
z_vg 

! Yr.  

SÍNTESE DOS RESULTADOS DE 
PESQUISA QUANTITATIVA 

OPINIÃO PÚBLICA EM MINAS GERAIS 

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 

JANEIRO / 1996 



AcEy.,\10' 5 553 
6 erry 

3 1te.2';53(g‘ 
155o 
-dies‘ 

•-■ 

SUMÁRIO 

1 - APRESENTAÇÃO 	 03 

2 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 	 03 

3 - CARACTERIZAÇÃO DOS ENTREVISTADOS 	 05 

4 - AVALIAÇÃO DO TRABALHO DA ASSEMBLÉIA 	 07 

4.1 - AVALIAÇÃO COMPARATIVA DO TRABALHO DA 
ASSEMBLÉIA NOS ÚLTIMOS ANOS 	 09 

4.2 - NÍVEL DE CONHECIMENTO E AVALIAÇÃO DAS 
FUNÇÕES E OBJETIVOS DA ASSEMBLÉIA 	 09 

4.3 - ATIVIDADES/AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA ASSEMBLÉIA 	 14 

5 - LEMBRANÇA DO VOTO 	  15 

6 - NÍVEL DE LEMBRANÇA DE NOMES DE 
DEPUTADOS ESTADUAIS 	  17 

6.1 - AVALIAÇÃO DE DEPUTADOS 	  18 

6.2 - TRABALHO NAS BASES X EM PLENÁRIO 	  20 

6.3 - FUNÇÕES DOS DEPUTADOS 	  20 

6.4 - OPINIÕES 	  21 

7 - SISTEMA DE LIBERAÇÃO DE RECURSOS 	  22 

8 - MEIOS DE INFORMAÇÃO SOBRE A ASSEMBLÉIA 	  23 

8.1 - AUDIÊNCIA AO PROGRAMA " ASSEMBLÉIA INFORMA" 	 23 

9 - ANÁLISE DOS RESULTADOS 	  26 

2 



1 - APRESENTAÇÃO 

Este documento é parte integrante da Pesquisa de Opinião Pública no Estado de Minas Gerais, 
realizada pela Vox Populi - Mercado e Opinião, para a Assembléia Legislativa do Estado. 

O objetivo principal deste trabalho foi reunir informações que permitam conhecer as opiniões 
da população mineira a respeito do trabalho institucional da Assembléia Legislativa, visando a 
subsidiar as ações de sua Mesa Diretora. 

O trabalho investigou mais detalhadamente as opiniões e o conhecimento sobre as atividades 
desenvolvidas pela Assembléia Legislativa de Minas Gerais; o desempenho dos 
parlamentares na atual legislatura, bem como a política de comunicação e o interesse da 
população pelas notícias veiculadas pela Instituição. 

(—\ 	
Os trabalhos de campo foram realizados entre os dias 16 e 19 de dezembro de 1995. 

2 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

A modalidade de pesquisa quantitativa adotada nesta etapa envolveu a técnica de survey, que 
consiste na aplicação de questionários estruturados e padronizados a uma amostra 
representativa do universo de investigação. Permite a construção de tabelas de frequências 
simples, cruzamentos de variáveis e outros processamentos estatísticos. 

Foram realizadas 2.679 (dois mil seiscentos e setenta e nove) entrevistas, que permitiram 
uma amostra representativa para o conjunto dos eleitores de Minas Gerais  e para cada uma 
das dez macrorregiões do Estado: Central, Mata Norte, Noroeste, Oeste, Rio Doce, 
Jequitinhonha/Mucuri, Triângulo, Alto Paranaíba  e Sul. 

n• 	A distribuição por macrorregião foi a seguinte: 

MACRO 01 - CENTRAL 	 878 entrevistas 
MACRO 02 - MATA 	 201 entrevistas 
MACRO 03 - NORTE DE MINAS 	 199 entrevistas 
MACRO 04 - NOROESTE DE MINAS 	 200 entrevistas 
MACRO 05 - OESTE DE MINAS 	 198 entrevistas 
MACRO 06 - RIO DOCE 	 200 entrevistas 
MACRO 07 - JEQUITINHONHA/MUCURI 	 201 entrevistas 
MACRO 08 - TRIÂNGULO 	 200 entrevistas 
MACRO 09 - ALTO PARANAÍBA 	 201 entrevistas 
MACRO 10 - SUL DE MINAS 	 201 entrevistas 

TOTAL 	 2.679 entrevistas 
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A amostra calculada para a Macrorregião Central permite, ainda, desenvolver conclusões em 
separado para a capital do Estado (500 casos) e para os demais municípios da Região 
Metropolitana de Belo Horizonte (200 casos). 

A distribuição das entrevistas entre os diversos segmentos da população foi feita a partir de 
amostra por quotas, definida com base em dados censitários, refletindo as proporções da 
população segundo as variáveis sexo, idade, escolaridade, renda familiar e zona residencial 
(urbana e rural). 

