitidas ao 
vivo e permitir a interação dos cidadãos via internet. 

No item 4, vale destacar que a realização de audiências públicas com 
transmissão ao vivo e interação via internet é uma realidade que ocorre em 
outras casas legislativas, como Senado Federal e Câmara dos Deputados, 
além de eventos e seminários realizados por muitas escolas do parlamento 
em diversas cidades do país.

Justifica-se plenamente a solicitação de transmissão ao vivo, uma vez 
que, no horário que são realizadas as audiências na Câmara de Itapevi, 
grande parte dos cidadãos itapevienses têm outros compromissos 
pessoais agendados como trabalho, aulas, cursos, entre outras atividades. 
É pertinente a abertura de interação remota para permitir um maior diálogo 
entre os moradores e interessados pelos temas das audiências realizadas 
na sede do legislativo municipal.

Em consonância com os preceitos emanados por nossa Constituição 
Federal, importa ressaltar a necessidade da constante busca pela 
modernização da legislação e do processo legislativo.

 Inicialmente, voltemo-nos ao nascimento de uma norma, em 
cuja subdivisão encontramos as leis. A origem da norma funda-se na 
materialização da vontade do legislador, aqui considerado em sentido 
amplo, o qual, em tese, representa os interesses da coletividade.

 O primeiro obstáculo à efetividade da norma, objeto da presente 
análise, advém da dificuldade em redigi-la com clareza, coesão e coerência. 
Tal dificuldade é combatida pelo ramo da ciência denominado Legística.

 A análise das normas que compõem o ordenamento jurídico nos 
encaminha a um cenário de excessivo número de leis sem aplicabilidade, 
provocando tumulto no sistema legal, sem, contudo, dar efetividade aos 

3.1 MODERNIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO
E DO PROCESSO LEGISLATIVO  
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interesses de seus destinatários, os cidadãos.

 Embora tenhamos um sistema legislativo refinado composto por 
comissões legislativas, consultorias, submissão à aprovação legislativa, 
sanção executiva, nem sempre tais mecanismos são hábeis à retirada de 
disposições normativas inócuas do sistema. Daí pensarmos que a eficaz 
aplicação da Legística trará o benéfico efeito da redução do uso do sistema 
de “freios e contrapesos”, desafogando a excessiva demanda já existente 
no Poder Judiciário.

 Os princípios, os quais seguimos, nos direcionam em busca da 
difusão da cidadania à população, trazendo uma produção legislativa de 
maior qualidade e, em última análise, a segurança jurídica almejada por 
todos. Nesse sentido, os entrevistados apontaram onde a Câmara pode 
melhorar, além de avançar ainda mais:

 

Fonte: Questionário Próprio  

O Poder Legislativo Municipal no Brasil é representado pelas Câmaras 
Municipais, formada por vereadores eleitos pelo povo para um mandato 
de quatro anos, em eleições regulares e realizadas a cada quatro anos. Os 
vereadores eleitos devem desenvolver as tradicionais funções de qualquer 
esfera parlamentar: legislar, fiscalizar e julgar contas do executivo e 
representar a população.

A Câmara Municipal funciona em sessões legislativas que podem ser 
divididas em ordinárias, extraordinárias e solenes.  

3.2 TRANSPARÊNCIA
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VEREADORES:

1. Melhorar as ferramentas de transparência para alcançar a 
excelência do mecanismo;

2. Estudar meios para diminuir a burocracia, sem desrespeitar as leis 
em vigor. 

SERVIDORES:

1. Buscar opinião de especialistas e de órgãos de fiscalização sobre o 
que pode e deve ser melhorado;

2. Melhorar a divulgação dos canais de acesso à Informação; 

3. Fazer constar no Portal da Transparência as devoluções 
orçamentárias do ano anterior; 

4. Apresentar gráficos com aplicação de mais recursos nos contratos 
em vigor; 

5. Divulgação pelo site da Câmara e Diário Oficial do resultado 
bimestral da execução orçamentária, pois apenas a divulgação das leis 
como a do planejamento é insuficiente para acompanhar a execução, total, 
parcial ou inexecução das metas propostas; 

6. Melhorar a forma que disponibiliza as informações no Portal da 
Transparência para o cidadão;

7. Reuniões programadas, abertas ao público e transmitidas ao vivo 
pela TV Câmara, com as comissões permanentes e temporárias da Casa de 
Leis;

8. Publicação eletrônica dos projetos em tramitação na Câmara; 

9. Publicação eletrônica dos projetos que foram aprovados no 
Plenário, pois pela súmula dificulta o entendimento do cidadão; 

