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APRESENTAÇÃO

Este relatório faz parte integrante do plano de Pesquisas de
Opinião Pública no Estado de Minas Gerais, realizado pela Vox do
Brasil, para a Assembléia Legislativa de Minas Gerais, a partir

de outubro de 1995.

O objetivo principal deste trabalho é conhecer as opiniões,
expectativas e grau de conhecimento de representantes de
organizações públicas e da sociedade civil a respeito da política
de comunicação da Assembléia Legislativa de Minas Gerais e demais
atividades institucionais.

Os entrevistados foram sorteados aleatoriamente a partir de uma
listagem de participantes de eventos institucionais fornecida
pela Assembléia Legislativa de Minas Gerais ( seminários
técnicos, fóruns de debates, audiências públicas)

Foram realizadas 20 entrevistas em cada uma das dez
macrorregiões do Estado (Central, Mata, Norte de Minas, Noroeste
de Minas, Oeste de Minas, Rio Doce, Jequitinhonha/Mucuri,
Triângulo, Alto Paranaíba e Sul de Minas) , num total de 200
entrevistas.

O trabalho de campo foi realizado entre os dias 26 e 27	de
março de 1996.

2 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

A modalidade de pesquisa adotada nesta etapa do trabalho envolveu
a técnica de "entrevistas semi-estruturadas". Esta é uma técnica
mista e se constitui em uma combinação que permite reunir dados
que sejam comparáveis- para serem parcialmente quantificados, e
simultaneamente, possibilitem a percepção das argumentações e
nuances de opinião entre o público de interesse da pesquisa.

1 -
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O questionário utilizado contém 47 perguntas, sendo nove de
identificação do entrevistado e da instituição que representa, e
as demais contemplando aspectos, tais como:

• Avaliação e imagem da Assembléia Legislativa de Minas Gerais

• Avaliação do desempenho do Congresso Nacional	e Câmara dos

Vereadores local

• Conhecimento e opinião sobre a política de comunicação da
Assembléia: Programa "Assembléia Informa", Coluna "Acontece na
Assembléia", Revista do Legislativo.

• Avaliação dos eventos patrocinados pela Assembléia: Seminários
Legislativos, Audiências Públicas, Fóruns Técnicos.

• Avaliação do desempenho e imagem dos Deputados Estaduais.

• Avaliação do desempenho dos Funcionários da Assembléia.

NOTAS

• A leitura das tabelas comparativas deve observar a base de
entrevistas realizadas em uma e outra etapa. Em outubro de
1993, foram realizadas somente 47 entrevistas, concentradas
basicamente na Capital, o que interfere significativamente na
comparabilidade dos resultados.

• A resposta "Outros", que pode ser encontrada no decorrer deste
relatório, refere-se ao total de respostas que obtiveram
índices muito baixos de citação e que, portanto, não serão
considerados para efeito de análise.

• As tabelas, às vezes, poderão fechar em mais (ou menos) de 100%
devido ao arredondamento dos números no processamento dos
resultados.

• Categorias que apresentam 0% significam que o percentual de
respostas é inferior a 0,5% do total de respostas da tabela.
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3 - APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS

3.1 - PERFIL DO PÚBLICO PESQUISADO

Sexo

Masculino .....................88%
Feminino .....................12%

TOTAL .........................100%
BASE ....................202

Profissão

Professor/Pedagogo 17%
Empresários da Indústria e do Comércio .........14%
Pecuarista/Fazendeiro ..........................13%
Funcionário Público ............................8%
Técnico em Agronomia ...........................6%
Advogado .......................................5%
Profissionais da área da saúde .................6%
Bancário ......................................	%.3
Técnico em Contabilidade ......................	%.2
Economista/Administrador de empresas ..........	%.2
Vereador .......................................2%
Engenheiro civil 2%
Motorista/ caminhoneiro ........................2%
Autônomo .......................................2%
Comerciário ....................................1%
Tabelião .......................................1%
Repórter. ......................................1%
Médico veterinário ............................	%.1
Fotógrafo .....................................	%.1
Farmacêutico ..................................	%.1
Aposentado ....................................	%.1
Outros com percentual igual ou menor que 0,5%	9%
TOTAL ..........................................100%
BASE ...........................................200

Tempo de trabalho/participação na Instituição

Média .................................5 anos

n.
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Cargo

Direção .................. ._______

Gerência ..................17%
Técnico ..................	3%3

Outros ...................3%

TOTAL .....................100%
BASE ......................200

3.2 - PERFIL DA ENTIDADE

Tipo de Instituição

Pública Municipal 6801
Entidade civil .......................12%
Pública Estadual .....................8%
Empresa Privada .......................8%
Associação de classe de	3%
trabalhadores! funcionários ..........
Associação de classe patronal	1%
TOTAL .................................100%
BASE ..................................200
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Área de Atuação da Entidade

Administração Pública municipal..	42%
Legislativo Municipal 19%
Área Educacional ..................7%
Agropecuária ......................5%
Área Social .......................4%
Área Jurídica .....................4%
Área da Saúde .....................4%
Iniciativa privada ................3%
Associação de Bairro ..............3%
Imprensa ..........................1%
Parques e Jardins .................1%
Área Financeira ...................1%
Esporte e Lazer ...................1%
Outros com percentual igual ou	5%
menor que 0,5% ...................

