Nossa Escola Pesquisa Sua Opinião – NEPSO
Colégio Estadual Luis Eduardo Magalhães
Tema: Eleição
Pergunta guia: O que sabem os eleitores sobre seus
candidatos?
Público: Eleitores nas ruas do calçadão e da feira livre
Número de entrevistado: 100
Pesquisadores: 1º ano - 2
Professora: Viviane Guirra
Principais Resultados:
De acordo com a pesquisa, realizada com eleitores, um dia antes das eleições
municipais de 2008, quando foram entrevistadas 100 pessoas nas ruas da
cidade para saber o que sabem os eleitores sobre seus candidatos, ficamos
sabendo que dos entrevistados 45% eram mulheres e 55% homens com
idades entre 16 anos a 60 anos. O nível de escolaridade da maioria ficou entre
37% com ensino médio completo e 25% de ensino fundamental incompleto. Na
primeira pergunta 40% dos entrevistados responderam que o poder legislativo
é formado pelos prefeitos, governadores e presidentes e 28% disseram ser
formado pelos vereadores, deputados e senadores. 62% disseram que a
função do vereador é elaborar e aprovar as leis do município e que o critério
que utiliza para escolher seu candidato para 38% dos eleitores entrevistados
são os projetos e compromissos apresentados pelo candidato, enquanto que
para 36% é o compromisso. Sobra à reeleição de um prefeito 60%
responderam que um prefeito pode se reeleger 02 vezes e 18% responderam
que 01 vez. Quando perguntado sobre qual é o papel do prefeito, 50%
responderam que é executar o orçamento municipal e 28% elaborar e a
aprovar as leis. 64% afirmam conhecer as propostas dos candidatos a prefeito,
mas 23% disseram não lembrar em quem votou na ultima eleição e 57%
afirmaram

lembrar.

Sobre

se

o

eleitor

entrevistado

acompanhou

o

desempenhos de seu vereador nos últimos 4 anos, 52% afirmaram que não e
41% disseram que sim. Dos entrevistados, 58% disseram não conhecer a lei
orgânica do seu município e 38% responderam que sim. Quando perguntado
se as pessoas têm acesso à lei orgânica do município, 53% disseram que não
e 28% que sim. 79% dos eleitores entrevistados disseram que ao conhecer seu
candidato procura saber sobre seu histórico político e 17% afirmaram que não.

