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Introdução

Este trabalho tem como objetivo mostrar alguns resultados do 
projeto de extensão desenvolvido junto ao Observatório Cidadão 
de Piracicaba. Desde sua fundação, em dezembro de 2012, a Fa-
culdade de Ciências e Letras da Unesp, câmpus Araraquara, está 
envolvida com o projeto de desenvolvimento e apoio ao Obser-
vatório, com outras seis instituições da cidade – Imaflora, OAB, 
Pasca, Casvi, Florespi e Pira 21 –, além do Instituto de Geociências 
e Ciências Exatas da Unesp, de Rio Claro. 

O Observatório nasceu com o objetivo de ser uma inovadora 
ferramenta de controle social que sirva como um dos principais 
mecanismos de análise e sistematização das políticas públicas do 
município e da qualidade de vida local. A partir de um conjunto de 
dados, informações e análises, agrupados em diferentes módulos  
de observação, busca-se instrumentalizar a sociedade para melhor 
compreensão e participação nos processos decisórios locais e con-
tribuir com o monitoramento, a avaliação e o aprimoramento das 
políticas públicas do município.  
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Além de participar da secretaria executiva do Observatório, 
instância principal de sua governança, o projeto de extensão com-
prometeu-se a colaborar com três eixos de ação definidos pelo 
Obser vatório como prioritários: a) monitoramento das instituições 
públicas, das políticas públicas e da qualidade de vida do muni-
cípio, por meio da geração de informações, de indicadores e de aná-
lises; b) elaboração de propostas para o aprimoramento das políticas 
e das instituições públicas; c) educação para a participação e o con-
trole social. Durante o ano de 2013, contribuiu-se com o primeiro 
eixo por meio do acompanhamento de conferências municipais de 
políticas públicas. 

O Observatório é o único do estado de São Paulo, e possi-
velmente do Brasil, que monitora de forma ampla e sistemática os 
principais instrumentos institucionais de participação existentes no 
nível local, em especial audiências públicas, conferências, conselhos 
municipais e orçamento participativo. O intuito é monitorar esses 
espaços, demonstrando seus pontos fortes e suas fragilidades e dar 
publicidade às propostas aprovadas pelos mesmos (Romão et  al., 
2014).1 Em 2014, foi a vez do projeto De Olho no Legislativo, que 
teve como objetivo avaliar o desempenho dos vereadores da Câmara 
Municipal de Piracicaba nos anos de 2013 e 2014, por uma série  
de competências e indicadores, visando à geração de um ranking de 
desem penho dos mesmos como base de análise para a opinião pú-
blica e para a sociedade civil.2 

 1. Os resultados do acompanhamento de sete conferências que aconteceram  
em Piracicaba entre os meses de abril e julho de 2013 serão mostrados neste 
capítulo.

 2. Os resultados serão mostrados mais à frente.
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Sobre as conferências3

As conferências são instâncias de participação social que têm 
por objetivo institucionalizar a participação da sociedade nas ati-
vidades de planejamento, controle e gestão de determinada política 
ou de um conjunto de políticas públicas. Participam desses espaços 
representantes da sociedade e do poder público. As conferências 
funcionam de forma escalonada, com etapas preparatórias locais e 
distritais, municipais, estaduais e nacional. 

No município, são discutidas e elaboradas propostas de polí-
ticas relacionadas ao tema da conferência, posteriormente enviadas 
à etapa estadual, além de eleger representantes da próxima etapa 
(delegados). Nas conferências estaduais, são eleitas as propostas 
enviadas à etapa nacional e novos delegados são escolhidos pelos 
participantes. Por fim, na conferência nacional, escolhem-se as 
propostas finais daquela conferência. Além de instituições partici-
pativas, estas são consideradas instituições representativas e deli-
berativas no sentido de gerar dinâmicas de representação da 
sociedade civil e de compor de forma mais complexa a estrutura  
de representação política no âmbito do Estado e de seus poderes, 
abrindo novos espaços de influência da sociedade civil, para além 
das formas mediadas por meio do voto e dos partidos políticos. 

