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PESQUISA

A Assembléia realizou urna pesquisa para ter um perfil completo
do participante das audiências públicas regionais e para identificar
OS problemas que mais atingem as macrorregiões do Estado
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aber quem é e o que

L pensa o participante
das audiências públi-
cas regionais foi o ob-
jetivo de pesquisa rea-
lizada em 1995 pela

Assembléia Legislativa de Minas
Gerais. O levantamento de dados
procurou mostrar as expectati-
vas e o perfil socioeconômico dos
participantes dessas reuniões,
distribuídos segundo as macrorre-
giões e o tipo de representação.
A sondagem permitiu, ainda, iden-
tificaros cinco problemas que mais
atingem cada região e quais são
aqueles que exigem uma ação ime-
diata do governo. Também foi ava-
liado o conceito que o participante
tem da oferta dos serviços públi-
cos de educação, segurança públi-
ca e saúde.

Perfil dos participantes -
A pesquisa permitiu delinear, em
vários aspectos, o perfil do parti-
cipante típico das audiências.

Os dados mostram que 70%
são pessoas residentes em muni-
cípios com até 30 mil habitantes.

Os representantes que moram em
cidades de porte médio - de 30 a
60 mil habitantes - constituem
17%, e os oriundos daquelas com
mais de 60 mil representam ape-
nas 4% dos casos válidos.

Adultos com idade entre 40 e
49 anos compõem o grupo domi-
nante nas reuniões realizadas em
1995. A participação dos jovens
com até 29 anos é pequena, não
chegando a 8% do total. A idade
média na amostra pesquisada foi
de 42,8 anos.

A grande maioria desses re-
presentantes é composta por ho-
mens. Em algumas reuniões, como
as realizadas em Pirapora, Unaí
e Araguari, a representação mas-
culina atingiu mais de 90% do
total. Em outras, como em Itabira,
a presença de mulheres foi um
pouco maior, chegando a 1/3.

Os participantes das audiên-
cias apresentam alto grau de
escolaridade, considerando-se a
média nacional. Nada menos do
que 60% deles possuem pelo me-
nos o 2 grau completo. O núme-
ro de participantes com curso
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superior chegou a 1/3 do total.
O nível de renda situa-se tam-

bém em um patamar superior aos
padrões médios nacionais: 64,6%
dos entrevistados têm remunera-
ção acima de 5 salários mínimos.
E expressivo, ainda, que cerca de
1/3 possui rendimentos entre 10 e
30 salários mínimos.

A distribuição por categoria
profissional mostra uma predo-
minância de profissionais liberais.
Advogados, médicos e dentistas,
entre outros, representaram 21%
do total de participantes.

Fazendeiros, professores, fun-
cionários públicos e comercian-
tes, nessa ordem, formam tam-
bém categorias com significativa
composição na amostra.

Os representantes da sociedade
civil responderam por 51,7'Yc dos
participantes. Observou-se um in-
cremento dessa participação em
algumas regiões, como a Central 1,
onde o índice chegou a 71%, e, por
outro lado, um decréscimo no Nor-
te de Minas, com apenas 42% da
totalidade da amostra.

Na pesquisa, os representan-
tes dos legislativos municipais res-
ponderam por 26%, e os das pre-
feituras, por 21,9% do total.

A grande maioria dos repre-
sentantes da sociedade civil pre-
sentes às audiências participam

de algum tipo de entidade não-
governamental. Membros de en-
tidades beneficentes, de associa-
ções de moradores e de classe, de
sindicatos e cooperativas formam
o grupo dominante. Entidades
escolares, culturais, esportivas,
clubes de serviço e partidos políti-
cos são também organizações com
significativa presença nas au-
diências.

Diante desses resultados, pode-
se definir o participante típico do
projeto como: residente em muni-
cípio de até 30 mil habitantes: 42
anos de idade, renda de 5 a 10
salários mínimos, nível superior
de escolaridade, profissional libe-
ral, membro da sociedade civil e
participante de organização não-
governamental.

Expectativa quanto à audiên-
cia - Diante da pergunta "Você
acha que as audiências públicas
vão ajudar a resolver os proble-
mas de sua região?", 69% dos par-
ticipantes responderam "sim".

