
REGIÃO REPRESA (13/08/2018)

60 questionários respondidos

01. MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA
responderam 

SIM
responderam 

NÃO
não 

responderam
sim não abstenção

DESLOCAMENTO DE PESSOAS

1.1 É fácil o acesso para sua casa, considerando o centro da cidade como
referência? 50 10 0

1.2 O transporte coletivo atende as suas necessidades para o deslocamento
ao seu trabalho, escola, compras e/ou lazer? 30 16 14

1.3 Você acha que a implantação dos corredores de ônibus na cidade melhora
o transporte coletivo? 53 6 1

1.4 Existem pontos de conflito ou congestionamento em algum local no seu
bairro? 51 9 0

1.5 As valetas / sargetões atrapalham a circulação de veículos no seu bairro? 18 42 0

USO DE BICICLETA

1.6 As pessoas usam bicicletas na região em que você mora para as
atividades diárias? 42 15 3

1.7 Seria importante ter ciclovia no seu bairro? 44 12 4

VIAS PÚBLICAS E CALÇADAS

1.8 As vias públicas (ruas) do seu bairro estão em boas condições de uso? 41 18 1

1.9 Em seu bairro/região as larguras das vias públicas (ruas) são adequadas? 49 11 0

1.10 É fácil circular nas calçadas do seu bairro? (Condição da calçada) 47 13 0

1.11 A largura das calçadas está adequada? 48 12 0

TRANSPORTE DE BENS

1.12 No seu bairro há trânsito de caminhões nas vias locais? 42 17 1

REDE DE TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÃO

1.13 O sinal do celular é bom no seu bairro? 35 24 1

1.14 No seu bairro tem rede de televisão a cabo? 54 5 1

1.15 Você tem internet na sua casa? 54 5 1

REDE DE ENERGIA ELÉTRICA

1.16 No seu bairro há rede de energia elétrica domiciliar? 59 0 1

1.17 Tem iluminação pública? 60 0 0
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02. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMBIENTAL
responderam 

SIM
responderam 

NÃO
não 

responderam
sim não abstenção

MEIO AMBIENTE

2.1 Você participa de alguma atividade ou movimento que promove educação
ambiental no seu bairro ou região? 18 39 3

ARBORIZAÇÃO E ÁREAS VERDES

2.2 Você tem árvore na frente da sua casa? 50 8 2

2.3 A quantidade de árvores nas ruas do seu bairro está adequada? 37 21 2

2.4 No seu bairro existem áreas verdes? 50 8 2

2.5 A população da região em que você mora ajuda a cuidar e proteger as
áreas de proteção dos rios e córregos (fundos de vale) existentes? 20 33 7

RESÍDUOS E LIMPEZA

2.6 No seu bairro a população colabora com a limpeza dos terrenos e
calçadas? 38 20 2

2.7 Na região do seu bairro tem pontos de apoio para descarte de resíduos da
construção e demolição? 27 31 2

2.8 A coleta de lixo atende as necessidades da região? 55 3 2

2.9 Tem coleta seletiva no seu bairro? 23 34 3

2.10 Se tivesse ponto de coleta seletiva próximo a sua casa, você levaria o
material? 53 3 4

DRENAGEM

2.11 Existem pontos de alagamento em dias de chuva intensa na região que
você mora? 20 38 2

2.12 Existe sistema de drenagem (boca de lobo) no seu bairro? 51 7 2

2.13 A manutenção e a limpeza do sistema de drenagem (boca de lobo e
piscinão) são adequadas? 41 12 7

REDE DE ÁGUA E ESGOTO

2.14 Existe lançamento de água de chuva na rede de esgotos na região em que
você mora? 30 24 6

2.15 O abastecimento de água no seu bairro é adequado? 56 1 3

2.16 Você ou seus vizinhos têm poço artesiano em casa? 12 45 3

2.17 Em sua residência você se preocupa em economizar água? 55 2 3
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03. EQUIPAMENTOS URBANOS E SOCIAIS, SEGURANÇA E PROTEÇÃO
responderam 