Algumas conferências são regulamentadas por lei (por exemplo, 
as conferências nacionais, estaduais e municipais da saúde e da 
assis tência social); outras são regulamentadas por decreto do Poder 
Executivo, e há ainda aquelas que não possuem nenhum instru-
mento de institucionalização que obrigue a sua realização.

A seguir, alguns dados referentes a sete conferências muni-
cipais ocorridas no município de Piracicaba (SP), ao longo do ano 
de 2013, a saber, Assistência Social, Cultura, Educação, Igualdade 
Racial, Cidades, Esporte e Meio Ambiente. A partir da análise  
de mais de quatrocentos questionários respondidos pelos conferen-

 3. Participaram desta pesquisa a docente Camila Fernanda Bassetto e os alunos 
bolsistas do projeto: Guilherme Efraim Virgili, Thais Matheus e Bruno Vello.
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cistas, o objetivo foi traçar os perfis socioeconômico, associativo e 
político dos participantes de cada conferência.

Indicadores de perfil socioeconômico

O gráfico mostra as singularidades das áreas de políticas pú-
blicas para avaliação dos resultados: há presença massiva de mu-
lheres nas áreas de Assistência Social e Educação, assim como forte 
presença masculina na conferência de Esporte, conforme tradição 
das áreas. Com exceção das conferências da Assistência Social, da 
Educação, e da conferência do Meio Ambiente com 58% de mu-
lheres, constatou-se maior presença masculina nas conferências do 
Esporte e das Cidades e certo equilíbrio de gênero nas conferências 
da Igualdade Racial e Cultura.

Gráfico 5.1 – Fator gênero (em %)

Com exceção da conferência do Meio Ambiente, que apresenta 
a maioria de jovens, o grupo mais representativo nas demais está 
entre 41 e 53 anos, seguido do grupo com idade entre 28 e 40 anos. 
Nota-se a existência de uma sub-representação de jovens e de pes-
soas com mais de 70 anos. 
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Gráfico 5.2 – Fator idade (em %)

A participação de brancos prevalece sobre a de pretos e pardos 
(categorias utilizadas pelo IBGE), com exceção da Igualdade Ra-
cial, que traz 62% de pretos.

Gráfico 5.3 – Fator raça/cor (em %)

Chama a atenção a conferência da Assistência Social com 76% 
dos participantes com ensino superior completo, seguida do Es-
porte com 63% e da Educação, com 57%. As demais estão abaixo  
de 50%. Um dado relevante é o da conferência da Educação na qual 
26% dos participantes têm pós-graduação stricto senso, seguida  
da Cultura, com 19%, e das Cidades, com 17%. As demais ficam 
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abaixo de 10%. A conferência da Igualdade Racial é a que apresenta 
o maior número de participantes sem ensino médio completo 
(12%). Também chama a atenção a conferência do Meio Ambiente, 
com o percentual de 43% dos conferencistas com ensino superior 
incompleto, provavelmente relacionado à elevada participação de 
pessoas menores de 27 anos, como aponta o Gráfico 5.2.

Gráfico 5.4 – Fator escolaridade (em %)

Gráfico 5.5 – Fator renda (em %)

Em relação ao Gráfico 5.5, observa-se que a população que 
ganha menos de R$ 1.000,00 (ou seja, mais ou menos o valor de um 

universidade_sociedade_miolo.indd   94 18/08/2016   15:44:51



UNIVERSIDADE E SOCIEDADE 95

salário mínimo) não está representada em nenhuma das conferên-
cias. Com exceção da conferência do Esporte (em que a maior parte 
recebe entre R$ 5.000,00 e R$ 8.900,00), todas as outras têm a 
maioria (ou quase a maioria, como na Educação e Cidades) rece-
bendo entre R$ 1.000,00 e R$ 4.900,00.

Indicadores de perfil associativo e político

Com relação a vínculo a ONG/entidade, destaca-se a confe-
rência do Esporte, com 52,6% de participantes vinculados a alguma 
entidade, seguida das Cidades, com 44,4%, e da Igualdade Racial, 
com 40,9%. Os participantes da conferência da Educação são os 
que menos se vinculam às ONGs ou entidades (90,9%). 

