Índic e de pesquisas e ma rketing

Resultado da pesquisa administrativa, de opinião popular, realizada no
município de Capivari do Sul nos dias 11 a 12 de fevereiro de 2022.
A coleta de dados, 400 questionários, foi realizada junto aos moradores, nos seus
respectivos bairros/vilas/localidades.
Para elaboração do trabalho os entrevistados foram cotados da seguinte forma:

Fonte: CENSO-2010

Sexo:
Masculino
Feminino

50,00%
50,00%

Faixa etária:
16/17
18/24
25/34
35/44
45/59
60 ou +

1,00%
13,00%
19,00%
19,00%
28,00%
20,00%

Escolaridade
Analfabeto
Ensino fundamental
Ensino médio
Superior

3,00%
44,00%
37,00%
16,00%

Renda Familiar:
S/rendimentos
Até 1 salário mínimo
+ 1/2 salários mínimos
+ 2/5 salários mínimos
+ 5 salários mínimos

16,00%
39,00%
33,00 %
10,00%
3,00%

RESULTADO GERAL
Na pergunta...

Numa escala de notas onde 0 significa péssimo e 10 significa excelente, que nota
você dá para o desempenho da atual administração da prefeitura de Capivari do
Sul?

7,97

RESULTADO GERAL

A atual administração da prefeitura está correspondendo suas expectativas?

Sim

79,00%

Não

21,00%

RESULTADO GERAL

Você acredita que a atual administração da prefeitura se preocupa, com a
situação dos moradores, e em resolver os problemas que existem no município?

Sim

78,00%

Não

22,00%

RESULTADO GERAL

Você acredita que 4 (quatro), anos são suficientes para a atual administração da
prefeitura realizar todos os seus projetos?

Sim

78,00%

Não

22,00%

RESULTADO GERAL
Você percebeu alguma melhoria realizada pela atual administração da prefeitura
de Capivari do Sul?

Não

24,00%

Sim

76,00%
Arrumou as ruas:
Concluiu a pavimentação das ruas do Jardim Formoso;
Pavimentou ruas dos bairros Boa Esperança, Dutra e Santa
Rosa;
Saibrou ruas como é o caso das localidades Santa Rosa e
Barrocadas;
Passou a patrola e saibrou a estrada da Cobrinha, a Estrada do
Trem e o Beco do Largo;
Pavimentou a frente da Igreja na localidade Rancho Velho;
Pavimentou a frente do prédio da Brigada Militar;
Construiu calçadas para pedestres e ciclistas na Av. Telmo
Sessim e Avenida Adrian Monteiro;
Sinalizou as laterais da Rodovia principal;
Instalou câmeras de segurança na rótula principal, com o fito
de inibir a marginalidade, trazendo como consequência, mais
segurança também para o município;
Instalou lâmpadas LED nas ruas do município;
Mantém as ruas limpas regularmente;
Contratou frente de limpeza para o Cemitério do município;
Instalou lixeiras em pontos estratégicos e faz o recolhimento
das mesmas 3 x por semana;
Instalou containers para deposito de resíduos do comércio
locai e faz a coleta três vezes por semana.

Saneamento Básico:
Investiu no projeto cidade limpa, limpando e escavando o
córrego principal e o Rancho Capivari;
Investiu em canalização de esgotos como é o caso das ruas
Canadá e Av. Brasil com o objetivo de evitar alagamentos.
Atendimento na Saúde:
Imunizou mais de 70% da população contra o vírus COVID
19;
Inaugurou o posto de saúde da Santa Rosa, colocou pediatra e
Clínico geral;
Unidades de saúde organizaram o outubro Rosa e novembro
azul;
+ Medicamentos para distribuição gratuita;
Disponibilizaram informações atualizadas no site da
prefeitura e nos postos de saúde, (prevenção e cuidados), para
COVID 19, assim como também informações sobre datas e
locais de vacinação;
+ Incentivos às gestantes, doando bolsas com artigos para
cuidados dos bebês. O objetivo era incentiva-las a serem
regulares nos atendimentos pré-natais.