Em todas as macrorregiões
houve maioria de respostas posi-
tivas, porém as variações foram
significativas. Entre os partici-
pantes da reunião realizada no
Noroeste de Minas, por exemplo,
observou-se um grau de expecta-
tiva bastante elevado, chegando a

94,1%. Por outro lado, na
Macrorregião Central II, regis-
trou-se o nível mais baixo: 45,6%.

O índice daqueles que não acre-
ditam que as audiências públicas
possam ajudar na solução dos
problemas não passou da casa
dos 18% em todas as regiões, ten-
do sido observado o maior
percentual no Centro-Oeste.

Considerando-se o tipo de re-
presentação, verifica-se que o gru-
po dos representantes do poder
público demonstrou maior expec-
tativa em relação às audiências.
(Tabela 1)

Quando perguntados por que
acham que as audiências vão aju-
dar a resolver os problemas de
sua região, 18% dos participantes
destacaram o caráter democráti-
co do projeto, e outros 16% de-
monstraram confiança na ação
do governo no sentido de cumprir
as propostas definidas nas reu-
niões.

Afirmativas do tipo "o orça-
mento foi democratizado", "todos
podem participar do orçamento",
"a audiência é uma abertura polí-
tica", "é o povo que sabe de que
precisa", expressam uma crença
no processo adotado.

Mais de 2/3 mostraram-se sa-
tisfeitos com a organização dos

Tabela 1	 Tabela 2

	

Pergunta n° 26 - Você acha que as	Pergunta n° 25 - Você está
audiências públicas vão ajudar a	satisfeito com a organização da

resolver os problemas de sua região	audiência pública regional?

Respostas	Poder	Sociedade	TOTAL	 Poder Sociedade

Público	Civil	
Categoria	 Público	Civil	TOTAL

Sim	 70,0	67,7	68,8	Muito satisfeito	25,9	17,3
Satisfeito	 47,3	47,2

Não	 10,6	11,8	11,2	Mais ou menos satisfeito 19,9	28,6
Insatisfeito	 5,5	5,2

Não sabe	19,4	20,4	20,0	Totalmente insatisfeito	1,2	1,5
Não sabe	 0,2	0,2

TOTAL	48,5	51,5	1000	TOTAL	 481	51,9

21,5
47,2 L
24,4

5,3
1,4
0,2

100,0
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eventos. Essa aprovação foi parti-
cularmente elevada entre os re-
presentantes dos poderes públi-
cos. Prefeitos e presidentes de
câmaras demonstraram um grau
de satisfação superior ao dos re-
presentantes da sociedade civil.

A distribuição das respostas
segundo as macrorregiões mos-
trou uma significativa homo-
geneidade. Em nenhuma delas o
número dos insatisfeitos chegou
à casa dos 10%. (Tabela 2)

A avaliação positiva das au-
diências, por outro lado, não im-
pediu que 46% dos participantes
detectassem problemas no seu
funcionamento. Diante da per-
gunta "Houve algum problema
que, na sua opinião, prejudicou o
funcionamento da audiência pú-
blica regional?", quase a metade,
ou 46,5%, respondeu "sim".

Em quatro macrorregiões, esse
índice ultrapassou a metade do
total pesquisado: no Jequi-
tinhonha/Mucuri, 55,5%; no Sul
de Minas, 56%; na Mata, 58%; e
na Central II, 61%.

Entre as macrorregiões cuja
maioria dos participantes não viu
problemas no funcionamento das
audiências, destacam-se: Alto

Paranaíba(75%), Norte (67%), Rio
Doce (65,7%) e Central 1(61,9%).

As maiores críticas estão
dirigidas à divisão regional ado-
tada, que, segundo os pesquisados,
prejudica os pequenos municí-
pios em favor dos grandes e esta-
belece um número elevado de mu-
nicípios em cada reunião.

A divulgação das audiências
também foi vista positivamente
por 73% dos participantes. Consi-
deraram-na regular cerca de 20%
deles. Outros 6,5% acharam-na
ruim ou péssima. (Tabela 3)

Importância da audiência mu-
nicipal - A pergunta "Na sua opi-
nião, qual a importância da audi-
ência municipal para a audiência
regional?" gerou respostas bastan-
te positivas de mais de 90% dos
participantes, que consideraram o
evento local "muito importante" ou
"importante" para a realização da-
quele de caráter regional.