Gráfico 5.6 – Vínculo a ONG/entidade (em %)

Destaca-se a conferência da Cultura com o maior número de 
participantes que se declaram vinculados (59,2%), seguida das Ci-
dades (27,8%) e da Igualdade Racial (15,1%). A conferência da 
Assis tência Social não contou com nenhum participante vinculado 
a movimentos sociais. Com exceção da conferência de Cultura, 
chama atenção a fraca vinculação a movimentos sociais dos partici-
pantes das demais conferências.
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Gráfico 5.7 – Vínculo a movimentos sociais (em %)

A maior quantidade de participantes filiados a partidos está na 
conferência do Esporte com 36,9%, seguida das Cidades, com 
34,7%, Igualdade Racial, com 30,3%, e Cultura com 11,1%, tendo 
as demais cerca de 2% de filiação. Dos filiados, a maioria está no 
PSDB: Esportes, 15,8% no PSDB e 5,3% no PT; Igualdade Racial, 
10,6% no PSDB e 6,1% no PT; e Cidade tem os mesmos 9,7% no 
PSDB e no PT; Cultura tem 7,4% no PSDB e nenhum filiado ao 
PT. Outras siglas que aparecem com uma média de 5% de filiados  
é o PV (Cidades e Esporte) e o PDT (Esporte). As demais siglas 
mostram índices menores que 5%. 

Gráfico 5.8 – Filiação partidária (em %)
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A grande maioria dos participantes de cinco conferências não é 
sindicalizada. Nas conferências da Igualdade Racial e das Cidades 
há uma média de 50% dos participantes sindicalizados. Dos sindi-
calizados, 11,1% se apresentam como dirigentes de sindicatos na 
conferência das Cidades e 7,6% na conferência da Igualdade Racial.

Gráfico 5.9 – Vínculo a sindicato (em %)

Breves considerações 

Os resultados apresentados sobre as conferências em Piraci-
caba não permitem inferir generalizações para as áreas de políticas 
públicas representadas. Conjunturas do momento – referentes à 
orga nização de cada conferência, ao contexto do município (do  
estado e do país) ou ainda às conjunturas de cada área de política 
pública – permitiram que dado conjunto de participantes estivesse 
presente naquele momento. Dito de outra forma, os resultados aqui 
apresentados não são conclusivos. Somente pesquisas continuadas 
nas áreas estudadas poderiam permitir conclusões mais gerais. Fica, 
no entanto, a indicação da importância em se considerar a hete-
rogeneidade dos setores de políticas públicas e sua relação com a 
heterogeneidade dos participantes das conferências relativas a cada 
setor, em seu perfil socioeconômico e político-institucional.
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De Olho no Legislativo4

O projeto De Olho no Legislativo visou à produção de infor-
mação objetiva e avaliativa dos mandatos dos legisladores muni-
cipais a fim de proporcionar aos munícipes uma ferramenta de 
monitoramento da eficiência das ações dos legisladores municipais, 
contribuindo também para uma maior participação social na vida 
política do município, além de nortear as medidas possíveis para 
melhoria das políticas públicas em face dos problemas identificados 
no desenvolvimento da pesquisa.

Neste capítulo, teve-se a preocupação de mostrar os passos 
metodológicos para a realização da pesquisa e os problemas encon-
trados, mas foram omitidas as tabelas com os nomes e notas, bem 
como o ranking final dos vereadores de Piracicaba, deixando para o 
Observatório a tarefa de divulgar os resultados, conforme julgar 
conveniente.

A pesquisa quantitativa utilizou como método a obra organi-
zada por Humberto Dantas (2013), De olho no Legislativo: um mé-
todo para acompanhar mandatos parlamentares. Essa cartilha traz 
uma série de critérios que são as competências dos legisladores, 
esta belecendo outra série de indicadores usados para o levanta-
mento dos dados e para o cálculo da nota. Além dos indicadores, a 
cartilha estabelece as regras para os pesos que cada competência 
terá e as regras para o cálculo das notas. 

Os materiais utilizados foram de caráter documental, como 
atas das sessões legislativas, projetos de lei, projetos de resolução, 
entre outros documentos pertinentes aos trabalhos legislativos, 
dispo níveis no site da Câmara Municipal de Piracicaba (no espaço 
proposituras e atas).

