


A Escola do Parlamento “Doutor Osmar de Souza” da
Câmara Municipal de Itapevi, têm a sua estrutura,
organização e objetivos previstos pela Lei nº 2.369/15.

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

Nossa Visão:
Ser a referência do cidadão na busca da sua transformação.

• Prêmio Nacional na categoria “Educação Legislativa” pela Associação 
Brasileira das Escolas do Legislativo e de Contas-ABEL.  

• Prêmio Paulista de Boas Práticas Legislativa na categoria “Democracia e 
Trânsparência” pelo Voto Consciente, OAB São Paulo, APEL e Lab.Gov.

UMA ESCOLA PREMIADA EM 2018 

AGENTES 
POLÍTICOS COMUNIDADE

SERVIDORES
PÚBLICOS



Curso ministrado aos alunos do 
município de Itapevi com temas sobre 
Democracia, Cidadania e os 
Três Poderes.

Uma ação pioneira pelo seu formato de Legislatura. Os Vereadores 
Mirins têm mandato de dois anos e participam de cursos para que 
estejam de maneira efetiva nas atividades Legislativas.    

EDUCAÇÃO 
PARA A CIDADANIA  

“VEREADOR DOUTOR HERMÓGENEZ JOSÉ SANT’ANNA”



Voltado a estudantes do ensino fundamental em parceria com 
a Secretaria de Educação visando promover debates sobre 
Democracia, Cidadania, Três Poderes, o papel do vereador e a 
história de Itapevi. 

Visa incentivar a prática da leitura e da escrita 
através do concurso de redação com os 
estudantes do ensino médio do município.

Um espaço pensado e dedicado para 
pessoas da Terceira Idade, afim de 
promover encontros e debates sobre 
a  elaboração de programas para a 
socialização e o exercício da cidadania 
na política do município

LEGISLATIVO
SÊNIOR

“Dr. Osmar de Souza”



Incentiva a criação de vídeos de 60 segundos, produzidos por meio de 
telefone celular ou tablet, sobre temáticas do cotidiano da cidade.

Estimula estudantes a refletirem sobre a 
Itapevi do futuro, daqui 30 anos, através de 
cartas, mensagens, desenhos e fotografias.

CÁPSULA DO  TEMPO 

Lato Sensu, gratuita e
presencial, em “Ciência Política 
Contemporânea”, realizada 
em parceria entre a Câmara 
Municipal e a Fundação Escola de 
Sociologia e Política de  
São Paulo-FESPSP, para 
servidores públicos.

PÓS 
GRADUAÇÃO

CONCURSO DE VÍDEO



A Biblioteca Legislativa Presidente 
Fernando Henrique Cardoso, da 
Câmara Municipal de Itapevi, é 
um espaço ligado pela Escola 
do Parlamento onde servidores, 
estudantes, professores e 
população têm acesso a um 
acervo gratuito para leitura e 
pesquisa. 

Museu de Arte do Parlamento de 
Itapevi “Emanuel von Lauensten 
Massarani”.
Foi criado o Museu de Arte do 
Parlamento de Itapevi “Emanuel 
von Lauensten Massarani”, 
formado pelo Acervo Artístico e 
Esculturas ao Ar Livre da Câmara 
Municipal de Itapevi.



Outubro Rosa

Doação de Sangue Novembro Azul

CAMPANHAS