10. Disponibilizar mais informações sobre a estrutura administrativa, 
local de trabalho de cada servidor, qual a função e quantos servidores em 
cada setor; 

11. O aplicativo da Câmara deve seguir a estrutura de transparência de 
outras Casas de Leis;

12. Informar ao cidadão o real papel da Câmara, como meio de evitar o 
clientelismo; 

13. Disponibilizar no dia da sessão a pauta impressa para o cidadão 
presente poder acompanhar;
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14. Divulgação maior das ações da Câmara; 

15. Facilitar o acesso e detalhar as informações no Portal da 
Transparência; 

16. Elaboração de um “software” aberto que permita o 
acompanhamento de todo processo legislativo; 

17. Apresentar novos mecanismos de transparência; 

18. Criar na Câmara uma comissão mista para debater todas as etapas 
do orçamento municipal, antes da votação e com isso ampliar a participação; 

19. Disponibilizar as atas das reuniões das comissões permanentes e 
temporárias no site da Câmara; 

20. Disponibilizar a execução orçamentária da Câmara de forma mais 
clara, como ocorre, por exemplo,  na Câmara de Belo Horizonte; 

21. As audiências púbicas devem ser interativas, pois nem todo 
cidadão pode participar presencialmente, mas pode interagir de forma 
digital para contribuir com o debate. 

SOCIEDADE:

1. Divulgar os serviços da Ouvidoria do Legislativo; 

2. Realizar ações para conscientizar a população sobre como utilizar 
os serviços de transparência da Câmara; 

3. Os vereadores devem ter uma agenda, fixa, para atender a 
população na Câmara; 

4. Realização de audiências públicas sobre temas importantes para a 
cidade; 

5. Ter mais ações em parceria com os conselhos municipais;

6. Mudar o horário da sessão para horário noturno;

7. Melhorar a ferramenta de busca das leis; 

8. Disponibilizar uma linha 0800 para o cidadão ligar;

9. Mais clareza sobre o que está em tramitação na Câmara; 

10. As comissões permanentes deveriam realizar audiências públicas; 

11. Divulgação melhor da pauta das sessões, além da elaboração de 
um informativo semanal sobre o que é debatido na Câmara;

12. A atual legislatura precisa melhorar a transparência;
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13. Instituir um sistema de consulta das ações mais intuitivo;

14. Enfatizar as metas e utilização dos recursos públicos pela Câmara;

15. Expedir relatório sobre os itens fiscalizados pelos vereadores;

16. As sessões devem contar com tradução em libras; 

17. As despesas da Câmara devem ser publicadas em braile e áudio;

18. Melhorar a divulgação dos atos da Câmara no Diário Oficial do 
município;

19. Atualmente não há muita informação disponível de forma clara, 
isso precisa mudar; 

20. Deixar o aplicativo da Câmara mais interativo; 

21. Os debates sobre o orçamento público e a destinação dos recursos 
precisam ser aprimorados. A população deve ser mais envolvida por meio da 
disponibilização de ferramentas de monitoramento dos gastos e palestras 
para pessoas interessadas pelo tema.

Os entrevistados também avaliaram o serviço de transparência da 
Câmara: 

Fonte: Questionário Próprio

Eles também opinaram sobre o que pode ser melhorado no quesito 
transparência na Câmara de Itapevi, além de propor ações que podem 
incentivar a participação do cidadão. Entre todas as sugestões, destacamos 
uma: 
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Disponibilizar todas as informações no site, com exceção das que são resguardadas 

por sigilo de justiça. Toda informação deve estar em linguagem acessível, dados 

atualizados periodicamente e linguagem sem predominância de termos técnicos. 

As tabelas que correspondem a um tema devem ficar no mesmo arquivo e para 

download em diferentes tipos de arquivos.

Quando a diretoria da Escola do Parlamento incluiu o tema controle de 
fiscalização no questionário foi para obter uma visão interna e externa do 
que pode e deve ser melhorado na Câmara de Itapevi, em suas funções de 
controle de fiscalização dentro do sistema governamental municipal. 

O conceito de controle de fiscalização dentro dos três poderes são 
garantidos pela Constituição Federal, como uma forma de garantir os 
direitos cidadãos contra condutas arbitrárias dos governantes e assegurar 
o mandato. Desta forma, garante aos poderes Executivo, Legislativo e 
Judiciário, em qualquer esfera, finalidades distintas e autonomia para que 
possam realizar suas funções constitucionais sem sofrer interferências que 
possam prejudicar o seu funcionamento. 