De acordo com a cartilha, o primeiro passo para a avaliação dos 
vereadores é estabelecer quais indicadores representam da melhor 

 4. Participaram ativamente da coleta e tratamento de dados, bem como da elabo-
ração e redação do relatório final os alunos bolsistas do projeto: Beatriz Rennó 
Biscalchim, Quincas Domingues de Paula e Lucas Marcelino dos Santos.
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forma as percepções da realidade da cidade. Assim, foram selecio-
nadas quatro competências e entre elas sete indicadores. A primeira 
competência é a atuação como legislador, isto é, a competência da 
produção de leis e o comparecimento às sessões do Parlamento, que 
é uma obrigação constitucional do parlamentar e, como tal, deve 
constar da avaliação. Os indicadores dessa categoria foram: a) total 
de projetos de impacto, abrangendo todos os projetos de lei, pro-
jetos de lei complementar, projetos de decretos, projetos de reso-
lução e propostas de emenda à Lei Orgânica do Município (LOM); 
b) total de projetos de impacto sancionados, abrangendo também 
todos os projetos de lei, projetos de lei complementar, projetos de 
decretos, projetos de resolução e propostas de emenda à LOM que 
se tornaram lei; c) presença em sessões ordinárias e extraordinárias. 
Estes últimos são de extrema importância, pois as sessões repre-
sentam espaços essenciais para a apreciação pública dos debates 
sobre os projetos de lei em pauta e para o aprofundamento das 
discus sões sobre a viabilidade dos projetos. Aqui apenas foram 
consideradas as reuniões ordinárias e extraordinárias, sendo que as 
sessões secretas não foram consideradas, por não constarem como 
critério da cartilha.

No caso de projetos de impacto foram descartadas as seguintes 
iniciativas: a) denominação de logradouros (nomes de ruas, ave-
nidas, praças etc.); b) instituição de datas comemorativas; e c) dis-
tribuição de honrarias (título de cidadão, chave da cidade, salvas de 
prata etc.), por esses não apresentarem alterações relevantes na vida 
social dos cidadãos. Além disso, com vistas ao respeito à objetivi-
dade, estamos descartando avaliações do tipo: projeto X é melhor 
que Y, ou seja, avaliações por critérios subjetivos.

A segunda competência foi a atuação como fiscalizador, que 
também é uma obrigação constitucional do legislador. A fiscali-
zação depende de um conjunto de gestos associados ao levanta-
mento de dados e convocação de membros do Poder Executivo 
para a realização de um olhar mais aprofundado sobre suas ativi-
dades. Em outras palavras, o papel de fiscalizador resume-se a duas 
principais frentes de atuação: o olhar sobre o Poder Executivo para 
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supervisionar a execução de suas competências mediante a obser-
vação das legislações e a atenção para a execução do orçamento. 
Assim, os indicadores escolhidos dessa categoria foram: a) total de 
pedidos de informação ao Poder Executivo e b) total de convo-
cações a membros do Executivo. Essa é a forma de o parlamentar 
demonstrar interesse em matérias do Poder Executivo.

A terceira competência foi a transparência do parlamentar. 
Trata-se de saber em que medida o parlamentar, como represen-
tante político, dá visibilidade para suas ações, bem como de saber 
quais representantes efetivamente estão dispostos a manter contato 
com a sociedade. Estar presente a uma arena de debate mais livre  
é sinal de transparência e desejo de proximidade com os cidadãos. 
O indicador escolhido dessa categoria foi presença em audiências 
públicas.

A quarta e última competência foi a coerência. Há critérios para 
essa competência não quantificáveis, como a plataforma e as pro-
messas de campanha. Porém, a única prerrogativa legal para esse 
critério é a fidelidade partidária. Como, de acordo com o sistema 
eleitoral brasileiro, poucos são os políticos eleitos em pleitos pro-
porcionais que conquistam suas vagas com votação própria, parece 
pertinente cobrar do representante que permaneça no grupo que o 
elegeu. Além, é claro, de cobrar que permaneça no grupo ao qual 
aderiu (ou pelo menos deveria ter aderido) por compartilhamento 
ideológico. Assim, o indicador escolhido foi fidelidade partidária, 
para saber quais vereadores permaneceram em seus partidos du-
rante seus mandatos.