TOTAL .............................100%
BASE ..............................200

Número de Filiados/Funcionários

Dela2O ............35%
De 21 a 50 ...........8%
De 51 a 250 ...........30%
De 251 a 500 ..........12%
Mais de 500 ..........7%
NS....................7%
TOTAL .................100%
BASE ..................200

Média ...................................78 filiados/funcionários

Tempo de Existência

Média ...............................30 anos
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3.3 - AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO CONGRESSO NACIONAL, ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS E CÂMARA DOS VEREADORES LOCAL

A) Como o(a) sr(a). avalia o desempenho atual do(a)  , de
modo geral: Ótimo, Bom, Regular, Ruim ou Péssimo? (Se Regular)
Mais para positivo ou mais para negativo?

E) E na sua área?

3.3.1 - AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO CONGRESSO NACIONAL

Tabela agregada

Congresso Nacional	Geral	Área
1993	1996	1993	1996

Avaliações positivas	19%	63%	17%	59%
Avaliações negativas	81%	35%	81%	37%

Em 1993, apenas 19% dos entrevistados avaliavam positivamente
(ótimo+bom--regular positivo) o desempenho do Congresso Nacional,
de um modo geral. Hoje, as avaliações positivas chegam a 63%. O
mesmo ocorre, quando as avaliações referem-se à área de atuação
dos entrevistados (17% e 59%, respectivamente)
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3.3.2 - AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE

MINAS GERAIS

Avaliação	Outubro de 1993	Março de 1996

A)Geral	B)Sua área A)Geral	B)Sua área

Ótimo	0%	605	4%	6%

Bom	21%	21%	47%	40%

Regular Positivo	26%	28%	25%	26%

Regular Negativo	21%	11 %	8%	5%

Ruim	21%	190k	5%	8%

Péssimo	11%	15%	5%	8%

NS/NR	0%	0%	505	 5%

Avaliação da Assembléia Legislativa de Minas Gerais

A avaliação do desempenho da Assembléia Legislativa de Minas
Gerais, tanto de um modo geral, quanto nas áreas de atuação das
entidades é superior aos resultados obtidos em 1993.

Os resultados das avaliações do desempenho da Assembléia
Legislativa de um modo geral (76% de avaliações positivas) e em
sua área de atuação (72%) apresentam percentuais semelhantes.
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3.3.3 - AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DAS CÂMARAS DOS VEREADORES LOCAL

Avaliação	Outubro de 1993	Março de 1996

A)Geral	B)Sua área	A)Geral B)Sua área

Ótimo	0%	0%	8%	9%

Bom	4%	4%	35%	36%

Regular Positivo	30%	30%	27%	24%

Regular Negativo	11%	15%	9%	806

Ruim	26%	15%	7%	9%

Péssimo	15%	15%	12%	10%

NS/NR	14%	21%	2%	4%

Avaliação das Câmaras de Vereadores

Nas duas etapas da pesquisa, aproximadamente 1/3 dos
entrevistados (34%) avaliam positivamente o desempenho geral da
Câmara de Vereadores da sua cidade. Outra tendência que se
confirma é a de uma avaliação bastante superior no que se refere
ao nível de satisfação dos entrevistados com o trabalho da Câmara
Municipal em sua área de atuação (70% e 69%)

Avaliação do desempenho das Instituições/1996
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3.4 - RAZÕES QUE FUNDAMENTAM AS AVALIAÇÕES SOBRE O DESEMPENHO DA

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS

- De modo geral

O(A) sr(a) avaliou o desempenho atual da Assembléia Legislativa
de Minas Gerais, de modo geral, como _ (ótimo/bom/regular
positivo/regular negativo/ruim/péssimo). Por que o sr(a) tem essa
opinião?

Avaliações positivas

76% dos entrevistados avaliaram positivamente o desempenho atual
da Assembléia Legislativa de Minas Gerais.

As justificativas mais citadas foram:

o A instituição tem cumprido as suas funções(14%)

o A instituição tem dado mais apoio e atenção às Prefeituras(ll%)

o Os deputados estão desenvolvendo um bom trabalho (5%)

• A instituição está promovendo uma maior aproximação entre o
poder legislativo e a população (6%)

o A instituição tem dado maior atenção à área da educação (5%)

o A instituição tem procurado dar sustentação ao Governo (3%)

• Realização das Audiências Públicas (3%)

o A instituição tem beneficiado o norte de M.G. (2%)

• Bom relacionamento com os deputados(2%)

12
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Ava1iaçes negativas

18% dos entrevistados avaliaram negativamente o desempenho atual
da Assembléia Legislativa de Minas Gerais.

As justificativas mais citadas foram:

• Falta determinação política para resolver os problemas dos
municípios (12%)

• Políticos só trabalham em proveito próprio (6%)

• Governo não repassa verbas para os municípios ( 6%)

• Pouca divulgação dos trabalhos (3%)

o Audiências não dão resultado (3%)

• Dependência do Legislativo em relação ao Executivo (2%)

- Na área de atuação da entidade

O(A) sr(a) avaliou o desempenho atual da Assembléia Legislativa
de Minas Gerais, na sua área, como __ (ótimo/bom/regular
positivo/regular negativo/ruim/péssimo) . Por que o(a) sr(a) tem
essa opinião?