Os entrevistados são moradores e eleitores em Minas Gerais, com idade superior a 16 anos, e 
as entrevistas foram domiciliares. Os questionários foram aplicados em 141 (cento e quarenta 
e um) municípios mineiros. 

NOTAS 

• Encontramos três categorias de resultados com números de casos diferentes: 1550 
entrevistas para representar o conjunto do estado: 2679 para representar cada uma das dez 
macrorregiões e 700 para a capital e região metropolitana de Belo Horizonte. 

• A margem de erro da amostra utilizada é de 5,0%, com intervalo de confiança de 95,0%. 

• O questionário utilizado contém 43 perguntas, sendo 6 de estratificação e as demais 
contemplando aspectos substantivos da pesquisa. 

• 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. 



14% 
51% 
19% 
16% 

100% 
1550 

Até 1 SM 	 
De 1 a 5 SM 	 
De 5 a 10 SM 	 
Mais de 10 SM 	 

TOTAL 	 
BASE 	 

Masculino 	49% 
Feminino 	51% 

TOTAL 	 100% 
BASE 	1550 

Idade 

16 a 24 anos 	 
25 a 29 anos 	 
30 a 39 anos 	 
40 a 49 anos 	 
50 anos ou mais 	 

TOTAL 	 100% 
BASE 	1550 

Escolaridade 

Analfabeto/Primário 	42% 
Ginasial 	30% 
Colegial/Superior 	28% 

TOTAL 	 100% 
BASE 	1550 

Renda Familiar 

21% 
13% 
24% 
17% 
25% 

3- CARACTERIZAÇÃO DOS ENTREVISTADOS 

Sexo 



Região 

Central 	 
Alto Paranaíba 	 
Jequitinhonha/Mucuri 	 
Mata 	 

34% 
3% 
6% 

12% 
Noroeste de Minas 	 2% 
Norte de Minas 	 9% 
Oeste de Minas 	 5% 
Rio Doce 	 9% 
Sul de Minas 	 13% 
Triângulo 	 7% 

TOTAL 	 100% 
BASE 	 1550 

Capital e região metropolitana 

Belo Horizonte 	 71% 
Região Metropolitana 	 29% 

TOTAL 	 100% 
BASE 	 700 

Zona Residencial 

Urbana 	 77% 
Rural 	 23% 

TOTAL 	 100% 
BASE 	 1550 
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Dezembnp  de  

Avaliação positiva 51% 57% 

 

Avaliação negativa 38% 27% 

 

NS /NR 11% 16% 

 

    

Avaliação Belo Horizonte 

Avaliação positiva 54% 

Avaliação negativa 30% 

NS /NR 16% 

Região Metropolitana 

25% 

10% 

4 - AVALIAÇÃO DO TRABALHO DA ASSEMBLÉIA 

Levando em consideração as funções que a Assembléia Legislativa tem, qual a sua opinião, 
de modo geral, sobre o trabalho que ela vem realizando: Ótimo, bom, regular, mim ou 
péssimo? 

Avaliação do trabalho da Assembléia 
(Tabela agregada) 

Avaliação positiva: ótimo + bom + regular positivo 
Avaliação negativa: regular negativo + ruim + péssimo 

A maioria dos entrevistados (cerca de 60%) avalia positivamente o desempenho da 
Assembléia, quando considera as funções atribuídas à Instituição. Os entrevistados que 
avaliam negativamente representam aproximadamente um 1/3 do público pesquisado. 

Os resultados comparativos com a pesquisa realizada em 1993 indicam uma melhor opinião 
sobre o trabalho da Assembléia: as avaliações favoráveis apresentam um saldo positivo de 
+6%, enquanto o percentual das avaliações negativas é reduzido em - 11%. 

• Avaliação agregada do trabalho da Assembléia 

Capital e região metropolitana 
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Avaliação 

Alto Paranaíba 45% 15% 

    

Região 

Central 

Avaliação 
positiva 

59% 

Avaliação 
negativa 

26% 

NS /NR 

15% 

    

    

Jequitinhonha / Mucuri 56% 28% 16% 

Mata 63% 24% 13% 

Noroeste de Minas 51% 8% 

Norte de Minas 

Oeste de Minas 

Rio Doce 

Sul de Minas 

38% 

57% 

59% 

60% 

29% 

30% 

28% 

21% 

33% 

13% 

13% 

19% 

    

    

    

Triângulo 25% 6% 

Segundo a região 

As opiniões sobre a Assembléia parecem não obedecer a um critério regional mais 
significativo. As melhores avaliações são, principalmente, de entrevistados que residem na 
RMBH (65%) e Triângulo (70%). As avaliações negativas são mais enfatizadas entre os 
residentes do Noroeste de Minas (42%) e Alto Paranaíba (39%). 
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Melhor 32% 

Igual 26% 

Pior 16% 

26% NS / NR 

4.1 - AVALIAÇÃO COMPARATIVA DO TRABALHO DA ASSEMBLÉIA NOS ÚLTIMOS 
ANOS 

Pelo que você observa ou ouve falar, o trabalho que a Assembléia Legislativa vem 
desenvolvendo atualmente tem sido melhor, igual ou pior do que há dez anos atrás? 