A ideia de separação dos poderes, existente na Constituição Brasileira, 
existe desde a antiguidade clássica. Em “A Política”, de Aristóteles (século IV 
a.C.), é conceituada como uma proposta de distinção entre a assembleia-
geral, o corpo de magistrados e o corpo judiciário. Mais tarde (no século I 
a.C.), Cícero também discursa sobre tarefas e funções que deveriam ser 
balanceadas umas com as outras. Mas é na Idade Moderna que a teoria da 
separação dos Poderes será mais bem sistematizada.

3.3 CONTROLE DE FISCALIZAÇÃO
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As respostas dos entrevistados convergiram em alguns temas como: 
“Mais ações de caráter preventivo, para coibir o mau uso dos 
recursos públicos”, onde os servidores e a população indicaram como o 
principal tema entre as alternativas:

Fonte : Questionário Próprio
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Outra questão que foi bem indicada pelos participantes foi para o uso da 
tecnologia para acompanhar os gastos públicos: Criação de “software” 
para o acompanhamento dos gastos públicos:

Fonte: Questionário Próprio

A tabulação dos questionários exigiu atenta leitura dos comentários 
deixados pelos entrevistados e, entre os mais pertinentes, destacamos o 
seguinte: “as reuniões das comissões permanentes sejam realizadas 
de forma aberta e com transmissão ao vivo”.  Essa sugestão é um 
fato que já ocorre em outras casas legislativas como no Senado Federal, 
na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e na Câmara Municipal 
de São Paulo, o que configura uma ação transparente das casas, pois as 
reuniões e audiências ocorrem com data e hora marcadas antecipadamente, 
e com transmissão ao vivo pelas respectivas TVs ou via internet.

É notório que os canais de controle de fiscalização da Câmara de Itapevi 
seguem o que manda a Constituição Federal e o Regimento Interno, mas o 
resultado mostra que ainda existe muito que deve ser feito para avançar de 
forma eficiente e eficaz.
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A educação política é um processo de transmissão de informações e 
conhecimentos, cuja finalidade é disponibilizar ao cidadão um repertório 
que lhe permita compreender minimamente os debates políticos no Brasil e 
no mundo. E que também o capacite para participar ativamente da política.

A necessidade de educar os cidadãos para o convívio democrático é 
uma constante na visão de vários autores. Da mesma maneira que não 
nascemos prontos para enfrentar a vida, sendo necessário o aprendizado 
diário de inúmeras atividades, participar politicamente também é um eterno 
aprendizado. 

Às vezes, é possível imaginar que a política não tem nada a ver com a 
vida pessoal. É até comum as pessoas afirmarem que não se interessam por 
política, alguns chegam a dizer que não querem saber de política, que não 
gostam, que odeiam, entre outros argumentos. 

Periodicamente, todos os brasileiros são convocados para participação 
da vida política, por meio do voto, mas fora da época das eleições, a 
preocupação com os temas políticos diminui muito de importância. Mas, 
e a política deixa de existir? Torna-se menos importante? É claro que não! 
Todos os atos dos poderes da República interferem em nossa vida e são 
frutos de atividade política.

É importante nos conscientizarmos de que se queremos participar 
das atividades do nosso ambiente de trabalho, da nossa rua, no nosso 
bairro, no nosso município, no nosso Estado ou no nosso país, devemos 
ter uma atividade política. É nessa perspectiva que ter, previamente,  
educação política ajudará a compreender melhor como devemos agir 
democraticamente para atingir um objetivo que propicie um bem-estar 
coletivo.

Nesse contexto, muitas entidades oferecem cursos de formação política 
para a população, em especial a jovens líderes motivados a causar impacto 
na sociedade. A Escola do Parlamento “Dr. Osmar de Souza” se junta a esse 
grupo de instituições, ao oferecer conteúdo educativo sobre política e, por 
conseguinte, disseminar a educação política e ter um papel importante na 
transformação do cidadão, seja ele servidor público ou não. 

Entre os temas mais recorrentes estão: Ética, Direito Constitucional, 
Ciência Política, Cidadania, Administração Pública, Direito Público e Direito 
Tributário. Estes são os temas que foram sugeridas pelos entrevistados:

3.4 EDUCAÇÃO POLÍTICA



AGENDA 203038

No questionário distribuído aos servidores, efetivos e comissionados, os 
diretores da Escola do Parlamento entenderam que era necessário saber 
deles o que pode ser feito para melhorar a estrutura física e organizacional 
da Câmara Municipal de Itapevi. 