Avaliaçaes positivas

72% dos entrevistados avaliaram positivamente o desempenho atual
da Assembléia Legislativa de Minas Gerais.

As justificativas mais citadas foram:

• A instituição tem cumprido as suas funções de aprovar leis
(22%)

• Pela facilidade em obter recursos (8%)

• Promove uma maior aproximação com a sociedade (4%)

13
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• Atenção dada à área da educação (4%)

e Faz um trabalho transparente (3%)

• Fez um bom trabalho na área da saúde (2%)

e Trabalha em parceria com as Prefeituras (2%)

Ava1iaçes negativas

21% dos entrevistados avaliaram negativamente o desempenho atual
-	da Assembléia Legislativa de Minas Gerais.

As justificativas mais citadas foram:

• A Assembléia Legislativa não dá atenção às reivindicações dos
municípios. (11%)

• Falta de deputados representando a região (4%)

• Verbas são insuficientes para os municípios (3%)

e Falta de assistência ao pequeno produtor (2%)

• Não repassa os incentivos para as Prefeituras (2%)

• Pouca divulgação dos trabalhos (2%)

• Não tem apoio do Governo (2%)

14
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3.5 - IMAGEM GERAL DAS INSTITUIÇÕES (nos últimos dois anos)

O(A) sr(a) diria que a sua opinião a respeito	do (a)

nos últimos dois anos melhorou, ficou igual ou

piorou?

Entre 1993 e 1996 a imagem do Congresso Nacional e Câmaras de
Vereadores melhorou consideravelmente. A imagem da Assembléia
Legislativa de Minas Gerais melhorou também, embora de modo menos
expressivo do que ocorre com as demais Instituições

3.5.1 - RAZÕES QUE FUNDAMENTAM A OPINIÃO SOBRE O DESEMPENHO DA
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS NOS ÚLTIMOS DOIS
ANOS

O(A) sr(a) respondeu que a sua opinião sobre a Assembléia
Legislativa de M.G.  (melhorou/piorou/ficou igual)
nos últimos dois anos. O(A) sr(a) poderia justificar a sua
opinião?

Porque melhorou?

56% dos entrevistados responderam que a sua opinião sobre a
Assembléia Legislativa de Minas Gerais melhorou nos dois últimos
anos.

As justificativas mais citadas foram:

• Houve aprimoramento dos serviços (11%)

• A instituição demonstra compromisso com o povo, ao olhar
problemas regionais (10%)

• Projetos de interesse dos municípios têm sido aprovados (7%)

15
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• A Assembléia tem demonstrado mais união e mais interesse na
solução dos problemas do Estado (5%)

• Promoção constante de eventos (4%)

. Melhorou o acesso ao Governo Estadual (450k)

o A imagem dos políticos junto à população está melhorando (7%)

• Relacionamento entre o Legislativo e o Executivo está melhor,

facilitando as reformas (2%)

Porque ficou igual ou piorou?

29% dos entrevistados responderam que sua opinião a respeito da
Assembléia Legislativa de Minas Gerais não mudou nos últimos dois
anos e 7% responderam que piorou.

As justificativas mais citadas foram:

• Faltam ações mais concretas (9%)

• Os políticos só se preocupam com interesses pessoais (6%)

• A região não tem apoio de deputados (4%)

• A receptividade é a mesma de dois anos atrás (4%)

• O Estado não repassa verbas para o município (3%)

16
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4 - AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E IMAGEM DOS DEPUTADOS ESTADUAIS

4.1 - AVALIAÇÃO DOS DEPUTADOS NO DESEMPENHO DAS SUAS FUNÇÕES

Gostaria que o(a) sr(a) avaliasse o desempenho do conjunto
(média) dos Deputados Estaduais de MG, dando uma nota de O a 10
no cumprimento das seguintes funções:

Considerando a nota média, observamos que o desempenho dos
deputados, em seu conjunto, é avaliado como Re gular— em todas as
funções. As funções que os deputados têm desempenhado um pouco
melhor, na opinião dos entrevistados, são essencialmente
parlamentares: discutir e aprovar o Orçamento Estadual (6,5), e
propor e votar leis de interesse da população (6,4) . Na pesquisa
de 1993,	observamos melhores avaliações por parte dos
entrevistados.

4.1.1 - IMAGEM DOS DEPUTADOS

Ainda sobre os Deputados Estaduais, gostaria que o(a) sr(a) desse
uma nota de O a 10, primeiro para o conjunto (média) dos
deputados, e depois, para aqueles cujo trabalho o (a) sr (a)
acompanha mais de perto.