A distribuição dessas opiniões,
segundo as macrorregiões, mos-
tra uma valorização maior das
audiências municipais no
JequitinhonhafMucuri e na Cen-
tral III. Já no Centro-Oeste de
Minas e no Triângulo, a incidên-

cia dos que consideram os encon-
tros locais "muito importantes"
cai para 64,8% e 65,9%, respecti-
vamente.

Verifica-se que os representan-
tes da sociedade civil apresenta-
ram uma avaliação ligeiramente
mais positiva, pois 74% deles con-
sideraram a audiência municipal
"muito importante" para a au-
diência regional.

Problemas regionais - O ques-
tionário solicitou dos entrevista-
dos a indicação dos cinco maiores
problemas enfrentados pela re-
gião em que moram.

O somatório das respostas, in-
dependentemente das indicações
para o 1, 20, 3, 4 ou 50 lugares,
mostra que a saúde foi o tema que
recebeu o maior número de indi-
cações.

A educação ocupou o 2° lugar.
Nessa área, cabe destacar que as
indicações relacionadas com a fal-
ta de escolas profissionalizantes,
a ampliação de ofertas de vagas
para o ensino fundamental e mé-
dio e a necessidade de criação de
cursos de nível superior foram os
temas mais lembrados.

Com 516 indicações, o tema
transporte foi o 3 mais citado.
Desse total, nada menos do que
82% tratavam de construção e/ou
recuperação de rodovias e estra-
das vicinais.

Outros problemas com signifi-
cativo número de citações foram
os relacionados com o sanea-
mento básico (9,4%); habitação
(9,0%); e desenvolvimento regio-
nal (7,8%).

Os temas com menor número
de indicações foram aqueles rela-
tivos a ciência e tecnologia e defe-
sa do consumidor.

Na identificação dos problemas
segundo o tipo de representação,
os membros dos poderes munici-
pais elegeram os temas relacio-
nados a transporte, saúde, educa-

Tabela 3
Pergunta n° 22 - Você acha que a

Audiência Pública foi bem divulgada?

RESPSTS	 TT L

tiitc bem divi.ilgadci	30,1
Bm di'itilgcidci	 42,7

s i, m	s	 20,4
!v\cil di'vL,Iqclda	 5,9

di-vi.iIgcdci	0,5
NIãcs cib€	 0,3

TDTAL	 100,0
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Tabela 4
Pergunta no 1 7 - Quais são os cinco

maiores problemas da região?

Transporte. . . .15,95%

Saneamentobásico ..... . 9.38%

Habitcição . .9,03%

Desenvolvimento regional - 7,85%
Agropecuária - 6,00%
Defesa social - 4,55%
Indústria - 3,26%
Energia - 3,05%
Meio ambiente - 2,32%
Ação social - 1,85%
Esporte e lazer - 1,08%
Turismo - 1,08%
Tributação - 0,44%
Infra-estrutura urbana - 0,38%
Instituição financeira - 0,29%
Recursos hídricos - 0,29%
Fiscalização financeira e orçamentária - 0,26%
Direitos e garantias fundamentais - 0,23%
Telecomunicações - 0,17%
Política fundiá ria - 0,11%
Recursos minerais - 0,11%
Cultura - 0,08%
Justiça - 0.08%
Comércio e abastecimento - 0,05%
Serviço público - 0,05%
Ciência e tecnologia - 0,02%
Defesa do consumidor - 0,02%
Outros - 0,95%

TOTAL - 100,0%

.-	w-	...', -.	-?" -

Saúde ..... 15.95%

Educação .... . 15,91%

ção e saneamento básico como os
mais importantes. Já a represen-
tação civil presente nas audiên-
cias escolheu saúde e educação
como as grandes questões regio-
nais. (Tabela 4)
O problema mais urgente -
Perguntou-se também ao partici-
pante qual, entre os problemas
por ele indicado na questão ante-
rior, é o mais urgente, o que re-
quer solução imediata e por quê.
O transporte, especialmente a
construção e reforma de estradas,
e a saúde ocuparam, respectiva-
mente, a e a 24 colocações e,
juntos, representaram mais de
50% das respostas. Saneamento
básico, desenvolvimento regional

e educação responderam por ou-
tros 30%..