A direção acredita que servidores motivados e engajados fazem toda 

3.5 ESTRUTURA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE ITAPEVI
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diferença no serviço público; e que bons resultados só são possíveis de 
serem atingidos quando estão alinhados como estrutura física, possuir 
um espaço adequado para os setores, salubre e acessível, além do clima 
organizacional que deve apresentar qualidade para o bom desenvolvimento 
do trabalho dos servidores. Afinal, no mundo moderno do trabalho, existe 
uma estreita relação entre ambiente de trabalho e produtividade.

Para entender corretamente o que precisa ser aperfeiçoado nos próximos 
12 anos e gerar mais qualidade de vida e satisfação aos servidores, a Escola 
buscou saber: “Qual seria a estrutura ideal para Câmara?”. Recebemos 
propostas que podem proporcionar mais qualidade de vida no trabalho, 
que incluam benefícios aos servidores como: plano de capacitação, 
ampliação dos setores, reorganização de servidores por setor, aquisição 
de equipamentos, implantação de benefícios como atividade física, auxílio 
creche, day-off de aniversário; entre outros. 

A fim de obter participação substancial dos servidores, foi elaborado 
um questionário fechado e outro aberto. No questionário fechado, 
pesquisamos os quesitos que os setores mais necessitam entre: 
equipamentos, programas, mão de obra e materiais. Em contrapartida, no 
aberto, deixamos livre para os servidores opinarem, sob o que, no ponto de 
vista individual, precisa ser melhorado entre físico e organizacional. Eis o 
resultado da pesquisa:
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Estrutura Física:

Estrutura Organizacional:



AGENDA 2030 41

Devido a sua importância para equilíbrio da vida, o meio ambiente 
ganhou espaço na Constituição Federal de 1988, sendo um direito humano 
fundamental e determinou, no caput do seu artigo 225, uma unidade de 
cooperação entre a coletividade e o Poder Público, atribuindo a todos o 
dever de preservar e defender a riqueza natural do País no presente e, 
principalmente, para as gerações futuras.                 

Oliveira e Monteiro (2014) destacam que, só a partir de 1988, o cuidado 
com meio ambiente passou a integrar o aparato jurídico brasileiro. 

No plano constitucional, todavia, a questão foi negligenciada até o 
texto de 1988. As menções normativas constantes nas Constituições 
anteriores não tinham o espírito ecológico que conhecemos atualmente. 
De fato, nesse sentido, a Carta de 1988 inovou de maneira extraordinária, 
tendo dedicado ao tema, inclusive, um capítulo específico. Notadamente, 
essa inovação decorreu de uma série de fatores e ideias que empolgavam o 
cenário mundial e que acabaram sendo trazidas para o Brasil. 

Sendo a cidade de Itapevi um ente federativo, também cabe a ela 
resguardar os bens naturais do seu território, envolvendo nesta ação 
os diferentes segmentos da sociedade, além de ser a responsável pela 
manutenção da legislação própria, fiscalização e acompanhamento das 
políticas públicas. Neste sentido, a Lei Orgânica de Itapevi também dedica 
artigos à proteção do meio ambiente no município:

3.6 MEIO AMBIENTE
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Para oferecer uma visão ampla das questões ambientais da cidade, foi 
deixado um questionário aberto para o cidadão opinar sobre o que eles 
enxergam na cidade como um problema ambiental:

Fonte: Questionário próprio
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A Agenda 2030 tornou-se um plano de ação que pode contribuir de 
forma prática com avanços significativos dos trabalhos da Câmara Municipal 
de Itapevi, além de ampliar as formas de participação do cidadão no debate 
político, propiciar mais transparência, e proporcionar mais qualidade de 
vida no ambiente profissional aos servidores da Casa de Leis. 

Para auxiliar a Mesa diretora, todas as propostas tabuladas foram 
distribuídas ao longo dos próximos 12 anos, de forma que todas possam 
ser analisadas pela direção da Casa de Leis e implementadas sem que 
comprometam a capacidade financeira da instituição. 

PRAZOS4
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REVISÃO

Tudo o que você leu nas páginas deste estudo teve a participação 
de diversas pessoas, grupos, empresas, institutos e, principalmente, 
da população, por meio de colaboração bibliográfica, participações 
espontâneas, reuniões, debates, pesquisas realizadas nos últimos anos ou 
dados estatísticos.  