A) Que nota o(a) sr(a) daria_para o conjunto dos deputados no que
se refere à (o):

B) E que nota o(a) sr(a) daria para aqueles deputados cujo
trabalho o(a) sr(a) acompanha mais de perto, no que se refere
à (o):

17
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Conjunto	dos deputados	Deputados que conhece

Características	________________________
Média 1993 Média 1996 Média 1993	Média 1996

Interesse em resolver os
problemas principais de sua	4,6	5,7	7,2	7,1

região
Capacidade de liderança e	-	6,4	-	7,2

mobilização
Empenho em fiscalizar os	-	6,0	-	6,6

atos do Governo Estadual
Honestidade no cumprimento	5,0	6,4	7,8	7,6

de suas funções 
Competência e dedicação no	4,6	6,6	7,4	7,5

cumprimento de suas funções

Considerando a média das avaliações, observamos que os
deputados, em seu conjunto, possuem uma imagem Re gular. A
competência e dedicação no cumprimento de suas funções é o
aspecto no qual os deputados, em seu conjunto, recebem a melhor
nota (6,6) . A pior avaliação refere-se ao interesse em resolver
os problemas principais da sua região (5,7)

Os deputados cujo trabalho o entrevistado conhece mais de perto,
possuem uma imagem mais positiva (as notas médias situam-se entre
Regular Positivo e Bom) . A honestidade no cumprimento de suas
funções é o aspecto no qual recebem a melhor nota ( 7,6 ) . A pior
avaliação é para o empenho em fiscalizar os atos do Governo
Estadual (6,6).

Na pesquisa de 1993, a mesma questão foi proposta aos
entrevistados. Considerando a nota média, observamos que os
deputados, em seu conjunto, possuíam uma imagem entre Ruim e
Regular em todos os aspectos. Quanto aos deputados cujo trabalho
o entrevistado conhecia mais de perto, possuíam uma imagem mais
positiva (as notas médias situavam-se entre Regular e Bom)

18
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Avaliações da População

Características	Deputados 1 Deputados
em geral	que conhece

Interesse	em	resolver	os	4,8	5,2

principais problemas da sua
região
Capacidade de liderança e	5,0	5,2

mobilização
Empenho em fiscalizar os atos do	4,8	5,0

Governo Estadual

Como acontece com os representantes das entidades, a população
tende a avaliar melhor os deputados cujo trabalho acompanha mais
de perto. De um modo geral, as avaliações feitas pela população
são inferiores às feitas pelos representantes de entidades.

4.2 - COMUNICAÇÃO DA ASSEMBLÉIA

Nos últimos meses o(a) sr(a) leu,viu ou ouviu alguma notícia
sobre a Assembléia Legislativa, seja na TV, no rádio, em jornais
ou qualquer outra forma? (Se sim) Através de que meios de
comunicação o(a) sr(a) tem recebido notícias sobre a Assembléia?

Citou
2l
550_.
50%
16%
9%

Meio de comunicação
Não tem tido informações
Noticiário de TV
Jornais
Noticiário de rádio
Programa Assembléia Informa
Coluna Acontece na Assembléia no
Jornal Estado de Ninas
Conversas com amigos

(Pergunta de múltipla resposta

2%



4.2.1 - CONHECIMENTO E AVALIAÇÃO DO PROGRAMA "ASSEMBLÉIA INFORMA-

0(a) sr(a) já viu na TV ou ouviu no rádio o Programa "Assembléia
Informa"/"Assembléia Mostrando o que Faz"? (se sim) Onde?

Audiência de "Assembléia Informa"	Entidades iPopulação

Viu! Ouviu	 56%	45%

Quantas vezes o(a) sr(a) viu/ouviu o programa "Assembléia
Informa":

Apenas uma vez	3%
Algumas vezes	51%
Muitas vezes	45%
NR	1%

Na sua opinião, os programas "Assembléia Informa" são

Interessantes ou não
Objetivos ou não
Bem feitos ou não
Descrevem o que se passa
de fato ou não
Informativos ou não

Sim	Não
95%	2%
93%	4%
91%	6%
57%	19%

92%	4%

NS/NR

3%
3%

'A 0
L..± o

40'* o
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4.2.2 - HÁBITO DE LEITURA E AVALIAÇÃO DA COLUNA "ACONTECE NA
ASSEMBLÉIA"

O(a) sr(a) já teve oportunidade de ler a coluna "Acontece na
Assembléia", publicada no jornal O estado de Minas? (Se sim) O(a)
sr(a) já leu:

Na sua opinião, a coluna "Acontece na Assembléia" é

Interessante ou não
Objetiva ou não
Bem feita ou não
Descreve o que se passa
de fato ou não
Informativa ou não

Sim	Não

r O	 AO

94%	2%
'lO	1OiLo	Lo

96%	2

NS / N
206
-7 O

AO
•±0

1 '-07LI o

2%
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4.2.3 - HÁBITO DE LEITURA E AVALIAÇÃO DA "REVISTA DO LEGISLATIVO"

O(a) sr(a) já leu a Revista do Legislativo, publicada pela
Assembléia Legislativa de MG? (Se sim) Como o(a) sr(a) avalia
essa publicação:

Hábito de leitura da	Entidades
"Revista do Legislativo"
Já leu	 39%

Nunca leu	6000

NR	 1%

Avaliação da "Revista do Legislativo"

Ótima	 5%
Boa	 23%
Regular Positiva	9%
Regular Negativa	3%
Nunca leu	600-6

Avaliações positivas (ótima+boa+regular positiva) 37%
Avaliações negativas (regular negativa) : 3%

4.3 - PARTICIPAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS EVENTOS PATROCINADOS PELA
ASSEMBLÉIA: SEMINÁRIOS LEGISLATIVOS, AUDIÊNCIAS PÚBLICAS,
FÓRUNS TÉCNICOS

4.3.1 - SEMINÁRIOS LEGISLATIVOS

(A) sr(a) já participou de algum "Seminário Legislativo"? (Se
sim) O(A) sr(a) se lembra qual tema foi tratado no Seminário?

