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Pesquisa de Opinião com os Prefeitos sobre a Reforma Política 
 
 
Objetivos:  
  
Fazer um levantamento da opinião dos prefeitos brasileiros sobre a Reforma Política que 
está tramitando na Câmara dos Deputados. 
   
Metodologia  Utilizada:  
   
A pesquisa foi feita por manifestação espontânea. 
Foram consultados 100 % dos municípios Brasileiros,  dos  quais, se obteve um índice de 
retorno de 40,28 %. 
   
O Procedimento de levantamento de dados foi: 
   
a)      Disponibilização de diferentes canais para o recebimento da informação: Foram 
aceitas respostas por fax, e-mail, por correspondência e pela Internet, no sítio da 
Confederação Nacional de Municípios – www.cnm.org.br.  
 
b)      Equipe de Suporte da CNM:  Assessoria Técnica e o Setor de Pesquisas da  CNM 
foram  disponibilizado para o suporte  ao preenchimento dos formulários.  
 
c)      Contato telefônico nas regiões com menor índice de respostas: os  municípios 
que não responderam  o questionário  ou nas regiões em  que percentualmente houve um 
baixo número de resposta, foram contatados por telefone com vistas à obtenção dos dados.  
   
Optou-se pela não definição de uma amostra estatística de um percentual de municípios de 
cada Estados para evitar desvios  de dados entre Estados com maior ou menor quantidade 
de municípios.   
 
O presente estudo apresenta um  cenário real dos municípios pesquisados até a presente 
data.  
   
Salientamos que,  como se trata de um levantamento de dados por manifestação 
espontânea, a  CNM continua recebendo  diariamente novas informações dos municípios 
brasileiros. 
 
Coordenação: 
Assessoria Técnica da Confederação Nacional de Municípios e Setor de Pesquisas. 
 
Período da Coleta das Informações: 
Do dia 25 de abril até 18 de maio de 2007 
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Resultados: 
 
Distribuição da Amostra obtida da pesquisa: 
 

 
 

Obteve-se informações de todos os estados da federação sendo que a amostra é 
bastante representativa, pois foram pesquisados 2.241 municípios no país, totalizando 
40,28%. 
 
1ª questão: 
 
O Sr.(a) é a favor da proposta de acabar com a Reeleição? 
 
 N % 
Sim 1.787 79,99%
Não 447 20,01%
Total 2.234 100,00%
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Obtemos que 79,99% dos pesquisados concordam com que se acabe o instrumento de 
reeleição no país. 
 
2ª questão: 
 
Em caso da reeleição ser extinta, o Sr.(a) acredita que os mandatos devem ser de: 
 
 N % 
4 anos 146 6,56%
5 anos 1.208 54,27%
6 anos 872 39,17%
Total 2.226 100,00%

 
Obtemos que a maioria 54,27% dos prefeitos acham que o mandato deve ter 5 anos, e 
38,17% acham que deve ter 6 anos. 
 
3ª questão: 
 
O Sr. concorda com a unificação das eleições em todos os níveis para a mesma data? 
 
 N % 
Sim 2.160 96,86%
Não 70 3,14%
Total 2.230 100,00%

 
Obtemos que a grande maioria 96,86% dos prefeitos acham que as eleições devem ser 
unificadas numa mesma data. 
 
4º questão 
 
Para que esta unificação ocorra o Sr.(a) apóia qual das seguintes teses: 
 
 N % 
Prorrogação do atual mandato de Prefeitos 
e Vereadores 1.845 85,97%
Prorrogação do futuro mandato de Prefeitos 
e Vereadores 248 11,56%
Prorrogação do atual mandato do 
Presidente da República, Governadores, 
Senadores, Deputados Federais 53 2,47%
Prorrogação do futuro mandato do 
Presidente da República, Governadores, 
Senadores, Deputados Federais 0 0,00%
Total 2.146 100,00%

 



 
www.cnm.org.br 

Sede: SCRS 505 bloco C 3º andar • Cep 70350-530 • Brasília – DF • Tel/Fax: (61) 2101-6000 
Escritório: Rua Marcílio Dias nº 574 – Bairro Menino de Deus • Cep 90130-000 • Porto Alegre – RS • Tel/Fax: (51) 3232-3330 

 

Vemos que a maioria dos prefeitos concorda com a tese da prorrogação do atual mandato 
de prefeitos e vereadores, 85,97%, em segundo lugar ficou a prorrogação do futuro 
mandato de prefeitos e vereadores. 
 
5ª questão 
 
O Sr.(a) acredita que a fidelidade partidária é imprescindível? 
 
 N % 
Sim 1.943 87,25% 
Não 284 12,75% 
Total 2.227 100,00% 

 
Obtemos que a maioria dos prefeitos acha que a fidelidade partidária é imprescindível com 
87,25% das respostas. 
 
6ª questão: 
 
O Sr.(a) considera que o mandato pertence? 
 
 N % 
ao partido 1.451 65,54% 
ao candidato eleito 763 34,46% 
Total 2.214 100,00% 

 
A maioria dos prefeitos concorda que o mandato pertença ao partido, 65,54% dos 
respondentes. 
 
7ª questão 
 
Qual o melhor sistema, na sua opinião, para a escolha da representação parlamentar? 
 
