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Questionário Entidades de Classe 
7 respostas 

 

Publicar análise 

 

Você sabe o que é o Plano Diretor de sua Cidade? 

6 respostas 

Copiar 

 
Sim 

Não 

 

16,7% 

 
 

 
83,3% 

 
 
 

 

Você conhece o Código Tributário da Cidade? 

6 respostas 

Copiar 

 
Sim 

Não 

 

83,3% 

 
 

 
16,7% 

 
 
 

 

Você conhece o Código de Postura da Cidade? 

6 respostas 

Copiar 

 
Sim 

Não 

 
 
 

100% 
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Qual as principais vantagens de ÁLVARES MACHADO frente à situação do seu 

segmento / entidade? 

6 respostas 

 
 

Geração de empregos para a população da cidade 

Assistência social e espiritual 

Não sei 

 
Uma cidade de amigos de sociedade tranquila que possui vida própria e próxima a um centro 

que supre as necessidades faltantes 

 
Muito bom 

 
Nas ações do Rotary sempre houve a colaboração e parceria da comunidade e do poder 

público 
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Que problemas o segmento enfrenta no município (como por exemplo, mobilidade, 

infraestrutura, ambiental, saneamento, social, entre outros)? 

6 respostas 

 
 

Problemas de mobilidade, infraestrutura e social 

Não temos. 

Não sei 

 
Será apresentado nas sugestões 

Nada 

a) dificuldade de conseguir mais associados; b) espaço/salão para realização de eventos para 

mais de 400 pessoas 

 
Quais as expectativas em relação ao desenvolvimento do municipio para atender aos 

interesses do segmento? 

6 respostas 

 
 

Que o comercio possa expandir, deixando de ser tão centralizado. 

Liberdade religiosa sem restrições para construções de templos na cidade. 

Melhoras na cidade 

Melhor mobilidade e segurança 

Algum ajustes 

Que o desenvolvimento a ser alcançado atenda as necessidades econômicas, sociais e 

ambientais de forma sustentável 
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Quais são as expectativas em relação ao novo Plano Diretor para resolução dos 

problemas apresentados? 

6 respostas 

 
 

Que todos os problemas sejam solucionados de forma correta. 

Que o plano em estimule a construção de templos religiosos. 

Vai ser muito bom 

Solucionar o máximo possível 

Bom 

Que o Plano Diretor realmente sirva de balizamento para as decisões e ações futuras das 

autoridades políticas e comunitárias. Que o Plano Diretor não seja apenas mais um 

documento a ser feito por exigência legal e acabe no fundo de alguma gaveta. 

 
Em sua opinião, o Plano Diretor deve orientar o crescimento e a expansão urbana de 

forma a manter a taxa atual de crescimento populacional? Justifique. 

6 respostas 

 
 

Sim 

 
Isso não deve ser imposto pelo Plano Diretor, porque as pessoas são livres para decidir sobre 

o crescimento de sua família. Porém, o plano deve ser elaborado já visando esse crescimento 

 
Sim, o Plano Diretor deve atender o problema da falta de moradia para que todos tenham uma 

habitação digna, tenham fácil acesso aos atendimentos de saúde e educação com transporte 

público que atenda todos os bairros periféricos. 

 
Sem dúvida nenhuma, crescimento com capacidade de absorver a valorização e respeito ao 

meio ambiente 

 
Sim. Nos últimos anos Álvares Machado teve um crescimento não planejado de sua 

população, comprometendo o uso e ocupação do solo, acarretando dificuldades ao poder 

público em atender as necessidades de saneamento básico/coleta de resíduos sólidos, saúde, 

educação, segurança e ambiental. 
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Quais poderiam ser as principais linhas, critérios e parâmetros para estabelecer o 

desenvolvimento econômico do município (tipos de empreendimentos, níveis de 

poluição, empregos gerados, etc)? 

6 respostas 

 
 

O incentivo ao programa de estágio. A retirada do mercado de trabalho de pessoas 

aposentadas, gera empregos e experiência para os que precisam ingressar no mercado de 

trabalho. 