Cada ação seguiu o que foi planejado desde o início da criação da 
Agenda 2030, na manhã de 18 de junho de 2018, quando o diretor geral, 
Roberto Eduardo Lamari, da Escola do Parlamento “Dr. Osmar de Souza”, 
propôs fazer esse estudo e traçar metas para Câmara Municipal de Itapevi 
nos próximos 12 anos. Trata-se de um estudo que pode nortear os trabalhos 
da atual Mesa Diretora e das próximas cinco gestões do Poder Legislativo 
Municipal, com ações que podem ser implantadas dentro de um cronograma 
anual.

Ao mensurar o resultado dos questionários, foi possível identificar os 
pontos em que a Câmara precisa avançar para obter a excelência desejada 
pela população, esperada pelos servidores e almejada pelos vereadores.  

Nosso afã é pôr fim a uma desconexão no contexto da participação 
popular e da produção legislativa para atender os anseios da população, 
desconexão registrada em pesquisas de opinião nos anos de 2012 e 2016, 
resultado que também apareceu nos questionários respondidos pela 
sociedade. 

As ações apresentadas refletem a Câmara de Itapevi desejada pelos 
grupos participantes. Assim, para garantir a perenidade, a atualidade e a 
aplicabilidade da Agenda 2030, recomenda-se que ela seja acompanhada 
pela Escola do Parlamento “Dr. Osmar de Souza”, órgão interno da Câmara 
Municipal de Itapevi, responsável pelo estudo, além da criação de um grupo 

5
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de acompanhamento, com integrantes de diferentes setores da Casa de 
Leis, para que se criem mecanismos de monitoramento e do cronograma 
de implantação das ações. 

Em resumo, a composição entre Escola e o grupo de acompanhamento 
é a garantia de que as ações propostas contarão com a participação de 
todos da Casa de Leis e da sociedade, sempre que for necessário, em 
seu processo de implementação. Vale também destacar que a atuação 
conjunta proposta permite a revisão periódica e coerente de cada etapa 
do cronograma, o que garante a Agenda 2030, mesmo sem ter o peso de 
uma lei municipal, ser um mecanismo vivo dentro do Poder Legislativo de 
Itapevi. 

A Agenda 2030 tem a finalidade de amparar as visões e ações propostas 
em cada página, por isso sugerimos a criação de um plano de metas, dividido 
em curto, médio e longo prazo, para ser seguida consecutivamente, a cada 
nova gestão da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Itapevi. Propomos uma 
ação que pode garantir as métricas necessárias para o acompanhamento 
e aprimoramento de cada fase de implantação das propostas e dentro do 
prazo indicado.

As metas de curto e médio prazo adotadas a cada nova gestão devem 
estar descritas para a Escola e o grupo poderem acompanhar.  Quanto às 
metas de longo prazo, devem ser reavaliadas a cada nova gestão, o que 
permite ajustes e atualização das metas, mas sempre de forma conjunta 
como rege a origem da Agenda.

Indicamos um pacote de medidas que podem somar os procedimentos 
e sanar deficiências já apontadas pelos servidores da Câmara, vereadores e 
sociedade, além de possibilitar que o trabalho legislativo vá ao encontro dos 
anseios da população, servidores e vereadores.
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Criada com a missão aproximar a Casa de Leis itapeviense da sociedade, 
por meio da formação política, a Escola do Parlamento “Dr. Osmar de Souza” 
realiza cursos, palestras, oficinas e seminários que promovem a difusão 
de conhecimentos políticos, ambientais, educacionais, administrativos, 
socioeconômicos e culturas da cidade de Itapevi, estado e país.  

Visão  

Ser a referência do cidadão na busca da sua transformação. 

Missão 

Ser o agente da inclusão do cidadão e sua transformação pela educação 
para a cidadania.

Objetivo 

A Escola do Parlamento “Dr Osmar de Souza” da Câmara Municipal de 
Itapevi tem sua estrutura, organização e objetivos previstos em lei. Ela 
foi instituída no âmbito da Câmara Municipal de Itapevi (CMI) pela Lei nº 
2.369/15. 