Aproximadamente 45% dos entrevistados, não souberam avaliar e/ou não percebem nenhuma 
mudança no trabalho que a Assembléia vem realizando em um período de 10 anos. 32% são 
de opinião que houve melhorias e uma menor parcela (16%) identificam mudanças negativas. 

4.2 - NÍVEL DE CONHECIMENTO E AVALIAÇÃO DAS FUNÇÕES E OBJETIVOS DA 
ASSEMBLÉIA 

RESULTADOS GERAIS 

Nível de 
Conhecimento 

(") 

Nível de :Sátitação (*") ,. 

Funções Satisfatória Mais ou menos Insatisfatória NS 1NR. 
satisfatória 

Out. Dez. Out. Dez. Out. Dez. Out. Dez. Out. Dez. 
/93 /95 /93 /95 /93 /95 /93 /95 /93 /95 

Propor e votar leis de interesse 
da população 

41% 49% 7% 17% 32% 41% 57% 31% 4% 11% 

Apresentar emendas, discutir e 
aprovar o orçamento estadual 41% 46% 7% 19% 32% 44% 55% 27% 5% 10% 

•)Aplicada ao total da amostra (1550 casos - representativa para o conjunto do Estado) 
•*)Aplicada apenas a quem respondeu que já sabia que esta e urna função da Assembléia Legislativa. 

9 



Funções 

Nível de 
Conhecimento 

Cl 

i 

Nível de Satisfação (**) 

Satisfatória 
Mais ou menos 

satisfatória Insatisfatória NS/NR 

Out. 
/93 

Dez. 
/95 

Out. 
/93 

Dez. 
/95 

Out. 
/93 

Dez. 
/95 

Out. 
/93 

Dez. 
/95 

Out. 
/93 

Dez. 
/95 

Fiscalizar os atos do 
Goveftio Estadual 45% 50% 7% 19% 31% 38% 56% 31% 5% 12% 

Representar os 
interesses da população 53% 59% 6% 14% 25% 38% 67% 40% 2% 8% 

Dezembro de 1995 

Funções 
Nível de 

Conhecimento 

(*) 

Nível de Satisfação (**) 

Satisfatória 
Mais ou menos 

satisfatória Insatisfatória NS / NR 

Contribuir para a 
organização da sociedade 

46% 17% 38% 36% 10% 

Fazer o papel de 
intermediária, ajudando a 
resolver os conflitos sociais 

42% 17% 38% 36% 9% 

Verifica-se, tanto na pesquisa realizada em 1993, quanto na de dezembro de 1995, que as 
funções da Assembléia mais conhecidas pelos entrevistados são respectivamente: "representar 
os interesses da população" (53% - 59%) e "fiscalizar os atos do Governo Estadual (45% -
50%)". No que se refere à avaliação da Assembléia no cumprimento de suas funções, destaca-
se uma melhoria significativa nas avaliações comparativas. 
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Nível de 
Conhecimento 

Nível de satisfação 

Insatisfatória Satisfatória 
Mais ou menos 

satisfatória 

BH RMBH BH BH RMBH RRMBH 

31% 18% 41% 34% 34% 24% 

BH RMBH 

z 

• Fiscalizar os atos do governo estadual 

Capital e Região Metropolitana 

(*)Aplicada ao total da amostra 1550 casos - representativa para o conjunto do Estado) 
(••)Aplicada apenas a quem respondeu que já sabia que esta é uma função da Assembléia Legislativa. 

Segundo a Região 

Região Nível de 
Conhecimento 

Nívél de satisfação 

Satisfatória 
Mais ou 
menos 

satisfatória 
Insatisfatória 

Central 59% 24% 34% 31% 

Alto Paranaíba 

,:::: 
OS 3": 	're Ar 27% 32% 30% 

Jequitinhonha / 
Mucuri 	- 43% 13% 39% 40% 

Mata 

( 1 550 casos -p ¢a 	ao total da amos m 

 

48% 9% 56% 18% 
Noroeste de 

Minas 45% 18% 28% 48% 

Norte de Minas 50% 10% 26% 34% 

Oeste de Minas 43% 20% 26% 40% 

Rio Doce 40% 18% 34% 43% 

Sul de Minas 50% 16% 52% 25% 

Triângulo h  	h 36% 33% 28% 
rcpresenativa  para o conjunto do Estado) 

•• )Aplicada apenas a quem espondeu que já sabia que esta é urna função da Assembléia Legislativa. 
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14% 43% 46% 36% 32% 20% 

Nível de 
Conhecimento 

Satisfatória Insatisfatória 

Nível de satisfação 
Mais ou menos 

satisfatória 

BH RMBH BH RMBH BH RMBH BH RMBH 

Os resultados por região indicam uma tendência de maior conhecimento das funções da 
Assembléia entre residentes de BH (60%), da Região Central (59%) e RMBH (58%). Na 
medida em que há um afastamento geográfico da Assembléia, esse percentual cai 
significativamente: Triângulo (38%) e Alto Paranaíba (37%). 