A fim de manter o critério de objetividade, não foi considerada a 
troca partidária com justa causa, conforme prevê a legislação de fide-
lidade partidária no § 1o do art. 1o da Resolução-TSE n.22.610/2007: 
“considera-se justa causa a incorporação ou fusão do partido, a cria-
ção de novo partido, a mudança substancial ou o desvio reiterado do 
programa partidário e a grave discriminação pessoal”.5

 5. Disponível em: <http://www.tse.jus.br/partidos/fidelidade-partidaria>. Acesso 
em: 25 ago. 2013. 
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Depois de estabelecidos os indicadores, o passo seguinte foi 
esta belecer os pesos de cada competência para o cálculo posterior 
das notas finais. Os pesos foram atribuídos com base na cartilha De 
olho no Legislativo, de Dantas (2013), e discutidos em reuniões com 
a diretoria executiva do Observatório Cidadão de Piracicaba. Após 
todas as discussões sobre a melhor divisão, ficou decidido o se-
guinte: a competência legislador possui 40% de peso, divididos em 
15% para o total de projetos de impacto proposto, 10% de projetos 
de impacto sancionados e 15% para presença nas sessões. A compe-
tência fiscalizador possui 40% do peso divididos em 20% para 
pedi dos de informação ao Executivo e 20% para total de convo-
cações aos membros do Executivo. A competência transparência 
possui 10% de peso, e a última competência, coerência, possui 10% 
do peso, totalizando 100%.

As notas de cada indicador foram calculadas da seguinte ma-
neira: a contagem se dará por parlamentar, ou seja, àquele que ob-
tiver o maior número em cada variável será atribuída nota 10 (dez) 
e todas as demais notas serão dadas com base nesse resultado de 
maneira proporcional. Dessa forma, por exemplo, a fórmula dos 
indi cadores ficaria da seguinte maneira: 

total dos projetos do parlamentar /  
melhor ou maior resultado apresentado por um vereador × 10

Apenas nos indicadores presença nas sessões ordinárias e extra-
ordinárias e presença nas audiências públicas esse cálculo muda, pois, 
consideramos o total de sessões e audiências e não o vereador que 
compareceu no maior número delas, ou seja, o vereador com melhor 
desempenho: 

votações das quais o parlamentar participou /  
total de votações ou sessões × 10

No indicador fidelidade partidária a atribuição da nota se dá da 
seguinte forma: o vereador que permaneceu no partido que o elegeu 
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recebe nota 10 (dez) e aquele que mudou de partido recebe nota 
0 (zero). Esta é a composição da nota para cada critério. A nota final 
de cada vereador é multiplicada pelo peso do indicador e dividida 
por 100, para perfazer os 100% dos pesos.

Em um primeiro momento foi selecionado também, na com-
petência legislador, o indicador total de projetos propostos, que se 
remete a todos os projetos de lei de autoria do vereador, incluindo 
os projetos de lei complementar, projeto de decreto, projeto de 
reso lução e proposta de emenda à LOM, como indicador da tota-
lidade da produção legislativa de cada vereador nos anos de 2013  
e 2014. 

Contudo, em reuniões com a diretoria executiva do Obser-
vatório Cidadão de Piracicaba, decidiu-se excluir esse indicador do 
computo da nota final e disponibilizá-lo apenas como informativo 
para os munícipes, pois, conforme a cartilha, somente seriam esco-
lhidos dois entre os três indicadores (total de projetos propostos, 
total de projetos de impacto e total de projetos de impacto san-
cionados) e os indicadores selecionados foram entendidos como 
melho res para se considerar na avaliação do desempenho dos 
verea dores.

Além do indicador informativo, foram excluídas duas outras 
competências: a) presença em comissões e b) volume de recursos exe-
cutados em virtude de emenda do legislador ao orçamento do Execu-
tivo, pois no primeiro ano do mandato o orçamento em execução fora 
votado e/ou emendado pelos vereadores do mandato anterior.