SIM
responderam 

NÃO
não responderam 
ou não souberam

sim não abstenção
EQUIPAMENTOS URBANOS

3.1 Você gosta de morar nessa região? 59 0 1

3.2 Você se sente seguro para circular nas ruas do seu bairro? 37 22 1

3.3 Existem pontos sem iluminação no seu bairro? 35 24 1

EQUIPAMENTOS PÚBLICOS

3.4
Os equipamentos de educação, saúde, esporte, assistência social,
cultura estão bem localizados nesta região? 38 20 2

3.5
Os equipamentos de educação, saúde, esporte, assistência social e
cultura existentes no bairro atendem a necessidade da população? 25 27 8

3.6
A população na região em que você mora ajuda a cuidar dos
equipamentos públicos, praças e equipamentos esportivos? 38 18 4

3.7 As praças e equipamentos esportivos são usados pela população? 46 10 4

3.8
Nos loteamentos regularizados ou em fase de regularização os
serviços da Prefeitura atende as necessidades da população? * 19 15 26

ESCOLA

3.9 Seus familiares ou você frequenta (m) a escola pública municipal? 18 40 2

3.10
Você ou seus familiares necessitam utilizar algum transporte para
chegar à escola? * 23 23 14

3.11
As escolas e creches existentes na sua região atendem as
necessidades da população? * 13 15 32

SAÚDE

3.12 Seus familiares ou você utiliza (m) a unidade de saúde do bairro? 32 26 2

3.13 Os agentes de saúde visitam as casas do seu bairro? 41 15 4

CULTURA

3.14
Existem locais para realização de eventos e espaços para atividades
culturais na região em que você mora? 33 25 2

3.15
Você acha que deveria haver algum incentivo para preservação,
proteção do patrimônio histórico, cultural, religioso e ambiental no
Município?

57 1 2

ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.16 Há moradores de rua no bairro em que você mora? 13 46 1

3.8
3.10
3.11

(19) pessoas responderam 'não sei'
(23) pessoas utilizam algum transporte, sendo:(1) transporte escolar; (6) transporte público e (16) transporte particular
(24) pessoas responderam 'não sei'



REGIÃO REPRESA (13/08/2018)

60 questionários respondidos

04. TERRITÓRIO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
responderam 

SIM
responderam 

NÃO
não responderam 

ou não utilizam
sim não abstenção

SERVIÇOS, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

4.1 Existem atividades que geram incômodo no seu bairro/região? 11 47 2

4.2
Você acha interessante que as áreas de serviços e comércio
estejam localizadas em corredores comerciais, sendo esses as
avenidas principais do bairro/região?

53 5 2

4.3
Você acha importante ter minidistritos ou distritos industriais ou de
serviços próximos a seu bairro/região? 30 25 5

4.4
O número de estabelecimentos comerciais existente em seu
bairro/região é suficiente? 36 21 3

4.5
O horário de funcionamento do comércio e serviços atende as suas
necessidades? 49 9 2

4.6
Os ambulantes devem vender apenas em locais (regiões) definidos
pela Prefeitura? 47 8 5

EDIFICAÇÃO

4.7
Você acha que a implantação de habitação popular no bairro/região
promove desenvolvimento local? 39 16 5

4.8
A existência de prédios de apartamentos na região em que você
mora te causa incômodo? 8 48 4

4.9
A existência de condomínios e/ou loteamentos fechados no
bairro/região em que você mora te causa incômodo? 5 53 2

4.10 No seu bairro existem áreas desocupadas (vazios urbanos)? 42 15 3

HABITAÇÃO E CONDIÇÕES DE MORADIAS

4.11
Seu domicílio (moradia) acomoda 03 ou mais pessoas por
dormitório? 30 28 2

4.12
Há mais de uma família que divide o mesmo domicílio (moradia)?
(coabitação) 8 49 3

4.13
Há no domicílio (moradia) sinais de umidade, rachaduras, áreas sem 
ventilação e/ou iluminação direta nos cômodos? (precariedade
habitacional)

5 50 5

4.14
O domicílio (moradia) está adequado (a) a família quanto às
condições de privacidade, suficiência de espaço, segurança e
salubridade e as funções básicas (dormir, cozinhar, estar, proteger)? 

52 4 4

ÁREA RURAL

4.15 As estradas rurais estão em boas condições de uso? * 20 12 28

4.16 Você frequenta feiras livres? 44 14 2

4.17
Você acha importante preservar a área rural para o desenvolvimento
sustentável do Município? 57 1 2

4.15 (19) pessoas responderam 'não utilizo'