As avaliações positivas e negativas não seguem uma lógica coerente com o nível de 
conhecimento demonstrado. Isso parece indicar que a avaliação dos entrevistados é baseada 
em questões particulares e específicas de cada região. 

• Representar e defender os interesses da população 

Capital e Região Metropolitana 

(*)Aplicada ao total da amostra (1550 casos - representativa para o conjunto do Estado) 
**)Aplicada apenas a quem respondeu que já sabia que esta é uma função da Assembléia Legislativa. 
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Segundo a Região 

Região Nível de 
Conhecimento 

Nível de satisfação 

Satisfatória 
Mais ou menos 

satisfatória Insatisfatória 

Central 18% 34% 42% 

Alto Paranaíba 19% 39% 36% 
Jequitinhonha / 

Mucuri 51% 11% 42% 40% 

Mata 55% 9% 45% 37% 
Noroeste de Minas 

53% 13% 35% 44% 

Norte de Minas 57% 4% 26% 43% 

Oeste de Minas 54% 13% 32% 45% 

Rio Doce 54% 18% 40% 36“ 

Sul de Minas 61% 11% 43% 42% 

Triângulo 26% 51% 20% 

•)Aplicada ao total da amostra (1550 casos - representativa para o conjunto do Estado) 
(••)Aplicada apenas a quem respondeu que já sabia que esta é uma furter«) da Assembléia Legislativa. 

A tendência de maior conhecimento se confirma novamente entre os entrevistados da RMBH 
(71%), BH(69%) e Região Central (68%). Os de menor conhecimento são igualmente os 
moradores do Triângulo (42%) e do Alto Paranaíba (48%). As avaliações decorrem de 
questões específicas e regionais. 
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6% Seminários 
Legislativos" 

66% 1% 4% 27% 34% 

5% Seiiiiiiátios;. 
debates, 
palestras  

Lembrança 
(Nlença 
sPontânea) 

(1 ) Já participou Ou■tiu falar Através da 
midia 

1% 5% 5% 34% 65% 26% 

36% 26% 66% 1% 6% 

4.3 - ATIVIDADES/AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA ASSEMBLÉIA 

A Assembléia Legislativa de Minas Gerais vem desenvolvendo 
algumas atividades/ações. 

a) Você saberia citar alguma atividade (ou projeto) da Assembléia no atual mandato? 

b) E dentre as atividades/ações que vou citar, quais você já sabia/já tinha ouvido falar? 

c) Como você tomou conhecimento? 

(1) Aplicada ao total da amostra - conjunto do Estado. 
(2) Aplicada a quem não citou a atividade/ação espontaneamente. 
(3) Aplicada aos entrevistados que declararam conhecimento (lembrança espontânea + estimulada). 

A lembrança estimulada está em torno de 30%. Entre os que citaram espontânea ou 
estimuladamente alguma atividade (nível de conhecimento) cerca de 65% apontam a mídia 
como a principal fonte de informação. 
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5 - LEMBRANÇA DO VOTO 

E você se lembra em qual candidato votou 
para deputado estadual? 

Não lembra em quein Votrin 54% 

Sim, lembra em quem votou 45% 

NR 1% 
Aplicada a quem respondeu que votou em um candidato. 

Os entrevistados que declaram lembrança do voto para deputado na eleição passada representam 45% 
contra 54% que não se lembram em qual candidato votaram. 

O candidato em quem você votou se elegeu ou não? 

. 	Sim 63% 

Não 27% 

NS/NR 10% 
Aplicada a quem respondeu que se lembra em quem 
votou para deputado estadual. 

Cerca de 1/3 dos entrevistados não têm conhecimento se seu candidato foi eleito. 
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De modo geral, você tem notícias do trabalho que ele (a) vem realizando, tem visto o que 
ele(a) está fazendo? (Se sim) Você diria que: 

Sim, até agora, está satisfeito 
c/ o seu trabalho 

45% 

Sim, até agora, só está um pouco 
satisfeito c/ o seu trabalho 

23% 

Sim, até agora está insatisfeito 
c/ o seu trabalho 

6% 

Não tem notícias, não tem visto nada : 23% 

NS /NR 3% 

Aplicada a quem respondeu que o candidato em quem 
votou se elegeu. 

Tabela Agregada 

Satisfeito 	• 68% 

Insatisfeito 6% 

Desinlbnnado 26% 

Satisfeito: está satisfeito + um pouco satisfeito 
Desinformado: não tem notícias + NS / NR 

16 



6 - NÍVEL DE LEMBRANÇA DE NOMES DE DEPUTADOS ESTADUAIS 

Tabela Agregada 

Outubro de 1993 Dezembro de 1995 

Citou certo 34% 28% 

Não citou 66% 72% 

Nas duas pesquisas realizadas, verifica-se um elevado percentual de entrevistados que não soube citar 
o nome de nenhum deputado estadual. A diferença de 6% constada em relação à pesquisa anterior, 
parece mostrar que, em dezembro passado, existia menor recai! entre a população em virtude de uma 
legislatura que estava iniciando, ainda naquele ano .  