Investiu na Educação:
A secretaria de Educação doou 1(um) ônibus escolar
(zerado), com box de cadeirante para locomoção dos alunos;
Aquisição de notebooks, computadores e tablets que estão
sendo usados pelos supervisores e professores da área da
educação, para que possam supervisionar o ensino dos
alunos, principalmente nas atividades remotas;
Aquisição de tablets para uso dos alunos;
Reformou a EMEI Mundo Encantado (pintura e playground),
onde foram colocados cama elástica e novos brinquedos com
o objetivo de melhorar a qualidade de entretenimento das
crianças;
Fez PPCI nas escolas, e instalou rede hidráulica dando mais
segurança para combates de incêndio;
Melhorou a qualidade da merenda escolar.

Investiu no Social:
Ampliou o prédio do CRAS equipado com dormitórios,
cozinha, banheiro e área de lazer;
Criou um servidor onde as pessoas terão acesso gratuito para
pesquisas sobre margens de consignados e outras
informações pertinentes;
Criação da “oficina da costura”, onde as gestantes aprendem
o ofício e podem gerar renda contribuindo com as
necessidades da família;
Criação de páginas no site da prefeitura, onde os moradores
tem acesso a informações sobre IPTU, escrituras, etc... sem
precisar presença física na sede da mesma;
Castração gratuita nos animais, cujos donos estão cadastrados
no CRAS.
Investiu em lazer:
Ampliou e reformou o Parque municipal de eventos;
Passeio ciclístico com o objetivo de mostrar as localidades do
município para seus moradores;
Recuperação dos campos de futebol da Sede e da localidade
Santa Rosa, para que seus moradores possam se divertir
jogando;
Celebração do aniversário de Capivari com lembranças das
suas histórias e geografias;
Festividade da Geração da Chama Crioula.
Investiu na agricultura:
Deu ajuda prática para a plantação de milho nas áreas da
Localidade Rancho Velho;
Através da Patrulha Agrícola, prestou ajuda para plantio e
colheita de mais de 100 toneladas de milho;
Deu ajuda prática aos índios, para que os mesmos gerem sua
própria renda com suas atividades rurais.

RESULTADO GERAL

Quais as prioridades a atual administração deverá realizar no ano de 2022?

Atendimento na saúde:
41,00%
Plantão 24hs no posto de saúde Central;
Contratar mais especialistas tais como pediatra e clínico geral;
Qualificar os atendentes do posto de saúde do Jardim Formoso, são
grosseiras e fazem descaso dos pacientes (ficam olhando revistas,
conversando assuntos particulares e tomando cafezinho. Quando
alguém reclama da demora, ficam irritadas e passam pessoas que
chegaram mais tarde; na frente do reclamante);
Ampliar o atendimento da farmácia popular (só abre à tarde);
Mais rapidez na marcação de consultas (muita demora para ser
chamado);
Não deixar faltar medicamentos, principalmente os de uso contínuo;
Mudar o quadro de atendentes, enfermeiros e agentes comunitários
para o posto de saúde do bairro Formoso (Os pacientes diagnosticados
com o COVID-19, nem sequer são visitados);
Contratar especialistas que sejam mais interessados nos pacientes. No
posto de saúde do Jardim Formoso, os pediatras nem sequer
examinam as crianças;
Ter atendimento emergencial e não somente com dia e hora marcada
(A doença não marca dia nem hora);
Diminuir o tempo de espera entre o agendamento e a realização de
exames tais como ecografia, RX, etc...;
Assistente Social ser mais atuante (muitos reclamam que não são
visitados).

Segurança Pública:
17,00%
Fazer rondas policiais e fechar os portões do Parque Municipal de
Eventos (uso de entorpecentes (droga), ingestão de bebidas alcóolicas
sem limites, e marginalidade no Jardim Formoso).