Já participou .......38%
Não participou ......62%
BASE ................200

Soube citar o tema ......89%
Não soube citar o tema. 11%

(Apenas para quem participou)
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- RELAÇAO DE TEMAS:

• Proposta de emenda à Constituição
• Congresso Mineiro de Municípios
• Leis e licitações

• Ação social
• Reforma Constitucional
• Prorrogação do mandato dos prefeitos

• Direito público
• Saneamento básico
• Problema do DER
• Criação de cooperativas
• Administração pública
• Recursos para o município

Z, nercíunta seguinte. sobre avalia!;^ão do "Seminário Lecíislativo"
foi res12ondida j^or 38 5% dos entrevistados que afirmaram lá ter

Qual é a sua avaliação para o evento: ótimo, bom, regular, ruim
ou péssimo? (Se regular) Mais para positivo ou mais para
negativo?

Ótimo .....................18%
Bom ........................45%
Regular Positivo ...........17%
Regular Negativo ...........3%
Ruim .......................3%
Péssimo ...................	%.8
NS/ NR .....................6%
TOTAL	 100%

Avaliações positivas (ótimo+bom+regular positivo) = 80%
Avaliações negativas (regular negativo+ruim+péssimo) = 14%
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já tinham participado de algum Seminário Legislativo -e soubez-A
avaliá-lo.	 1
Por que?

Entre os entrevistados que já haviam participado de Seminários
Legislativos e souberam avaliá-lo, 80% avaliaram positivamente o
evento do qual participaram.

As justificativas mais citadas foram:

• É uma oportunidade para os políticos se atualizarem (17%)

• É uma oportunidade para trocar idéias, debater problemas (15%)

• Foi de interesse para a melhoria da região (11%)

• Devido à boa participação da comunidade no processo de decisão
1 79..

• Foi uma forma democrática de discutir orçamento (4%)

• Ajuda a esclarecer o processo legislativo (4%)

• Tratou dos problemas da Educação (3%)

Outras respostas citadas com percentuais menos expressivos: os
seminários são bem organizados, contribuem para a montagem das
leis orgânicas dos municípios, há vontade de democratizar e não
há corporativismo.

24



VOXIPOPULI]

Avaliações negativas:

Entre os entrevistados que já haviam participado de Seminários
Legislativos e souberam avaliá-los, 14% avaliaram negativamente o
evento do qual participaram.

As justificativas mais citadas foram:

o Os projetos não foram colocados em prática. (13%)

• O debate não atingiu o objetivo desejado. (4%)

• Não houve critérios para estabelecer prioridades durante
votações. (4%)

Outras respostas citadas com menor expressividade: o tempo foi
insuficiente para o volume de temas, foi discutido mais política
do que problemas técnicos, faltou motivação devido ao pequeno
público, temas abordados foram vagos.

De modo geral, o(a) sr(a) diria que o Seminário a que o(a) sr(a)
assistiu:

Correspondeu totalmente às suas expectativas	32%
Correspondeu apenas em parte ..................49%
Não correspondeu às suas expectativas	18%
NR...........................................
TOTA	

.1%
L	 100%
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Gostaria que o(a) sr(a) avaliasse os "Seminários Legislativos"
promovidos pela Assembléia, dando uma nota de 1 a 5, onde 1 é a
nota mínima e significa que o evento não é nada importante, e 5,
a nota máxima, e significa que ele é muito importante. Como o(a)
sr(a) avalia os Seminários____________________

Notas médias

Para aumentar a nível de organização do segmento .......3,78
Para aperfeiçoar a legislação referente à área em que 3,75
esta entidade atua ....................................
Para implementar as ações do Governo que sejam de	3,93
interesse do segmento .................................

Os Seminários Legislativos são importantes nos três aspectos
considerados.

4.3.2 - AUDIÊNCIAS PÚBLICAS

O(A) sr(a) já participou de alguma "Audiência Pública"? (Se sim)
O(A) sr(a) se lembra qual tema foi tratado na Audiência da qual
o(a) sr(a) participou ?