A questão do desenvolvimento
regional recebeu um importante
destaque entre as indicações. Den-
tro desse tema, grande parte das
respostas está relacionada com o
desemprego e a baixa oferta de
empregos na região. (Tabela 5)

Em oito macrorregiões, o trans-
porte foi apontado como o proble-
ma mais urgente: Central 1 (Sete
Lagoas), Jequitinhonha!Mucuri,
Triângulo, Sul, Centro-Oeste, Rio
Doce, Mata e Alto Paranaíba. No
Noroeste e na Central II (Itabira),
a saúde ocupou a l' posição. No
Norte, os problemas do sanea-
mento básico. Na macrorregião

Central III (São João del-Rei), o
transporte e a saúde ficaram,
empatados na 1a colocação.

O maior grupo de entrevista-
dos, cerca de 1/3 do total, justificou
a sua escolha com o argumento de
que a solução do problema por eles
indicado é importante para a re-
gião. Acreditam que, se resolvida
essa questão, outros problemas
serão solucionados; ou, então, que
assim será possível o desenvolvi-
mento (crescimento, progresso) re-
gional. Além disso, crêem que, des-
sa maneira, outras atividades eco-
nômicas ou sociais serão possíveis
ou que serão gerados novos empre-
gos, etc. Afirmam que a solução do
problema melhorará a vida em ge-
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29,5%
20,8%
10,2%
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1 . Transporte
2. Saúde
3. Desenvolvimento regional

SANEAMENTO BÁSICO

4. Educação
5. Agropecuária

1 HABITAÇÃO

6. Indústria
7. Defesa social

ENERGIA

8. Ação social
9. Meio ambiente
10. Infra-estruturo urbana

11. Tributação
12. Direitos e garantias fundamentais

POLÍTICA FUNDIÁRIA

13. Recursos hidricos
14. Recursos minerais
15. Outros
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Tabela 5

Pergunta no 18 - Desses problemas, qual é,
na sua opinião, o mais urgente,

o que requer solução imediata? (*)

TOTAL	 100,0%

(*) RESPOSTAS VALIDASL	--

ral da população, como se verifica
nos exemplos:
C] "A estrada vai ajudar no cresci-

mento da região".
I "Uma vez aproveitadas as

potencialidades hídricas re-
solveria a maior parte dos pro-
blemas".

"A única alternativa do nosso
município é a exploração do
nosso potencial turístico".

C] "A causa dos outros problemas
é a falta de emprego".

(1 "A falta de saneamento básico
prejudica a saúde do indivíduo".

t1 "A estrada permitirá o escoa-
mento da produção".

Outro grupo de respostas afir-
ma que o problema principal é
gerador de outros problemas da

região, sendo, pois, muito grave.
Além disso, é uma ameaça à vida
das pessoas e da comunidade.
Nesse sentido, o desenvolvimen-
to da região/município é prejudi-
cado, o que pode ser observado
nas frases abaixo.
fl "E inconcebível que a região/

município ainda não tenha a
estrada asfaltada".

"O lago de Furnas está uma
fossa".

Avaliação dos serviços públi-
cos - Para mensurar a opinião
dos entrevistados sobre os servi-
ços públicos do Estado, foram ela-
borados dois grupos de perguntas
a respeito de três tipos de servi-
ços: escolas de ensino fundamen-

tal, segurança pública e saúde.
No primeiro grupo, perguntou-

se ao entrevistado o que ele acha
desses serviços em sua região,
com opções de respostas do tipo
"muito bons", "regulares", "ruins",
"muito ruins", etc.

No outro grupo, perguntava-
se que nota, de zero a dez, ele
daria a esses serviços.

Os resultados mostram que os
participantes das audiências não
estão avaliando positivamente os
serviços públicos oferecidos pelo
Estado. A média geral das notas
dadas a eles foi de apenas 5,8.