Dentre os objetivos legais da Escola do Parlamento estão: 

I) Oferecer ao parlamentar e aos munícipes subsídios para a identificação 
da missão do Poder Legislativo, para que exerçam de forma eficaz suas 
atividades; 

II) Desenvolver programas de ensino, cursos e palestras, objetivando a 
formação e a qualificação de lideranças comunitárias e políticas; 

III) Estimular a pesquisa técnico-acadêmica centrada na Câmara 
Municipal, em cooperação com outras instituições de ensino; 

A ESCOLA DO PARLAMENTO
“DR. OSMAR DE SOUZA”6
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IV) Integrar o Programa Interlegis do Senado Federal, ou o que venha 
a substituí-lo, propiciando a participação de parlamentares, servidores e 
agentes políticos, em videoconferências e treinamentos à distância; 

V) Preparar o planejamento estratégico administrativo da Câmara 
Municipal, dentro de suas competências, em cooperação com instituições 
de ensino, solicitando informações diretamente às unidades da Câmara; 

VI) Realizar eventos, seminários, pesquisas, publicações e encontros no 
âmbito de suas competências; 

VII) Promover a cada dois anos um Congresso com a finalidade de avaliar, 
discutir e refletir sobre o papel institucional e conjuntura dos parlamentos 
no Brasil; 

VIII) Realizar parcerias por meio de Termo de Cooperação Técnica. 
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ANEXO I 
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Pesquisa: Integra Pesquisas 2016

ANEXO II
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Pesquisa Ibope 2012

ANEXO III
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ANEXO IV
Questionário Servidores 

 

Convidamos você para participar da pesquisa, “Agenda 2030: A Câmara Municipal de Itapevi que 
Queremos”, que é coordenada pela Escola do Parlamento “Dr. Osmar de Souza”.  

Essa pesquisa se justifica pela necessidade de coleta de dados para elaboração do planejamento 
estratégico da Câmara Municipal de Itapevi. Tendo como objetivo auxiliar a administração na tomada de 
decisões nos próximos 12 anos.  

Esta pesquisa está dividida em oito dimensões: 

1. Melhoria dos Setores 
2. Estrutura Organizacional  
3. Transparência 
4. Participação Popular 
5. Educação Política  
6. Controle e Fiscalização 
7. Modernização da Legislação e do Processo Legislativo 
8. Meio Ambiente 

 

 Melhoria dos Setores 

Liste as necessidades do seu setor para melhorar o atendimento e a realização dos trabalhos:  

(     ) Mão de obra     (    )  Equipamentos    (    ) Programas    (     ) Materiais

 

 

 Estrutura Organizacional 

Qual seria a estrutura ideal para o seu setor? 

 

 

 Transparência 

Sendo a Câmara Municipal de Itapevi, por meio dos vereadores, fiscalizadora da governança da cidade, 
queremos que você avalie o serviço de transparência da Casa de Leis.  

(   ) Bom    (    ) Ruim    (      )  Nunca usei  (     ) Nem sabia que existia 

O que pode ser melhorado?  
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 Participação Popular 

Tendo em vista as manifestações populares ocorridas nos últimos anos sobre a participação do cidadão 
no debate político, queremos saber o que pode ser feito para melhorar o acesso e a interação com a 
sociedade na Câmara Municipal de Itapevi:  

(__) Melhorar o acesso do cidadão aos canais de relacionamento com a Casa de Leis. 

(__) Adotar medidas de acessibilidade. 

(__) Comunicar melhor a realização das audiências públicas. 

(__) Mudar o horário da sessão. 

(__) Outro .....................................................................                                                    

 
 Educação Política 

 
A Câmara Municipal de Itapevi possui uma Escola do Parlamento, que é responsável pela educação 
política da instituição. A escola tem o objetivo de ensinar política de forma democrática; contribuir com 
o debate político; apontar conteúdos e indicar alternativas; capacitar os servidores e expor desafios 
observados a partir da prática cotidiana.  
Relacione os cursos que você gostaria de fazer na escola e horários: 

 

 

 Controle de Fiscalização 

Em um regime democrático de governo a divisão de Poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário) pode, 
de certa maneira, ser entendida como uma forma de controle que um poder deve exercer sobre o outro. 
Atualmente, esse controle – que podemos chamar de institucional – é exercido apenas pelo Poder 
Legislativo. Gostaríamos de saber o que pode ser feito para aprimorar o controle e a fiscalização feitos 
pela Câmara Municipal de Itapevi 

(__) Mais ações de caráter preventivo para coibir o mau uso de recursos públicos. 

(__) Mais ações de caráter punitivo para coibir o mau uso de recursos públicos. 

(__) Aprimoramento das redes de controle com órgãos estaduais e federais, como Tribunal de Contas 
do Estado e da União. 

(__) Promover ações em conjunto com outros órgãos, para incentivar a fiscalização e controle social 
sobre    os gastos públicos. 

(__) Ampliar as ações da Ouvidoria Legislativa. 

(__) Fiscalização dos Programas de Governo. 