-.	 Já participou ...........88
Não participou ..........l2
BASE ....................200	]]

Soube citar o tema ......91%
Não soube citar o tema. 9%
(Apenas para quem participou)
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- RELAÇÃO DE TEMAS:

• Orçamento para o ano de 1996 (36%)
• Problemas regionais/ reivindicação regional (18%)

• Problemas municipais em geral (6%)
• Saúde/Construção de hospitais (3%)
• Construção de obras públicas (2%)

• Ensino/Educação (1%)

Outros temas com percentuais inferiores a 0.5%:

• Desenvolvimento do Vale do Jequitinhonha
• Escolha das prioridades de conclusão de obras de pavimentação

• Sobre obras na região de BH
• Reforma de estradas
• Meio ambiente
• Habitação
• Asfaltamento da via que liga S.Tomé Letras a Três Corações
• Reforma administrativa,
• Abastecimento/tratamento de água na cidade
• Asfaltamento Patos de Minas - Araxá
• Reciclagem de lixo
• Saneamento básico
• Projeto Soma
• Desenvolvimento e regionalização
• Sobre os meios de comunicação
• Eletrificação Rural
• Programa de transporte
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Qual é a sua avaliação para o evento: ótimo, bom, regular, ruim
ou péssimo? (Se regular) Mais para positivo ou mais para
negativo?

Ótimo ......................21%
Bom ........................51%
Regular Positivo ...........10%
Regular Negativo ...........5%
Ruim .......................6%
Péssimo ....................4%
NS/ Não sabe avaliar	2%
NR.........................1%
TOTAL ......................100%

Avaliações positivas (ótimo+bom+regular positivo) = 82%
Avaliações negativas (regular negativo+ruim+péssimo) = 15%

Por que?

UM n,5VMzÕ ~-REM

Entre os entrevistados que já haviam participado de Audiências
Públicas e souberam avaliá-las, 82% avaliaram positivamente o
evento do qual participaram.

As justificativas mais citadas foram:

• É uma oportunidade para a comunidade apresentar suas
necessidades (37%)

• Foi uma oportunidade e uma forma democrática de discutir o
Orçamento do Estado (8%)
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• As lideranças discutiram soluções para os problemas regionais
1 CO
\Q o

• Ficou conhecendo as necessidades dos municípios (5%)

• Foi bem organizado, contou com a participação de muitos
governantes (5%)

o Os objetivos foram alcançados (2%)

Outras respostas citadas com menor expressividade: Alguns
municípios foram beneficiados, aprovação de verbas para a saúde,
bem organizados, discutiram temas inovadores, os políticos se
interessaram pelos problemas da população, contribuiu para o
crescimento do município.

Avaliações negativas:

Entre os entrevistados que já haviam participado de Audiências
Públicas e souberam avaliá-las, 15% avaliaram negativamente o
evento do qual participaram.

As justificativas mais citadas foram:

• As sugestões não foram acatadas. (15%)

o Os projetos não foram colocados em prática. (8%)

• Foi dada prioridade aos municípios maiores (4%)

• As decisões não foram incluídas no Orçamento de 96 (2%)

• A cidade não estava representada politicamente (2%)

Outras respostas citadas com menor expressividade: As prioridades
não foram estabelecidas, não houve divulgação adequada, os
sindicatos tiveram uma participação muito pequena.
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De modo geral, o(a) sr(a) diria que a "Audiência Pública" a que

o(a) sr(a) assistiu:

Correspondeu totalmente às	309.>Ç
suas expectativas
Correspondeu apenas em parte	43%

Não correspondeu às suas	26%
expectativas
NR/NS ..........................1%
TOTAL ..........................100%

Gostaria que o(a) sr(a) avaliasse as "Audiências Públicas"
promovidas pela Assembléia, dando uma nota de 1 a 5, onde i é a
nota mínima e significa que o evento não é nada importante, e 5,
a nota máxima, e significa que ele é muito importante. Como o(a)
sr(a) avalia as Audiências

Notas médias

Para aumentar a nível de organização de	3,98
sua região
Para apresentar ao Governo os problemas e	3,94
reivindicações de sua região
Para aumentar o nível de consciência da
população sobre o interesse coletivo da	4,06
região

Para implementar as ações do Governo que	3,90
sejam de interesse do segmento

As Audiências Públicas são importantes em todos os	aspectos
considerados.
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4.3.3 - FÕRUNS TÉCNICOS

O(A) sr(a) já participou de algum "Fórum Técnico"? (Se sim) O(A)
sr(a) se lembra qual tema foi tratado no Fórum Técnico do qual

o(a) sr(a) participou?

Já participou .........13%
Não participou ........87%
BASE ..................200

Soube citar o tema .......96%
Não soube citar o tema. . 4%

(Apenas para quem participou)

Qual é a sua avaliação para o evento: ótimo, bom, regular, ruim
ou péssimo? (Se regular) Mais para positivo ou mais para
negativo?

Ótimo ................23%
Bom .................	%54
Regular Positivo	4%
Regular Negativo	-
Ruim .................-
Péssimo .............-
NS/Não sabe avaliar.	406
NR ...................15%
TOTAL ................100%

Avaliações positivas (ótimo+bom+regular positivo) = 81%
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Por que?

Entre os entrevistados que já
Técnicos	(13% do total de
positivamente o evento do qual
negativa foi citada.

haviam participado de Fóruns
entrevistados) , 81% avaliaram
participaram. Nenhuma avaliação

As justificativas mais citadas foram:

• Proporcionou uma visão mais clara da administração pública
(14%)

• Possibilitou o conhecimento de novas técnicas, houve uma troca
de experiências com pessoas de bom nível técnico (10%)

• Esclareceu dúvidas para o setor de contas (10%)

Outras respostas citadas com menor expressividade: permitiu o
esclarecimento das novas leis criadas, foram discutidas as
prioridades dos municípios, foram abordados assuntos importantes,
permite	maior contato entre os municípios, incentivo à

-	instalação de micro e pequenas empresas.