Região 

Central 

Alto Paranaíba 

Jequitinhonha / Mucuri 

Mata 

Noroeste de Minas 

Norte de Minas 

Oeste de Minas 

Rio Doce 

Sul de Minas 

Triângulo 

O cruzamento segundo a região aponta os entrevistados de Jequitinhonha/Mucuri (43%) e Rio Doce 
(41%) como os que possuem unia relação mais próxima com os deputados estaduais. A menor 
lembrança de nomes de deputados encontra-se entre os residentes do Sul de Minas (85%) e Mata 
(78%). 
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6.1 - AVALIAÇÃO DE DEPUTADOS 

• DEPUTADOS QUE CONHECE 

Tabela Geral 

Outubro de 1993 Dezembro de 

1995  

Interesse em resolver os principais 
problemas de sua região 

4,4 5,2 

Disposição para ouvir e 
conversar com eleitores 

4,2 5,2 

Dezembro de 1995 

Capacidade de liderança 
e mobilização  

5,2 

Empenho em fiscalizar os 
atos do Governo Estadual 

5,0 

Capacidade de conseguir 
obras para sua região 

5,0 

Há urna tendência de melhoria na avaliação comparativa com a pesquisa anterior. 
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• DEPUTADOS EM GERAL X DEPUTADOS QUE CONHECE 

(MÉDIAS DA AVALIAÇÃO) 

DEPUTADOS 
EM GERAL 

DEPUTADOS 
QUE CONHECE 

Interesse em resolver os principais problemas 
de sua região 

4,8 5,2 

Capacidade de liderança e mobilização 5,0 5,2 

Disposição para ouvir e conversar com os 
eleitores 

4,9 5,2 

Empenho em fiscalizar os atos do Governo 
Estadual 

4,8 5,0 

Capacidade de conseguir obras para sua 
região 

4,6 5,0 

Verifica-se urna pequena tendência de avaliação mais positiva para os deputados que os entrevistados 
conhecem. 
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6.2 - TRABALHO NAS BASES X EM PLENÁRIO 

Algumas pessoas acham que os Deputados deveriam trabalhar mais ativamente em suas bases e 
eleitores, mesmo que tivessem de diminuir sua participação dentro da Assembléia e não estar presente 
em todas as reuniões em plenário e comissões. 

Outras pessoas acreditam que seria melhor se os deputados participassem mais ativamente dentro da 
Assembléia, estar presente em todas as votações em plenário e comissões, mesmo que não pudessem 
estar constantemente em suas bases.Com  qual destas opiniões você mais concorda? 

Trabalhar mais ativamente 
em suas bases 

65% 

Participar mais ativamente 
dentro da Assembléia 

21% 

NS / NR 14% 

6.3 - FUNÇÕES DOS DEPUTADOS 

Vou citar algumas frases e gostaria que você 
me dissesse, se na sua opinião, o deputado estadual: 

Funções 

Tem obrigação 
de fazer 

Não tem 
obrigação, mas 

seria bom se 
fizesse 

Não tem 
obrigação e não • 
tem importância 

se o fizer 

Não tem 
obrigação e inão 
é bom que faça 

Out. de 
1993 

Dez. de 
1995 

Out de 
1993 

Dez. de 
1995 

Out. de 
1993 

Dez. 
de 

1995 

Out. de 
1993 

Dez. de 
1995 

Arranjar emprego para quem 
colaborou para sua eleição 

34% 33% 25% 29% 11% 16% 24% 19% 

Conseguir internação em hospitais 
para pessoas necessitadas que o 

procurem 
59% 68% 27% 21% 5% 6% 4% 2% 

p ica a ao total da amostra (1550 casos) 
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Funções 
Tem 

obrigação 
de fazer 

Não tem 
obrigação, 
mas seria 

bom se 
fizesse 

Não tem 
obrigação e> 

não tem 
importância 

se o fizer 

Não tem 
obrigação 

e não e 
bom que 

faça 	 

Fazer pronunciamentos sobre temas 
de interesse da população 

75% 15% 3% 1% 

Fiscalizar os atos do Governo Estadual 84% 7% 2% 1% 

Discutir e votar projetos de lei 85% 7% 1% 1% 

Fazer papel de intermediário, 
ajudando a resolver os conflitos sociais 

71% 16% 4% 1% 

Aplicada ao total da amostra (1550 casos) 

6.4 - OPINIÕES 

Vou citar algumas opiniões sobre os deputados para 
que você me diga se concorda totalmente, concorda 

em parte ou discorda totalmente: 

Opiniões Concorda 
totalmente 

Concorda 
em parte 

Discorda• 
totalmente 

NS / NR 

O deputado só trabalha bem se ele receber 
um bom salário 34% 22% 38% 6% 

O deputado tem que ganhar bem para 
evitar que ele se envolva com "propinas" e 

corrupção 25% 19% 49% 7% 
Os deputados não deveriam ser 

remunerados (receber salário) pelo 
trabalho que fazem 22% 23% 48% 7% 

Os deputados não deveriam ter outras 
atividades, devem se dedicar integralmente 

ao trabalho parlamentar 60% 18% 16% 7% 
p . rca a ao total a amostra (1550 casos) 