Criar empregos:
13,00%
Incentivar a instalação de indústrias, fábricas, ateliers, etc... criando
mais empregos, principalmente para as mulheres e adolescentes que
querem contribuir com as renda familiar;
Incentivar a instalação de comércios nas localidades mais distantes do
Centro, gerando mais empregos, conforto e qualidade de vida para os
moradores.
Transporte Público:
9,00%
Elaborar projeto para transporte público nas localidades mais distantes
do Centro, como é o caso de Santa Rosa, pois os horários da linha
Palmares são muito espaçados.
Educação:
8,00%
Subsidiar o transporte dos alunos que fazem o ensino Técnico
Agrícola;
Contratar professores, pois os atuais faltam muito às aulas;
Contratar o ônibus escolar para buscar os alunos de todas as
localidades do município.
Arrumar as ruas:
7,00%
Colocar lâmpada de LED em todas as localidades do município, com
o objetivo de deixar as ruas mais claras e inibir os marginais;
Asfaltar a av. Brasil;
Dar continuidade ao calçamento das ruas e travessas de Santa Rosa e
outras localidades do município, para que fiquem uniformes;
Arborizar as ruas, para que fiquem mais bonitas e fresquinhas.
Não souberam responder

5,00%

RESULTADO GERAL

Vou citar para você, áreas de atuação da administração da prefeitura. A medida
que eu ler, me responda se a atuação da mesma está boa, regular ou ruim:

Boa

Reg.

Ruim

Secretaria de Administração

89,00%

8,00%

3,00%

Secretaria de Agricultura

62,00% 32,00%

6,00%

Secretaria de Educação

64,00% 32,00%

4,00%

Secretaria da Indústria e Comércio

42,00% 44,00% 14,00%

Secretaria da Fazenda

48,00% 39,00% 13,00%

Secretaria de Obras

74,00% 18,00%

Secretaria da Saúde

39,00% 36,00% 25,00%

1

8,00%

RESULTADO GERAL

A atual administração da prefeitura tem informado a população sobre os
cuidados e prevenção da COVID 19?

Sim

88,00%

Não

12,00%

RESULTADO GERAL

A atual administração da prefeitura tem avisado sobre os dias e locais de
vacinação no seu município?

Sim

91,00%

Não

9,00%

RESULTADO GERAL

Considerando todos estes fatores, que nota você dá para o empenho da atual
administração ao enfrentar a COVID 19. Dê uma nota onde 0 é péssimo e 10 é
excelente:

7,93

Resultado por localidade:

Barrocadas
Numa escala de notas onde 0 significa péssimo e 10 significa excelente, que nota
você dá para o desempenho da atual administração da prefeitura de Capivari do
Sul?
7,76

Quais as prioridades a atual administração deverá realizar no ano de 2022?
Atendimento na saúde:
Visitas regulares da assistente social;
Plantão 24hs no posto de saúde Central;
Contratar mais especialistas tais como pediatras e clínicos gerais;
Diminuir o tempo de espera entre o agendamento e a realização de
exames tais como ecografia, RX, ressonância magnética, etc...

1º

Manutenção das estradas:
Patrolar e saibrar regularmente as estradas, para evitar a formação de
grandes buracos;
Limpar as beiradas das estradas (gramas), regularmente.

2º

Resultado por localidade:

Centro
Numa escala de notas onde 0 significa péssimo e 10 significa excelente, que nota
você dá para o desempenho da atual administração da prefeitura de Capivari do
Sul?
8,39

Quais as prioridades a atual administração deverá realizar no ano de 2022?
Atendimento na saúde:
Plantão 24hs no posto de saúde Central;
Contratar mais especialistas tais como pediatras e clínicos gerais;
Diminuir o tempo de espera entre o agendamento e a realização de
exames tais como ecografia, RX, ressonância magnética, etc...

1º

Criar empregos:
Incentivar a instalação de indústrias, fábricas, ateliers, etc... gerando
empregos, principalmente para as mulheres e adolescentes que querem
contribuir com as renda familiar.

2º

Arrumar as ruas:
Plantar mais árvores, arbustos e flores nas calçadas, para deixar a
cidade mais linda e arejada;
Colocar lâmpada de LED em todas as localidades do município, com
o objetivo de deixar as ruas mais claras e inibir os marginais;
Concluir a pavimentação das ruas.