(__) Fiscalização da Execução Orçamentária. 

(__) Criação de “Software” para o acompanhamento dos gastos públicos. 

 

 Modernização da Legislação e do Processo Legislativo 

A modernização é algo que vem ocorrendo em diferentes setores da sociedade e que possibilita uma 
maior agilidade na tratativa de diferentes assuntos. No Poder Legislativo a modernização também 
precisa ocorrer para o aperfeiçoamento do Processo Legislativo. O que pode ser melhorado na Câmara 
de Itapevi?  

(__) Aumento da eficiência dos processos no trabalho legislativo;  

(__) Aprimoramento da discussão das propostas de iniciativa popular; 
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(__) Criação de mecanismos para revisão e revogação de leis que não tenham mais sentido ou eficácia e 
que entulham o ordenamento jurídico municipal; 

(__) Ampliar a consulta dos documentos legislativo e das leis municipais;  

(__) Possibilitar a consulta popular sobre o que está em tramitação na Câmara Municipal de Itapevi.  

 

Meio Ambiente  

O meio ambiente é uma preocupação ainda recente em muitas cidades brasileiras, mas que ganha reforço 
na medida em que as legislações são aprimoradas e que políticas públicas voltadas à questão são 
instituídas. Quais ações você gostaria que fossem adotadas pela Câmara de Itapevi?  

(__) Implantação de coleta seletiva. 

(__) Posto para Coleta de Pilhas e Baterias. 

 (__) Adoção de Medidas Sustentáveis. 

 (__) Compras Sustentáveis. 

(__) Gestão Sustentável. 

(__) Elaboração de Políticas Públicas Ambientais. 

(__) Criar a Comissão do Meio Ambiente.  

 

Perfil do respondente  

Idade 

(__) De 20 a 29 anos      (__) De 30 a 39 anos      

 (_  ) De 40 a 49 anos      (__) Mais de 50 anos 

  

 

Gênero  

(__) Feminino  

(__) Masculino   

 

 

(__) Outro  

 

Nível de Formação  

(__) Fundamental  

(__) Ensino Médio  

(__) Graduação  

(__) Especialização 

(__) Mestrado  

(__) Doutorado  

(__) Pós- Doutorado 
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ANEXO V
 
 

Questionário Sociedade 

Convidamos você para participar da pesquisa, “Agenda 2030: A Câmara Municipal de Itapevi que 
Queremos”, que é coordenada pela Escola do Parlamento “Dr. Osmar de Souza”.  

A sua participação é voluntária, você pode desistir a qualquer momento, sem que isso lhe traga prejuízo 
ou penalidade.  

Essa pesquisa se justifica pela necessidade de coleta de dados para elaboração do planejamento 
estratégico da Câmara Municipal de Itapevi, tendo como objetivo auxiliar a administração na tomada de 
decisões nos próximos 12 anos.  

Esta pesquisa está dividida em sete dimensões: 

1. Políticas Públicas 
2. Transparência  
3. Participação Popular 
4. Educação Política  
5. Controle de Fiscalização 
6. Modernização da Legislação e do Processo Legislativo 
7. Meio Ambiente 

Caso aceite o convite, você deverá responder as questões apresentadas neste formulário eletrônico.  

Todas as informações obtidas serão sigilosas e seu nome não será identificado em nenhuma etapa da 
pesquisa.  

Os dados serão guardados em local seguro e a divulgação dos resultados será feita de forma a não 
identificar os participantes.  

Este questionário ficará aberto para participação da sociedade até o dia 17 de outubro de 2018.  

 

Termo de consentimento  

Possuo maioridade civil, 18 anos, e estou de acordo com a participação no estudo descrito acima. 

(__) Sim       (__) Não   

 

 Políticas Públicas 

Pensar o presente, o passado e o futuro da Câmara Municipal é pensar o papel do legislativo e a sua 
função na elaboração de políticas públicas para Itapevi, neste sentido dê exemplos de políticas púbicas 
que você gostaria que fossem debatidas na Câmara de Itapevi.  

Indique até quatro alternativas:  

(__) Saúde  

(__) Educação  

(__) Segurança  

(__) Infraestrutura  

(__) Meio Ambiente  

(__) Econômica  

(__) Cultura – Esporte e Lazer  

(__) Mobilidade Urbana  

(__) Outro 

Por quê? 
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 Transparência 

Sendo a Câmara Municipal de Itapevi, por meio dos vereadores, a defensora e fiscalizadora da 
governança da cidade, queremos que você avalie o serviço de transparência da Casa de Leis.  