• 
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Opiniões Concorda 
totalmente 

Concorda em 
parte 

Discorda 
totalmente 

NS / NR 

Os deputados estaduais podem ter pessoas de 
sua família em sua equipe de trabalho, pois 

elas são de sua confiança 
21% 26% 46% 6% 

Os deputados não têm direito de trocar de 
partidos, eles têm que ter coerência política 

33% 22% 31% 14% 

As vezes, os deputados não cumprem o que 
prometeram aos eleitores por que são 

impedidos pelas circunstâncias do momento 
30% 31% 30% 9% 

O deputado quando é eleito, entra bem 
intencionado, mas logo é corrompido pelo 

sistema 
45% 27% 20% 8% 

Aplicada ao total da amostra (1550 casos) 

7 - SISTEMA DE LIBERAÇÃO DE RECURSOS 

No orçamento do Estado de Minas Gerais existem recursos (verbas) que são repassados para 
entidades sem fins lucrativos p/projetos de interesse da sociedade. Uma parte desses recursos é 
aplicada através dos deputados que indicam as entidades a serem beneficiadas. Os recursos são 
repassados diretamente às entidades. Vou ler agora, algumas opiniões s/este sistema de liberação de 
recursos para que você me diga se concorda totalmente com essas opiniões,concorda em parte ou 
discorda totalmente: 

Resultados Gerais 

Opiniões 	 totalmente 	em parte 	totalmente 

Concorda 	Concorda 	Discorda 	NS / NR 

Essa é uma forma de beneficiar as pequenas 

Governo Estadual 
comunidades que não têm acesso à ajuda do 	61% 	17% 	7% 	15% 

O deputado é a pessoa mais indicada para 

beneficiadas porque ele conhece os problemas e 
necessidades de sua região 

representar as entidades que deverão ser 	 43% 	23% 	17% 	16% 

Deputado, pois isso facilita a corrupção 
O repasse de verbas não deve ser função do 	47% 	24% 	12% 	18% 

Os deputados têm direito de fazer indicações desde 	60% 	18% 	6% 	15% 
que haja fiscalização do trabalho das entidades 

Os deputados conseguem a liberação de recursos 
(verbas) com maior rapidez, pois muitas vezes o 	46% 	23% 	9% 	21% 

Governo do Estado não consegue atender, em tempo 
hábil, as reivindicações das comunidades 

Os deputados podem fazer indicações, mas há risco 	57% 	20% 	6% 	17% 
de que essas verbas sejam desviadas 

p ica' a ao total a amostra 	casos - conjunto do Estado) 
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• 	N. 

8 - MEIOS DE INFORMAÇÃO SOBRE A ASSEMBLÉIA 

Nos últimos 3(três) meses, você tem lido, visto ou ouvido alguma notícia sobre a Assembléia 
Legislativa, seja na TV, no rádio, em jornais ou qualquer outra forma? 

Citou 

NÃO TEM TIDO INFORMAÇÕES 54% 

ATRAVÉS DE NOTICIÁRIO DE TV 39% 

ATRAVÉS DE JORNAIS 14% 

ATRAVÉS DO PROGRAMA ASSEMBLÉIA 
INFORMA 

14% 

ATRAVÉS DE NOTICIÁRIO DE RÁDIO 13% 

ATRAVÉS DE CONVERSAS COM AMIGOS 9% 

OUTRO MEIO 1% 

8.1 - AUDIÊNCIA AO PROGRAMA " ASSEMBLÉIA INFORMA" 

Audiência ao programa "Assembléia Informa" 

Tabela Comparativa 

	  i>4; .0,*ILd100ilinDpi&0.i:A 1 995  

Viu /ouviu 31% 45% 

No período comparado, cresceu 14% o percentual de entrevistados que declaram audiência ao 
programa "Assembléia Informa"no rádio e na televisão. 
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• 

c 

Audiência ao programa "Assembléia Informa" 
Capital e região metropolitana 

BH 
	

RMBH 

Viu /.ouviu 
	

66% 
	

64% 

Audiência ao programa "Assembléia Informa" 
Segundo a região 

Região Viu ouviu ,,.  
Central 58% 

Alto Paranaíba 40% 

Jequitinhonha / Mucuri 38% 

Mata 29% 

Noroeste de Minas 21% 

Norte de Minas 40% 

Oeste de Minas 32% 

Rio Doce 35% 

Sul de Minas 36% 

Triângulo 64% 

Entrevistados de BH, Triângulo, RMBH e Região Central destacam-se por uma maior audiência ao 
programa "Assembléia Informa". 
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Audiência ao programa "Assembléia Informa" 
Segundo lembrança de nomes de deputados estaduais 

Total Citei(' certo Não citou 

Viu / ouviu 45% 56% 40% 

Não viu / Não ouviu / Não lembra 55% 43% 59% 

Veri fica-se que os entrevistados que souberam citar corretamente o nome de algum deputado são os 
que apresentam maior nível de audiência ao programa "Assembléia Informa". 