De modo geral, o(a) sr(a) diria que o Fórum Técnico a que o(a)
sr(a) assistiu:

Correspondeu totalmente às suas	67%
expectativas
Correspondeu apenas em parte...	33%
TOTAL ...........................100%
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Gostaria que o(a) sr(a) avaliasse os "Fóruns Técnicos" promovidos
pela Assembléia, dando uma nota de 1 a 5, onde 1 é a nota mínima
e significa que o evento não é nada importante, e 5, a nota
máxima, e significa que ele é muito importante. Como o(a) sr(a)
avalia os Fóruns Técnicos

Notas médias

Para aumentar o nível de organização do 4,24
segmento
Para aperfeiçoar a legislação referente 4,29
à área em que esta entidade atua .......
Para implementar as ações do Governo 4,14
que sejam de interesse do segmento .....

Os Fóruns Técnicos são considerados eventos de grande importância
(entre importante e muito importante) pelos participantes.

Síntese dos resultados
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4.4 - AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DOS FUNCIONÁRIOS DA ASSEMBLÉIA

Gostaria que o(a) sr(a) avaliasse o desempenho do conjunto
(média) dos Deputados Estaduais de MG, dando uma nota de O a 10
no cumprimento das seguintes funções:

Considerando a nota média, observamos que o desempenho dos
funcionários, em seu conjunto, é avaliado como rn em todos os
aspectos.

4.5 - IMAGEM DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE MG PERANTE OS PÚBLICOS
DE INTERAÇÃO DAS ENTIDADES

Na sua opinião, a imagem da Assembléia junto a pessoas do seu
relacionamento profissional é:
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5 - HÁBITOS DE MÍDIA

O(a) sr(a) costuma ler 	?

Veículo de comunicação	Todos	Pelo menos Menos de	Não

	

os dias três dias três dias	lê
na semana na semana

Jornais do Estado de MG	35%	13%	31%	20%
Jornais de circulação nacional	21%	11%	37%	30%
Revistas jornalísticas	12%	14%	52%	22%

E o(a) sr(a) tem o hábito de assistir a algum noticiário de
veiculação nacional na televisão? (Se sim) Todo dia, quase todo
dia ou apenas de vez em quando?

Não assiste ...............4%
Todo dia ...................65%
Quase todo dia .............21%
Apenas de vez em quando. . .	906

TOTAL ......................100%
BASE .......................200

E o(a) sr(a) tem o hábito de ouvir algum noticiário no rádio? (Se
sim) Todo dia, quase todo dia ou apenas de vez em quando?

Não ouve ..................37%
Todo dia ...................20%
Quase todo dia .............11%
Apenas de vez em quando.. .	32%

TOTAL ......................100%
BASE .......................200
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Síntese dos Resultados

Os participantes de eventos constituem-se em um público com alto grau de exposição à
Instituição, como também maior acesso à informação através dos seus hábitos de leitura de
jornais e audiência a noticiários de televisão e rádio.

É importante ressaltar que os resultados obtidos junto a representantes das entidades
pesquisadas, nos levam a concluir que quanto maior o contato com a Assembléia, maiores e
mais expressivos são os níveis de avaliação positiva.

A avaliação que os entrevistados fazem do desempenho da Assembléia Legislativa é
positiva, tanto no que se refere à atuação da Instituição de maneira geral (76%), quanto nas
áreas de atuação das entidades a que estão ligados (72%).

Os resultados comparativos com a pesquisa realizada em 1993, guardadas as devidas
proporções de amostra, sinalizam um crescimento nos percentuais de aprovação - na
avaliação geral, os resultados obtidos alcançavam 47% e, na avaliação específica 55%.

Verifica-se, igualmente, um crescimento das avaliações positivas para o desempenho do
Congresso Nacional, de maneira geral (19% para 63%) e em relação à área de atuação das
entidades (19% para 69%).

A avaliação do trabalho das Câmaras de Vereadores mantém o mesmo padrão negativo,
verificado em 1993, sinalizando a permanência de uma opinião desfavorável no que se refere
à atuação geral (34% respectivamente nas duas pesquisas) e uma opinião favorável no
tocante ao desempenho nas áreas de trabalho específicas das entidades (70% e 69%).

As razões que fundamentam a aprovação ao desempenho da Assembléia envolvem a
percepção de que a Instituição está cumprindo suas funções constitucionais, com destaque
para uma maior aproximação entre o Legislativo e a sociedade.

A avaliação que os representantes das entidades fazem do desempenho do conjunto dos
deputados no que se refere ao cumprimento de suas funções legislativas é regular, tendendo
ao positivo. As médias atribuídas em uma escala de 1 a 10 pontos, estão em torno de 6,0,
havendo maior destaque para as seguintes funções: discutir e aprovar o orçamento estadual
(6,5) e propor e votar leis de interesse da população (6,4).
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Comparadas aos resultados da pesquisa de 1993, verifica-se que as médias de avaliação, em
todos os aspectos assinalados, apresentava então resultados mais positivos, com médias em
torno de 7,5, tendo havido uma expressiva aprovação no item sobre o desempenho da
função de fiscalização dos atos do governo estadual (8,4). Esta mudança pode estar
relacionada com o curto período de mandato da atual legislatura, se comparado à que se
iniciou em março de 1995.