 N % 
Sistema proporcional (atual) 681 30,90% 
Sistema distrital puro (garante 1 representante por 
região) 648 29,40% 
Sistema distrital misto (metade das vagas por região e 
outra metade proporcional) 875 39,70% 
Total 2.204 100,00% 

 
Nesta questão os prefeitos ficaram divididos, pois 39,70% deles concordam com o sistema 
distrital misto, já 30,90% com o sistema proporcional e 28,40% com o sistema distrital puro. 
 
8º questão 
 
O Sr.(a) é a favor do financiamento público exclusivo de campanha? 
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 N % 
Sim 1.503 68,23% 
Não 700 31,77% 
Total 2.203 100,00% 

 
A maioria dos prefeitos acham que o financiamento de campanha deve ser público e 
exclusivo, 68,23%. 
 
9º questão 
 
O Sr.(a) é a favor do estabelecimento de cláusula de barreira para a criação de partidos 
políticos? 
 
 N % 
Sim 1.650 74,59% 
Não 562 25,41% 
Total 2.212 100,00% 

 
74,59% dos prefeitos acham que deve haver uma cláusula de barreira para a criação de 
partidos políticos. 
 
9ª questão 
 
O tempo de propaganda gratuita de cada candidato no rádio e TV deve: 
 
 N % 
Ser igual para todos 1.185 53,62% 
Continuar proporcional ao tamanho dos partidos 1.025 46,38% 
Total 2.210 100,00% 

 
Os prefeitos ficaram divididos nesta resposta, 53,62% deles acham que deve ser igual para 
todos e 46,38% acham que deve continuar proporcional. 
 
10ª questão 
 
O Sr.(a) é favorável ao controle dos tipos de mídia (proibição de camisetas, chaveiros, 
controle do tamanho de outdoors e seus locais de exposição, etc.) que podem ser utilizados 
nas campanhas eleitorais? 
 
 N % 
Sim 1.630 73,29% 
Não 594 26,71% 
Total 2.224 100,00% 

 
73,29% dos prefeitos acham que deve haver o controle de mídia, e 26,71% acham que não 
deve haver. 
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ANEXO – INSTRUMENTO DE PESQUISA 
 
  
  

 
Preenchimento do Formulário 
 

 

Prezado Prefeito,  
 
Tendo em vista que está em discussão no Congresso Nacional a Reforma Política e que a CNM foi 
convocada para manifestar, em nome dos Municípios a sua posição sobre o tema, a Diretoria da CNM 
vem por meio desse instrumento solicitar a opinião de Vossa Excelência sobre as propostas que estão 
em debate, para balisar o posicionamento da entidade.  
. 

 
 
UF AC  
Município:* Acrelândia  
Nome do 
respondente:*  

Cargo:*  
Telefone:* Ramal  
 
1) O Sr. é a favor da proposta de acabar com a reeleição? 
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Sim Não 
 
2) Em caso da reeleição ser extinta o Sr. acredita que os mandatos devam ser de: 
 
 

4 anos 5 anos 

6 anos  
 
3) O Sr.concorda com a unificação das eleições em todos os níveis para a mesma data? 
 
 

Sim Não 
 
4) Para que essa unificação ocorra o Sr. Apóia qual das seguintes teses: 
 
 

Prorrogação do atual mandato de Prefeitos e 
Vereadores 

Prorrogação do futuro mandato de Prefeitos e 
Vereadores 

Prorrogação do atual mandato do Presidente 
da República, Governadores, Senadores, 
Deputados Federais 

Prorrogação do futuro mandato do Presidente 
da República, Governadores, Senadores, 
Deputados Federai 

 
5) O Sr. acredita que a fidelidade partidária é imprescindível? 
 
 

Sim Não 
 
6) O senhor considera que o mandado pertence: 
 
 

ao partido ao candidato eleito 
 
7) Qual o melhor sistema, em sua opinião, para a escolha da representação parlamentar? 
 
 

Sistema proporcional (atual) Sistema distrital puro (garante 1 representante 
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por região) 

Sistema distrital misto (metade das vagas por 
região e outra metade proporcional) 

 

 
8) O Sr. é a favor do financiamento público exclusivo de campanha? 
 
 

SIm Não 
 
9) O Sr. é a favor do estabelecimento de cláusula de barreira para a criação de partidos políticos? 
 
 

SIm Não 
 
10) O tempo de propaganda gratuita de cada candidato no rádio e TV deve: 
 
 

Ser igual para todos Continuar proporcional ao tamanho dos 
partidos 

 
11) O Sr. é favorável ao controle dos tipos de mídia (proibição de camisetas, chaveiros, controle do 
tamanho de outdoors e seus locais de exposição, etc.) que podem ser utilizados nas campanhas 
eleitorais? 
 
 

Sim Não 
 
Exponha outros pontos importantes que o Sr. considera que devam ser abordados pela Reforma 
Política: 
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Enviar

  
  

 
  

   

Segunda-feira, 21 de Maio de 2007  
 
 
 
 

Confederação Nacional de Municípios – CNM 
Presidente: Paulo Ziulkoski 

 
 

Desenvolvimento do Estudo 
Área de Estudos Técnicos da Confederação Nacional de Municípios 

 
Equipe 

Eduardo Stranz (CNM) 
João Krebs (CNM) 

 
 
 
 
 
 
 
 