Audiência ao programa "Assembléia Informa" 
Segundo avaliação do trabalho da Assembléia 

Total viu / ouviu 
Não viu / Não 
ouviu /Não 

lembra 

Avaliação positiva 57% 64% 52% 

Avaliação negativa 27% 28% 25% 

NS / NR 16% 8% 23% 

Existe uma tendência de avaliação mais positiva do trabalho da Assembléia por parte dos 
entrevistados que declararam audiência ao programa "Assembléia Informa". 

Na sua opinião, os programas Assembléia 
Informa são 	 

Sim Não NS/NR 

Interessantes 77% 19% 4% 

Objetivos 74% 19% 7% 

Bem feitos 75% 18% 7% 

Dizem a verdade 32% 29% 38% 

Informativos 
. 	 . 

80% 15% 4% 
p . ica . 

 a a quem respondeu que já viu ouviu o "Assembléia Informa" muitas vezes ou 
algumas vezes. 
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9 - ANÁLISE DOS RESULTADOS 

A opinião pública mineira tem, hoje, melhor avaliação do desempenho da Assembléia Legislativa. A 
comparação dos dados de pesquisas realizadas em outubro de 1993 e dezembro de 1995 mostra um 
saldo positivo nas avaliações favoráveis à Assembléia, ao mesmo tempo que o percentual de 
avaliações negativas sofre urna redução de aproximadamente 10%. 

Os resultados por regiões indicam que as avaliações positivas (57% em média) são mais destacadas 
entre os eleitores residentes no Triângulo Mineiro (70%) e municípios que compõem a Região 
Metropolitana de BH, exclusive os da Capital (65%). As opiniões negativas (27%) são mais 

expressivas entre os moradores do Noroeste de Minas (42%) e Alto Paranaíba (39%). 

Os dados comparativos com a pesquisa realizada em outubro de 1993 mostram, não somente um 
eleitorado mais informado, como também, um nível de satisfação mais elevado com o desempenho da 
Assembléia no cumprimento de cada uma de suas funções. Os percentuais obtidos na pesquisa de 
dezembro de 1995 sinalizam um quadro bastante favorável: redução no segmento de eleitores mais 
críticos e consequente elevação do percentual de eleitores que se classificam como " satisfeitos". 

Entre as funções mais reconhecidas pelos eleitores nas duas pesquisas destacam-se: " representar os 
interesses da população" (59%) e" fiscalizar os atos do Governo Estadual" (50%). 

Aproximadamente 1/3 da população pesquisada é de opinião que o trabalho atual da Assembléia tem 
sido melhor do que o de dez anos atrás. Cerca da metade dos entrevistados não soube opinar sobre o 
assunto e uma menor parcela (16%) identifica mudanças negativas. 

Em relação ao nível de conhecimento das ações e atividades desenvolvidas pela Assembléia, nota-se 
que os "Seminários Legislativos", as " Audiências Públicas" e os Seminários, debates e palestras 
apresentam um nível de lembranca espontânea  bastante significativo (em torno de 5%). Os índices de 
lembrança estimulada  são ainda mais expressivos, estando em torno de 30%. Mais da metade dos 
entrevistados que acusaram conhecimento das ações e atividades da Assembléia (65%) aponta a mídia 
como sua principal fonte de informação. 

É bastante expressivo o percentual de entrevistados que não souberam citar corretamente o nome de 
um deputado estadual. A diferença constatada em relação à pesquisa de 1993 é de 6% (72% contra 

66%). Os resultados indicam que em dezembro passado, existia menor recall de nomes de deputados 
entre a população, certamente por se tratar de unia legislatura que estava se iniciando, ainda naquele 
ano. 

As notas que os entrevistados atribuíram ao desempenho dos parlamentares em aspectos específicos 

de seu trabalho (interesse em resolver problemas regionais, capacidade de liderança e mobilização, 
empenho em fiscalizar os atos do Governo etc.) apresentam uma mudança positiva em relação à 
pesquisa de 1993, embora possamos caracterizar essas avaliações como " regulares", em torno da 
média 5. 

A maioria dos entrevistados (65%) acha que os deputados devem trabalhar mais ativamente em suas 
bases e eleitores, cerca de 20% são de opinião que eles devem se dedicar mais ao trabalho 
parlamentar dentro da Assembléia. Esses resultados nos sugerem que o eleitorado mineiro sente o 
deputado distante de seus problemas cotidianos (vide o baixo recall de citações espontâneas de nomes 
de parlamentares mineiros). 
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Em termos das funções que os deputados deveriam ou não desempenhar, verifica-se que a grande 
maioria dos entrevistados espera que o deputado exerça funções tipicamente parlamentares, que 
envolvem o atendimento de interesses de toda a comunidade: discutir e votar projetos de lei (85%), 

e fiscalizar os atos do Governo do Estado (84%), fazer pronunciamentos sobre temas de interesse da 
população (75%) e fazer o papel de intermediário, ajudando a resolver os conflitos sociais (71%). 