Assim como verificado na pesquisa de 1993, a imagem que os entrevistados têm dos
deputados cujo trabalho acompanham mais de peii, é mais favorável do que a dos
deputados em seu conjunto. A média das respostas está em torno de 7,0, com resultados
mais positivos para aspectos como "honestidade no cumprimento de suas funções" (7,6) e
"competência e dedicação" no cumprimento das mesmas funções (7,5).

Se compararmos os resultados obtidos na pesquisa realizada junto ao público em geral, em
- dezembro de 1995, podemos observar a mesma tendência de avaliação, embora as médias

atribuídas pela população na maioria dos aspectos assinalados sejam bastante inferiores (em
torno de 5,0).

Sobre o nível de informação dos representantes das entidades a respeito da Assembléia
Legislativa, observa-se que apenas 21% declaram não ter tido informações sobre a
Instituição nos últimos meses. Este percentual é expressivamente superior ao obtido junto à
população do Estado (54%), na pesquisa de dezembro de 1995.

Os meios de comunicação mais utilizados e lembrados pelos entrevistados são,
principalmente, os noticiários de TV (55%), os jornais (50%), noticiários de rádio (16%). O
programa "Assembléia Informa" apresenta um expressivo índice de menções espontâneas
(9%).

Através de uma pergunta estimulada, verificamos que o nível de reconhecimento/audiência
do programa "Assembléia Informa" entre os representantes das entidades pesquisadas está
em torno de 56%, sendo que deste público, 45% declaram ter visto/ouvido o progama
apenas uma vez. O percentual de reconhecimento do" Assembléia Informa" obtido junto à
população do Estado, em dezembro de 1995, estava em torno de 45%.

O índice de leitura da coluna" Acontece na Assembléia" entre os entrevistados é de 31%,
percentual superior ao da população pesquisada no conjunto do Estado (22%). A publicação
"Revista do Legislativo" é lida por 39%.

Dos eventos patrocinados pela Assembléia, o maior destaque é para as "Audiências
Públicas" com 88% de participação, segue-se os "Seminários Legislativos" (38%) e os
Fóruns Técnicos" (13%). De modo geral, observa-se que a lembrança dos temas tratados
nos diferentes eventos é bastante significativa; a grande maioria dos participantes soube
citar os assuntos abordados.
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As "Audiências Públicas" são avaliadas positivamente por 82% dos participantes que,
principalmente, justificam sua opinião pela percepção de ser esta uma oportunidade da
comunidade apresentar suas demandas e reivindicações. Cerca de 1/3 deste público declara
que o evento correspondeutotalmente às suas expectativas, enquanto 43% tiveram suas
expectativas correspondidas apenas em parte.

Solicitados a dar uma nota de 1 a 5 para o grau de importância que atribuíram ao evento em
relação a vários aspectos (contribuição para organização da sociedade, conscientização da
população sobre o interesse coletivo da região, implementação das ações do governo etc.),
observa-se que as avaliações são favoráveis - as médias ficaram em torno de 3,9.

Os "Seminários Legislativos" são igualmente bem avaliados - 80% de aprovação entre os
que já participaram deste tipo de evento. As justificativas apresentadas envolvem a
percepção da importância do debate e da troca de idéias que abordam as necessidades e
particularidades de cada região, além da oportunidade da comunidade participar mais
diretamente do processos de decisão.

Os " Fóruns Técnicos" são, também, bem avaliados pela maioria dos que participaram
(81%). Dentre as razões que fundamentam a avaliação positiva predomina a opinião de que
o evento proporciona o conhecimento de novas técnicas e a oportunidade de aprofundar em
temas específicos de cada região.

Consultados sobre a imagem percebida sobre a Assembléia enquanto Instituição, do ponto
das entidades pesquisadas, cerca de 60% avaliam que o conceito da Instituição é
positivo/mais positivo do que negativo. Estes resultados diferem daqueles obtidos na
pesquisa de 1993, quando 45% avaliavam negativamente a Instituição.

O desempenho do quadro do funcionários da Assembléia em relação a diferentes aspectos
do seu trabalho, também apresenta um saldo bastante positivo em relação à pesquisa
anterior. Entre as notas atribuídas de 1 a 10, temos: dedicação ao trabalho (5,6 para 7,6 );
competência profissional (6,0 para 7,7); responsabilidade e compromisso para com a
Instituição (5,0 para 7,6). O item "competência na organização de eventos" recebeu a
média mais alta (7,8).

As últimas questões abordavam os hábitos de mídia dos entrevistados, nas quais 80%
declaram hábito de leitura de jornais de MG, 70% jornais de circulação nacional e 82%
revistas jornalísticas. A audiência a noticiários de veiculação nacional na TV é de 96% e no
rádio é de 63%.
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