(__) Bom 

(__) Ruim  

(__) Nunca usei 

(__) Não sabia que existia  

O que pode ser melhorado?  

 

 

 Participação Popular 

Tendo em vista as manifestações populares ocorridas nos últimos anos sobre a participação do cidadão 
no debate político, queremos saber o que pode ser feito para melhorar o acesso e a interação da Câmara 
Municipal de Itapevi com a sociedade: 

(__) Melhorar o acesso do cidadão aos canais de relacionamento com a Casa de Leis (TV Câmara, Site, 
Aplicativos, Redes Sociais, Ouvidoria e Tribuna Livre). 

(__) Adotar medidas de acessibilidade. 

(__) Comunicar melhor a realização das audiências públicas. 

(__) Mudar o horário da sessão. 

(__) Outro 

 

 

 Educação Política 

A Câmara Municipal de Itapevi possui uma Escola do Parlamento que é responsável pela educação 
política da instituição. A escola tem o objetivo de ensinar política de forma democrática; contribuir com 
o debate político; apontar conteúdos e indicar alternativas; capacitar os servidores e expor desafios 
observados a partir da prática cotidiana.  Relacione os cursos que você gostaria de fazer na escola. 
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 Controle de fiscalização 

Em um regime democrático de governo a divisão de Poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário) pode, 
de certa maneira, ser entendida como uma forma de controle que um poder deve exercer sobre o outro. 
Atualmente, esse controle – que podemos chamar de institucional – é exercido apenas pelo Poder 
Legislativo. Gostaríamos de saber o que pode ser feito para aprimorar o controle e a fiscalização feita 
pela Câmara Municipal de Itapevi. 

(__) Mais ações de caráter preventivo para coibir o mau uso de recursos públicos. 

(__) Mais ações de caráter punitivo para coibir o mau uso de recursos públicos. 

(__) Aprimoramento das redes de controle com órgãos estaduais e federais, como Tribunal de Contas 
do Estado e da União. 

(__) Promover ações em conjunto com outros órgãos para incentivar a fiscalização e controle social 
sobre os gastos públicos. 

(__) Ampliar as ações da Ouvidoria Legislativa. 

(__) Fiscalização dos Programas de Governo. 

(__) Fiscalização da Execução Orçamentária. 

(__) Criação de “Software” para o acompanhamento dos gastos públicos. 

 

 Modernização da legislação e do processo legislativo 

A modernização é algo que vem ocorrendo em diferentes setores da sociedade e que possibilita uma 
maior agilidade na tratativa de diferentes assuntos. No Poder Legislativo a modernização também 
precisa ocorrer para o aperfeiçoamento do processo legislativo. O que pode ser melhorado na Câmara de 
Itapevi?  

(__) Aumento da eficiência dos processos no trabalho legislativo. 

(__) Aprimoramento da discussão das propostas de iniciativa popular. 

(__) Criação de mecanismos para revisão e revogação de leis que não tenham mais sentido ou eficácia 
e que entulham o ordenamento jurídico municipal. 

(__) Ampliar a consulta dos documentos legislativos e das leis municipais. 

(__) Possibilitar a consulta popular sobre o que está em tramitação na Câmara Municipal de Itapevi.  

 

 Meio Ambiente  

O meio ambiente é uma preocupação ainda recente em muitas cidades brasileiras, mas que ganha 
reforço na medida em que a legislação é aprimorada e que as políticas públicas voltadas à questão são 
instituídas. Quais ações você gostaria que fossem adotadas pela Câmara de Itapevi?  

(__) Implantar Coleta Seletiva.  

(__) Posto para Coleta de Pilhas e Baterias.   

(__) Adoção de Medidas Sustentáveis. 

(__) Compras Sustentáveis.  

(__) Elaboração de Políticas Públicas Ambientais.   

(__) Gestão Sustentável.   



AGENDA 203070

(__) Criar a Comissão do Meio Ambiente. 

Existe mais alguma consideração ou sugestão? 

 

 

 

Perfil do respondente: 

Idade 

(__) De 18 a 19 anos 

(__) De 20 a 29 anos  

(__) De 30 a 39 anos  

(__) De 40 a 49 anos 

(__) Mais de 50 anos  

Gênero  

(__) Feminino  

(__) Masculino   

(__) Outro  

Nível de Formação  

(__) Fundamental  

(__) Ensino Médio  

(__) Graduação  

(__) Especialização  

(__) Mestrado  

(__) Doutorado  

(__) Pós- Doutorado  
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