
PESQUISA  

  Câmara Municipal de Itapeva 

Período: 14 a 19/11/19 



“A pior ambição do ser humano é 

desejar colher os frutos daquilo 

que nunca plantou” 
 

Autor: Augusto Branco 



1 - Conhecer as percepções da 

população quanto a estrutura da 

Câmara Municipal de Itapeva: 

 Quantidade de vereadores e  

assessores;  

 Subsídios e salários recebidos 

por vereadores e assessores; 

 

2 - Apresentar pesquisa  aos atuais 

vereadores e/ou futuros candidatos à 

vereador nas próximas eleições de 

2020; 

 

3- Planejar ações para compor o termo 

de  compromissos dos futuros 

candidatos, para implementação na 
gestão 2021/2024. 

OBJETIVO 



1 - Elaboração de questionário 

(pesquisa); 

 

2 - Envio de link  de acesso à pesquisa 

aos cidadãos, através de e-mail, 

whatsaap e facebook; 

 
As informações obtidas através do questionário 

virtual são armazenados numa base de dados de 

aplicativo . 

 

3 - Envio dos resultados da pesquisa 

para conhecimento dos atuais 

vereadores e/ou futuros candidatos a 

vereadores em 2020; 

 

4 - Divulgação dos resultados da 

pesquisa nas mídias sociais e imprensa 

local. 
 

METODOLOGIA 



RESULTADOS  

DA PESQUISA 



Comentário: A grande maioria dos participantes afirma ser eleitor do município de Itapeva. 



Comentário: A grande maioria dos participantes da pesquisa afirma não ser filiado à partidos políticos e uma 
pequena parte afirma desconhecer se são filiados. 



Comentário: Ponto de atenção ao fato de que 19% dos participantes desconhecem quantos vereadores 
compõem a Câmara Municipal. 



Comentário: A maioria dos participantes afirma que a composição ideal  da Câmara seria de  09 vereadores 
(70,1%), e somente 10% entendem que deveria ser mantida a composição atual com 15 vereadores. 



Comentário: 33,2% dos pesquisados responderam desconhecer a valor do subsídio pago aos vereadores. 



Comentário: 92,2% dos participantes entendem que o subsidio pago  ao vereador é Muito Alto e Alto. 



Comentário: Quase a metade dos participantes desconhecem quantos assessores prestam serviços 
diretamente aos vereadores. 



Comentário:74,71% dos participantes entendem que a quantidade de 02 assessores por vereador é Muito Alto 
e Alto. 



Comentário: 56,1% dos participantes afirmaram desconhecer o salário dos assessores dos vereadores. 



Comentário: 90% dos participantes afirmam ser Muito Alto e Alto os salários dos assessores dos vereadores.  
 



Transforme sua indignação em 

atitude.  
Junte-se à nós! 