O indicador presença em comissões foi excluído porque as reu-
niões das comissões ocorrem durante as sessões e não é possível 
controle independente da presença. Através de contatos estabele-
cidos com funcionários da Câmara dos Vereadores de Piracicaba, 
fomos informados que as comissões seguem o artigo 73, §2o do regi-
mento interno da Câmara, que afirma:

Desde que não haja qualquer inconveniência ou tumulto, as 
Comi ssões poderão deliberar sobre matérias de sua competência  
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no transcorrer das Reuniões Ordinárias, adotando-se o critério da 
infor malidade com vistas à celeridade no trâmite das proposições. 
Sendo assim, as Comissões de mérito vêm adotando este disposi-
tivo e seus membros deliberam e analisam proposituras durante as 
Reuniões Ordinárias.

Entendendo o papel da comissão como de um espaço substan-
cial de aprofundamento da análise e debate sobre as matérias pro-
postas nos projetos de lei apresentados, as comissões deveriam ter 
mais relevância e seus trabalhos deveriam correr em separado ao 
das sessões ordinárias e extraordinárias. Assim, seria possível saber 
e controlar a participação efetiva dos vereadores nas comissões.

É importante ressaltar que houve uma alteração na definição 
dos pesos com relação ao proposto pela cartilha, por definição dos 
dirigentes do Observatório Cidadão de Piracicaba, que fizeram 
uma adaptação respeitando as especificidades do município, bem 
como seus objetivos. Assim, aumentou-se para dois os critérios 
para a competência legislador (total de projetos de impactos pro-
postos e total de projetos sancionados) – pela cartilha, seria esco-
lhido apenas um critério – e o peso da competência transparência é 
menor que o da cartilha, que indica no mínimo 20% de peso. 

O método seguido diz que não devem entrar na avaliação  
o presidente da Câmara, por ter outras atribuições que possam 
impos sibilitá-lo de realizar com assiduidade os pressupostos cen-
trais de seu ofício, e os vereadores que se afastarem dos trabalhos, 
bem como seus suplentes, pelo motivo de desigualdade na compa-
ração com os demais. Contudo, durante o levantamento dos dados, 
optamos por incluir os dados do presidente e do(s) vereador(es) que 
assumiu(assumiram) o mandato, mas que saiu(saíram) de licença, a 
fim de contemplarmos, mesmo com informação relativa, a tota-
lidade dos legisladores. Dessa forma, colocamos a escolha de utili-
zação desta ou daquela informação a critério do Observatório.

Depois de estabelecidos os indicadores e pesos, e como seria 
feito o cálculo das notas, foi preciso quantificar as variáveis. Todos 
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os dados foram levantados no site da Câmara de Vereadores de Pira-
cicaba, disponíveis pelo espaço proposituras. Por meio das atas das 
reuniões foram averiguadas as presenças nas sessões ordinárias e 
extraordinárias e nas audiências públicas.

Por se tratar de uma pesquisa que envolve inúmeros interesses, 
teve-se também o cuidado de criar um banco de dados com todas as 
informações levantadas, ou seja, nossa pesquisa também pode ser 
auditada (conferir Anexo 1). 

Breves considerações 

O projeto encontrou algumas dificuldades. Por exemplo, foram 
selecionados dois indicadores (presença em comissões e volume de 
recursos executados), mas em virtude de emenda do legislador ao 
orçamento do Executivo, tais indicadores não puderam ser ava-
liados, conforme já explicado anteriormente. Ademais, houve pro-
blemas com relação ao acesso a algumas informações, mas que 
foram sanados após contato via correio eletrônico com a adminis-
tração da Câmara. 

Outra dificuldade observada foi com relação a filtros de pes-
quisa no site. As opções de filtro são confusas e não há instrução 
para o entendimento sobre o funcionamento preciso dos filtros 
dispo níveis e do próprio sistema de busca. O site disponibiliza um 
manual sobre a navegação, mas este não contém todas as infor-
mações necessárias. Não se consegue, por exemplo, filtrar os pro-
jetos de lei sancionados por vereador, ou seja, não há uma opção no 
filtro com a situação Sancionados.