Tanto os resultados da pesquisa de dezembro último, como os obtidos na pesquisa de 1993 
demonstram que as atividades que atendem a demandas individuais são menos percebidas como ações 
obrigatórias no desempenho dos parlamentares como "arranjar emprego para quem colaborou com 
sua eleição" (33% e 34%). No entanto, 68% dos entrevistados acham que o deputado  tem obrigação 
de conseguir internação em hospitais para pessoas necessitadas que o procurem. 

Sobre a remuneração dos parlamentares, elaboramos algumas teses para que os entrevistados 
opinassem sobre cada uma delas. Observa-se que os índices de discordância são relativamente mais 

r 	expressivos principalmente nas questões como: " O deputado só trabalha bem se ele receber um bom 
salário" (49%); " Os deputados não deveriam ser remunerados pelo trabalho que fazem" (48%) e "O 
deputado tem que ganhar bem para evitar que ele se envolva com propinas e corrupção" (49%). 

O único tema que obtém maioria entre o público pesquisado (78%) refere-se à opinião de que os 
deputados devem dedicar-se exclusivamente ao trabalho parlamentar. 

Outro conjunto de temas submetido à avaliação dos entrevistados foi baseado em resultados de 
sondagens qualitativas (discussões em grupo) e abordava opiniões críticas a respeito da classe política 
de maneira geral. 

Verificamos maiores níveis de concordância em temas como: mudança de partidos como sinal de 
incoerência política dos deputados (55%), não cumprimento de promessas de campanha devido a 
questões conjunturais (61%) e percepção de um sistema político que " corrompe", até mesmo, os 
deputados mais bem intencionados (72%). Quando se trata da contratação de familiares dos deputados 
para trabalharem em sua equipe de trabalho, aproximadamente a metade dos entrevistados discorda 
totalmente dessa atitude, ainda que essas sejam pessoas da confiança dos parlamentares. 

A maior parte da população pesquisada aprova o atual sistema de liberação de recursos do Estado às 
entidades e comunidades mineiras, cuja indicação é feita pelos deputados. No entanto, existe também 
uma opinião importante de que deve haver uma fiscalização tanto do teor das indicações, quanto da 
utilização das verbas pelas entidades beneficiadas. 

Outro ponto que merece ser destacado na avaliação comparativa das pesquisas realizadas em outubro 
de 1993 e dezembro de 1995 refere-se ao nível de conhecimento/ audiência ao Programa " 

_Assembléia-Informáii. Verifica-se um saldo positivo no percentual de entrevistados que já assistiram 
eiou ouviram " algumas oumt--Fi;-;N—iezes" o Programa. Em 1993, os índices de audiência que estavam 
em 31%, estão atualmente em torno de 45%. Os cruzamentos por região indicam melhor exposição ao 
programa entre os entrevistados de BH (66%), da RMBH (64%) e do Triângulo Mineiro (64%). 

Os cruzamentos sinalizam, também, uma tendência de melhor avaliação do trabalho da Assembléia 
por parte de eleitores que assistiram/ouviram o "Programa Assembléia Informa". 
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Em termos das conclusões gerais dos dados obtidos nessa fase de pesquisa quantitativa, algumas 
constatações podem ser feitas, tendo em vista a comparabilidade com a pesquisa realizada em 1993. 

A principal conclusão que podemos tirar é que na medida em que aumenta o contato da população 
com a Assembléia, os níveis de avaliação positiva elevam-se significativamente. A proximidade com 
a Instituição se dá através de um maior volume de informação veiculada e apreendida, principalmente 
através dos veículos de comunicação de massa. 

Nesse sentido, o crescimento da audiência ao Programa "Assembléia Informa" é um dado importante 
e significativo. Os resultados são claros: o nível de conhecimento e, consequentemente, de avaliações 
favoráveis cresce junto aos entrevistados que tiveram maior exposição ao Programa. Esses dados se 
confirmam se observarmos os resultados obtidos entre os moradores do Triângulo Mineiro e RMBH 
- maiores índices de exposição ao Programa "Assembléia Informa" e, também, melhores avaliações 
do trabalho da Instituição Legislativa. 

Sabe-se que existe um sentimento difundido entre o eleitorado brasileiro de ser  mal  ou não ser 
representado  dentro do sistema político. A partir de um maior contato e visibilidade das ações da 
Assembléia, enquanto instituição política, podemos verificar que as opiniões tornam-se mais flexíveis 
e menos resistentes à política, de maneira geral, e à Assembléia especificamente. 

É importante ressaltar que não estamos tratando do volume quantitativo de informações, mas da 
qualidade da informação que é transmitida. Nela, o eleitor percebe a Instituição como uma instância 
política que " tem o que mostrar" de seu trabalho. 

Pesquisas realizadas por este Instituto em outros Estados mostram que, a despeito da baixa avaliação 
que o eleitorado brasileiro faz da representação política no país, a Assembléia Legislativa de MG tem 
imagem substantivamente superior à de suas congêneres, pelo menos nos Estados sobre os quais 

• dispomos de informações. 
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