3º

Resultado por localidade:

Jardim Formoso
Numa escala de notas onde 0 significa péssimo e 10 significa excelente, que nota
você dá para o desempenho da atual administração da prefeitura de Capivari do
Sul?
7,21

Quais as prioridades a atual administração deverá realizar no ano de 2022?
Atendimento na saúde:
1º
Plantão 24hs no posto de saúde Central;
Contratar mais especialistas tais como pediatra, cardiologista, clínico
geral e outros;
Contratar atendentes para o posto de saúde do Jardim Formoso, que
saibam tratar os moradores do município com o devido respeito. São
grosseiras e fazem descaso dos pacientes (ficam olhando revistas,
conversando assuntos particulares e tomando cafezinho), Quando alguém
reclama da demora, ficam irritados e demoram mais de 2 horas para
chamá-lo; isto quando não passam “os amigos” na frente do paciente.
Marcação de consultas mais rápidas (o tempo de espera é de mais ou
menos, 15 quinze dias), para ser atendido;
Não deixar faltar medicamento, principalmente os de uso contínuo;
Contratar agentes comunitários, para visitarem os pacientes positivados e
observarem o quadro de recuperação (Não visitam as pessoas
diagnosticadas com o COVID-19, para verificar a recuperação);
Contratar especialistas que sejam mais interessados nos pacientes. No
posto de saúde do Jardim Formoso, as crianças nem sequer são
examinadas fisicamente;
Ter atendimento emergencial e não somente com dia e hora marcada. (A
doença não marca dia nem hora);
Diminuir o tempo de espera entre o agendamento e a realização de exames
tais como ecografia, RX, etc...

Segurança Pública:
2º
Fazer rondas policiais e fechar os portões do Parque Municipal de Eventos
(uso de entorpecentes (droga), ingestão de bebidas alcóolicas sem limites,
e marginalidade no Jardim Formoso).
Criar empregos:
3º
Incentivar a instalação de indústrias, fábricas, ateliers, etc... gerando mais
empregos, principalmente para as mulheres e adolescentes que querem
contribuir com as renda familiar.
Educação:
Subsidiar o transporte dos alunos que fazem o ensino Técnico Agrícola;
Contratar professores, pois os atuais faltam muito.

4º

Arrumar as ruas:
5º
Asfaltar a avenida Brasil;
Colocar lâmpada de LED em todas as localidades do município, com o
objetivo de deixar as ruas mais claras e inibir os marginais;
Arborizar as ruas, para que fiquem mais bonitas e fresquinhas.

Resultado por localidade:

Rancho Velho

Numa escala de notas onde 0 significa péssimo e 10 significa excelente, que nota
você dá para o desempenho da atual administração da prefeitura de Capivari do
Sul?

8,17

Quais as prioridades a atual administração deverá realizar no ano de 2022?

Investir no lazer:
1º
Construir uma praça pública do outro lado da Igreja, para que tantos
adultos quanto crianças possam se divertir;
Pavimentar o outro lado da RS 040 (na frente da Igreja);
Incentivar a instalação de mais empresas para criar mais empregos para os
moradores do município.
Educação:
Contratar professores, pois os atuais faltam muito às aulas.

2º

Arrumar as ruas:
Mais Iluminação nas ruas e estradas da localidade.

3º

Resultado por localidade:

Santa Rosa
Numa escala de notas onde 0 significa péssimo e 10 significa excelente, que nota
você dá para o desempenho da atual administração da prefeitura de Capivari do
Sul?

8,02

Quais as prioridades a atual administração deverá realizar no ano de 2022?
Atendimento na saúde:
1º
Plantão 24hs no posto de saúde Central;
Contratar mais especialistas tais como pediatra e clínico geral;
Ampliar o atendimento da farmácia popular;
Não deixar faltar medicamentos, principalmente os de uso contínuo;
Ter atendimento emergencial e não somente com dia e hora marcada;
Diminuir o tempo de espera entre o agendamento e a realização de
exames tais como ecografia, RX, etc...;
Receber a visita da Assistente Social.
Criar empregos:
2º
Incentivar a instalação de indústrias, fábricas, ateliers, para gerar mais
empregos ao município;
Incentivar a instalação de comércios nas localidades mais distantes do
Centro, gerando mais conforto e qualidade de vida para os moradores.
Transporte Público:
3º
Elaborar projeto para transporte público nas localidades mais distantes
do Centro, como é o caso de Santa Rosa, pois os horários da linha
Palmares são muito espaçados.