Apesar das dificuldades, o projeto conseguiu apontar algumas 
conclusões importantes. Entre as atribuições de um vereador, con-
siderou que a principal delas é a capacidade de legislar, ou seja, de 
propor projetos de leis que alterarão positivamente a qualidade  
de vida dos cidadãos. Nesse sentido, as conclusões são insatisfa-
tórias, pois aferimos que nem todos os vereadores apresentam pro-
jetos relevantes e na soma dos projetos de impacto protocolados 
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pelos vereadores em 2013 – total de 172 – apenas 54 foram apro-
vados, e em 2014 o número de projetos de impacto proposto caiu 
para 138, sendo que destes apenas 19 foram sancionados, ou seja, 
um número quase três vezes menor em comparação com 2013. O 
volume maior de proposições vem de projetos que se resumem a 
denominação de logradouros, instituição de datas comemorativas  
e distribuição de honrarias.

Da segunda competência mais importante dos vereadores, fis-
calizar o Poder Executivo, constatou-se que poucos deles proto-
colam pedidos de informação ao chefe do Executivo ou fazem 
convocações para prestação de esclarecimentos. Alguns vereadores 
chegam a ter nenhum pedido de informação ao chefe do Poder Exe-
cutivo, situação que se repete com os pedidos de convocação aos 
membros do Executivo. Em média, nos dois anos avaliados, os 
verea dores compare ceram razoavelmente às sessões ordinárias e 
extraordinárias, embora o maior índice de falta seja nas sessões 
extra ordinárias. Já analisando as presenças em audiências públicas, 
constatou-se uma grave falta quanto à atuação dos vereadores em 
2013: 7 dos 23 vereadores de Pira cicaba não compareceram a ne-
nhuma audiência pública. Em 2014, esse número caiu para 5 verea-
dores. Em 2013, apenas 1 vereador compareceu às 8 audiências 
públicas, e em 2014, nenhum ve reador compareceu às 7 audiências 
públicas realizadas em Piracicaba.6 

Analisando as notas dos vereadores, a partir dos critérios esta-
belecidos, observa-se um baixo desempenho deles como represen-
tantes do Legislativo piracicabano. Em 2013, apenas 6 vereadores 
obtiveram notas maiores que 5, sendo que a maior nota no mesmo 
ano foi 6,71, ou seja, nenhum vereador em 2013 recebeu nota maior 
ou igual a 7 pelo seu desempenho. Em 2014, a mudança nesse 
quadro foi quase insignificante: apenas 7 vereadores apresentaram 

 6. Esses dados podem indicar quais vereadores têm maior disposição em manter 
aproximação com os cidadãos que os elegeram; daí a importância de se compa-
recer às audiências públicas.
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notas maiores que 5, e a maior nota atribuída pelo desempenho do 
vereador foi 7,34.  

Pode-se dizer que o resultado obtido nesse projeto foi a produ-
ção de uma lista classificatória dos vereadores baseada em avaliação 
objetiva dos mandatos dos legisladores municipais cumprindo com o 
propósito de proporcionar aos munícipes uma ferramenta de monito-
ramento da eficiência das ações dos legisladores, contribuindo tam-
bém para uma maior participação social na vida política do muni cípio. 
Esperamos que esta avaliação possa servir para estimular novos 
compor tamentos no desempenho das funções dos representantes do 
Legis lativo de Piracicaba, quiçá de outros municípios brasileiros, no 
sentido de contribuir para o dinâmico processo de construção e con-
solidação da nossa democracia.

Considerações finais

Com relação à pesquisa sobre as conferências de Piracicaba, 
além dos resultados obtidos e disponibilizados para o Observa-
tório, a pesquisa foi apresentada no IX Congresso Internacional da 
Associação Brasileira de Ciência Política. No caso do projeto De 
Olho no Legislativo, além da produção dos resultados disponibi-
lizados para o Observatório, o projeto foi apresentado no XXVI 
Congresso de Iniciação Científica da Unesp, sendo classificado em 
primeiro lugar para a segunda fase na área de Administração Pú-
blica, dentre os muitos trabalhos que concorreram. Também foi 
apresentado no Mostre Unesp, promovido pelo Instituto de Quí-
mica da Unesp de Araraquara. Essas apresentações em espaços 
acadêmicos permitiram divulgar tanto o importante trabalho 
desen volvido pelo Observatório Cidadão de Piracicaba como o al-
cance dos projetos de extensão promovidos pela Unesp.