 
Com o incentivo para que grandes empresas se estabeleçam no município 'geração de 

empregos' e também estimular as pequenas já existentes. Criação de um novo distrito 

industrial. 

 
Sim 

 
Distrito industrial 

Tudo 

A aptidão econômica natural do município e RURAL. As políticas públicas deveriam ter 

preocupação especial com esse segmento que, com pouco investimento poderá dar respostas 

econômica e de geração de emprego em curto espaço de tempo. 

 
Quais as regiões de ÁLVARES MACHADO com maior potencialidade para atender os 

interesses do seu segmento? 

6 respostas 

 
 

O centro é o foco , mas as regiões próximas a ele tem potencial para expansão do comércio, 

mas precisa de um planejamento muito melhor do transito e das ruas. 

 
Expandir para atender comunidades da periferia. 

Gera empresa 

A cidade como um todo, loteamentos e área rural 

Bom entendimento 

Todo o município 
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Quais as articulações e/ou parcerias necessárias que podem ser empreendidas para 

melhorar os problemas apontados? 

5 respostas 

 
 

Todas as necessárias e possíveis para a resolução dos problemas 

 
Colaboração e facilitação do poder público para construção de templos religiosos nos bairros 

da cidade. 

 
Não sei 

 
Governos Estadual e federal 

 
Todas as parcerias são necessárias e bem vindas 

 
Qual seria a melhor forma de participação do seu segmento no processo do Plano 

Diretor? 

6 respostas 

 
 

Investir em melhorias de um modo geral, para que o comercio cresça e fortaleça suprindo 

todas as necessidades da população, sem precisar ir para a cidade mais próxima. 

 
Com a participação de munícipes na elaboração de leis. 

Está sempre juntos 

Participação como cidadãos 

Juntos 

de todas as formas que se fizerem necessárias, inclusive presencial 
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Assinale 2 (duas) principais medidas que devem ser tomadas na área 

do Desenvolvimento Econômico: 

6 respostas 

Copiar 

Dar incentivos fiscais aos 

novos negócios 

Criar programas de 

qualificação profissional… 

Incentivar empreendedores 

já instalados na cidade 

2 (33,3%) 

4 (66,7% 

4 (66,7% 

Incentivar o agronegócio 3 (50%) 

Incentivar o comercio - em 

geral - local 
4 (66,7% 

0 1 2 3 4 
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Comente 

5 respostas 

 
 

Precisamos qualificar principalmente nossos jovens para o mercado de trabalho e incentivar o 

comércio local, para que os maiores recursos girem dentro do município. 

 
Eu gostei muito vai ser muito bom 

Plano diretor de 2006 

 
 

Sugestões apresentada : 

Coleta lixo 

Coleta lixo seletiva 

Reaproveitamento lixo orgânico 

Reaproveitamento do lixo resíduos de construção 

Caçambeiros 

Regularização Condomínios 

Estacionamento no centro, parkimetro (zona azul) 

Mais estacionamentos 

Valorização do comércio 

Fluxos de veículos mão dupla, única rever 

Balneário melhorias 

Distrito industrial , regularização , incentivos fiscais para atrair investidores 

Retirada comerciantes linha férrea 

Retirada linha férrea , transformar avenida desafogar centro 

Estrada ligando os lados da escola Sesi com a Estrada da amizade 

Valorização da cidade e senso de amor a Ela tipo Eu amo Álvares Machado 

Cemitério , hoje sepultamento em Cel Goulart propriedade privada 

Aplicação do Plano de Saneamento Básico do Município. 

 
• Usina fotovoltaica 

• Faculdade noturna no grupo 

• Departamento municipal especialista em buscar recursos (projetos) 

 
Creio com Deus na frente tudo vai ser melhor obrigado Deus abençoe esse projeto 

 
Não é preciso descobrir o "ovo de Colombo". É preciso manter e melhorar o que já existe e 

procurar descobrir e incentivar as aptidões naturais do município 

 
Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google. D enunciar abuso - T ermos de Serviço - Política de 

Privacidade 
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