A situação dos serviços de saú-
de foi considerada a mais grave.
Com média geral de 5,5, esse se-
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uma importante variação na opi-
nião dos participantes. Nas três
áreas, observou-se que os repre-
sentantes dos poderes públicos
tendem a fazer avaliações mais
positivas dos serviços do que os
representantes da sociedade ci-
vil. Assim, os dados mostram que
64% dos que acham que as escolas
de ensino fundamental vão "mui-
to bem" são prefeitos e presiden-
tes de Câmaras ou seus represen-
tantes. Contrariamente, 67% dos
que acham que essas escolas vão
"muito mal" são participantes vin-
dos da sociedade civil. Nas áreas
da saúde e da segurança pública,
essa tendência também é obser-
vada.

Metodologia - A pesquisa é um
levantamento estatístico por
amostragem. O conjunto dos
participantes inscritos nas au-
diências públicas é tomado como
o universo pesquisado. O levan-
tamento foi realizado nos locais
e dias correspondentes aos das
audiências.

Composto de 28 perguntas
abertas e fechadas, o questioná-
rio, do tipo auto-aplicável, foi
distribuído a todos os partici-
pantes no ato da inscrição, na

i reunião, para posterior devolu-
ção ao final dos trabalhos. Um
total de 1.226 questionários fo-
ram recolhidos, o que represen-
ta uma taxa de retorno da or-
dem de 57,7%. (Tabela 7)

Tabela 6
Médio dos notas dados às escolas

segundo as macrorregiões (Notas de O a 10)

MATA - 6,2%
SUL	6,2%
TRIANGULO	6,5%
ALTO PARANAIBA - 7,9%
CENTRO-OESTE	6,7%
NOROESTE -- 5,8%
NORTE	5,7%
JEQUITINHONHA / MUCURI
RIO DOCE - 5,90%
CENTRAL 	6,1%
CENTRAL II	5,2%
CENTRAL III -- 5,5%

MEDIA NO ESTADO - 6,0%

Média das notas dados aos serviços de segurança
segundo as macrorregioes (Notas da O a 10)

MATA	6,5%
SUL - 5,7%
TRIÂNGULO	6.3%
ALTO PARANAIBA - 7,5%
CENTRO OESTE	6,1%
NOROESTE - 5,5%
NORTE	6,1%
JEQUITINHONHA / MUCURI	5,5,5.
RIO DOCE - 6,0%
CENTRAL 1 - 6,0%
CENTRAL II	5,3%
CENTRAL III	5,1

MEDIA NO ESTADO - 6,0%

Média das notas dados aos serviços de saúde
segundo as rnacrorregiões (Notas de O a 10)

MATA	6,1%
SUL - 5.9%
TRIÂNGULO	6,0%
ALTO PARANAiBA	7,1%
CENTRO OESTE - 6,4%
NOROESTE	4,7%
NORTE -- 5,3%
JEQUITINHONHA / MUCURI - 4,3%
RIO DOCE 5,2%
CENTRAL  -5.4%
CENTRAL II - 4,3%
CENTRAL III	4.8%

MEDIA NO ESTADO - 5,5%

tor recebeu notas inferiores a 5 no
Noroeste, no Jequitinhonha/
Mucuri, na Central II e na Cen-
tral III. Segurança pública e esco-
las de ensino fundamental, com
média 6 cada, tiveram avaliações
melhores em todas as macrorre-
giões.

Cabe destacar que, no Alto

Paranaíba, as médias obtidas por
esses serviços estiveram bem aci-
ma da média geral do Estado.
Os participantes dessa macrorre-
gião deram nota 7,9 para as esco-
las; 7,5 para os serviços de segu-
rança; e 7,1 para o atendimento
na área de saúde. (Tabela 6)

A pesquisa detectou, ainda,

Taba7
MACRORREGIAO	CIDADE-SEDE

Moto	 Ubo
1 2 Su	 Varginha

3. Tnanqu o	Aroguori
Alio Pc'anoubo	Araxo

5. Centro-Oeste	Lagoa do Praia
6 Noroeste	Urrai	4
7 Norte	 Puraporo
8 Jequlinhonho/Mucuri	Araçuoi
9 Ruo Doce	 Ipotinqo
IC Central 1	 Sele Laqoca
11 Central II	ltobircj
12 Cer,IroI 111	Sou Jouo dei Re
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