Reafirmamos, assim, a importância de dar continuidade a este 
projeto de extensão reforçando seus objetivos: a) contribuir, a partir 
da expertise da academia, com o Observatório avançando na pes-
quisa sobre as várias áreas de políticas públicas e suas dinâmicas 
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com relação aos espaços de participação; b) fornecer dados sobre as 
instituições participativas com o objetivo de diagnosticar limites e 
problemas, apontando soluções para potencializá-las como espaços 
inovadores da democracia brasileira; c) contribuir com o Observa-
tório na coleta de dados primários que possam ser acessíveis à popu-
lação do município; d) contribuir com a coleta de dados que possam 
ser utilizados pelo poder público municipal, Executivo e Legisla-
tivo, com vistas à melhoria de sua atuação diante das demandas da 
população.  

Esse trabalho também possibilita a formação continuada aos 
alunos a partir da experiência com coleta e tratamento de dados, 
observação participante, escrita de relatórios e, fundamentalmente, 
possibilitar a todos os envolvidos no projeto de extensão – docentes 
e discentes – uma oportunidade de avançar no conhecimento de 
realidades específicas e de influenciá-las, como cidadãos ativos, em 
um dinâmico exercício de aprimoramento da nossa democracia.  
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Anexo 1

A) Para total de projetos propostos

1. Abrir o link <http://transparencia.camarapiracicaba.sp.gov.br/
legislacao/proposituras>.

2. Na ferramenta de busca selecionam-se os itens: projeto de lei, pro-
jeto de lei complementar, projeto de decreto, projeto de resolução e 
projeto de emenda à LOM.

3. Seleciona-se o ano de interesse.
4. Seleciona-se a situação: TODAS.
5. Seleciona-se a autoria: o vereador.
6. Clicar em CONSULTAR.
7. Foram selecionados todos os projetos propostos independente de 

serem de impacto.

B) Para os projetos de impacto propostos

1. Abrir o link <http://transparencia.camarapiracicaba.sp.gov.br/ 
legislacao/proposituras>.

2. Na ferramenta de busca selecionam-se os itens: projeto de lei, pro-
jeto de lei complementar, projeto de decreto, projeto de resolução e 
projeto de emenda à LOM.

3. Seleciona-se o ano de interesse.
4. Seleciona-se a situação: TODAS.
5. Seleciona-se a autoria: o vereador.
6. Clicar em CONSULTAR.
7. Faz-se a leitura e seleção dos projetos conforme critérios estabe-

lecidos.

C) Para os projetos de impacto sancionados

1. Abrir o link <http://transparencia.camarapiracicaba.sp.gov.br/
legislacao/proposituras>.

2. Na ferramenta de busca selecionam-se os itens: projeto de lei, pro-
jeto de lei complementar, projeto de decreto, projeto de resolução e 
projeto de emenda à LOM.
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3. Seleciona-se o ano de interesse.
4. Seleciona-se a situação: TODAS.
5. Seleciona-se a autoria: o vereador.
6. Clicar em CONSULTAR.
7. Faz-se a leitura dos projetos de impacto selecionados no item an-

terior e selecionam-se apenas os projetos de impacto que foram 
sancionados.

D) Presença nas sessões ordinárias, extraordinárias e audiências 
públicas

1. Abrir o link <http://transparencia.camarapiracicaba.sp.gov.br/
legislacao/atas>.

2. Selecionar o ano de interesse e fazer o download das atas para veri-
ficar as presenças.

E) Pedidos e convocações a membros do Executivo

1. Abrir o link <http://transparencia.camarapiracicaba.sp.gov.br/
legislacao/proposituras>.

2. Na ferramenta de busca seleciona-se o item requerimento.
3. Seleciona-se o ano de interesse.
4. Seleciona-se a autoria: o vereador.
5. Clicar em CONSULTAR.
6. Selecionar os pedidos de solicitação de informação ao chefe do Exe-

cutivo, e as convocações a membros do Poder Executivo.

F) Fidelidade partidária

1. Abrir o link <http://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/>.
2. Clicar na figura do vereador de interesse.
3. Clicar em PERFIL.
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