
    

REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE BARRACÃO – PR 

FORMULÁRIO DE LEVANTAMENTO DE DEMANDAS 2021/22 – 2031/32 

Localidade de residência: ________________________________________________________________ 

APONTAMENTOS SOBRE OS ASPECTOS SOCIAIS DO MUNICÍPIO 

Nesses campos o entrevistado deverá colocar as principais necessidades que 
o mesmo entenda serem fundamentais para a melhoria dos serviços 
oferecidos pelo município. 

DEMANDAS SOCIAIS 

SAUDE: Coloque aqui as suas sugestões para o setor da saúde, como: disponibilidade 

de médicos, especialidades médicas, ambulâncias, postos de saúde, horarios de 

atendimentos, horarios alternativos e afins. Neste item entra odontologia, 

fisioterapia, clinica geral, pediatria, médico da familia, estrutura, farmácia, etc; 

a) ______________________________________________________________________________________________ 

b) ______________________________________________________________________________________________ 

c) ______________________________________________________________________________________________ 

d) ______________________________________________________________________________________________ 

ATRIBUA UMA NOTA AOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO 

(   ) 0-2;          (   ) 3-5;          (   ) 6-7;          (   ) 8-9;          (   ) 10; 

EDUCAÇÃO: Coloque aqui as suas sugestões para o setor da educação, como: vagas 

em creches e escolas em geral, estruturas dos ambientes escolar (estacionamento, 

assentos, ar condicionado, equipamentos de suporte, etc), merenda escolar, 

transporte escolar, bibliotecas, etc;  

a) ______________________________________________________________________________________________ 

b) ______________________________________________________________________________________________ 

c) ______________________________________________________________________________________________ 

d) ______________________________________________________________________________________________ 

ATRIBUA UMA NOTA AOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO 

(   ) 0-2;          (   ) 3-5;          (   ) 6-7;          (   ) 8-9;          (   ) 10; 

CULTURA: Coloque aqui as suas sugestões para o setor da cultura e das artes, como: 

Apresentaçoes e atrações culturais, apoio a artistas, oficinas temáticas, programas 

de leituras e atividades culturais, concursos literarios, fotográficos, etc. 

a) ______________________________________________________________________________________________ 

b) ______________________________________________________________________________________________ 

c) ______________________________________________________________________________________________ 

d) ______________________________________________________________________________________________ 

 



    

ATRIBUA UMA NOTA AOS SERVIÇOS DE CULTURA DO MUNICÍPIO 

(   ) 0-2;          (   ) 3-5;          (   ) 6-7;          (   ) 8-9;          (   ) 10; 

ESPORTE E LAZER: Coloque aqui as suas sugestões para o setor do esporte e lazer, 

como: realização e participação em competições, programas de inserção e praticas 

de atividades esportivas, condições das estruturas esportivas (necessidades de 

reformas e acessos), fornecimento e disponibilidade de materiais esportivos, etc. 

a) ______________________________________________________________________________________________ 

b) ______________________________________________________________________________________________ 

c) ______________________________________________________________________________________________ 

d) ______________________________________________________________________________________________ 

ATRIBUA UMA NOTA AOS SERVIÇOS DE ESPORTE E LAZER DO MUNICÍPIO 

(   ) 0-2;          (   ) 3-5;          (   ) 6-7;          (   ) 8-9;          (   ) 10; 

ASSISTENCIA SOCIAL: Coloque aqui as suas sugestões para o setor da assistência 

social, como: Programas de habitações, atendimento a pessoas em vulnerabilidade 

social, auxilio a permitir o acesso a programas governamentais da área, programas 

de capacitaçao e qualificação, auxilio a familia e pessoas com necessidades, 

programas de atendimento a idosos, gestantes, adolecentes, etc. 

a) ______________________________________________________________________________________________ 

b) ______________________________________________________________________________________________ 

c) ______________________________________________________________________________________________ 

d) ______________________________________________________________________________________________ 

ATRIBUA UMA NOTA AOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO 

(   ) 0-2;          (   ) 3-5;          (   ) 6-7;          (   ) 8-9;          (   ) 10; 

SEGURANÇA PUBLICA: Coloque aqui as suas sugestões para o setor da segurança 

pública, como: Sistemas de monitoramento no territorio do municipio, condições do 

policiamento no municpio, sinalização e infraestrutura para o setor, programas de 

conscientização da população, etc. 

a) ______________________________________________________________________________________________ 

b) ______________________________________________________________________________________________ 

c) ______________________________________________________________________________________________ 

d) ______________________________________________________________________________________________ 

ATRIBUA UMA NOTA AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO 

(   ) 0-2;          (   ) 3-5;          (   ) 6-7;          (   ) 8-9;          (   ) 10; 

 

 

 



    

DEMANDAS SOCIO-ECONOMICAS 

 

AGROPECUÁRIA: Coloque aqui as suas sugestões para o setor da economia 

primária (agricultura e pecuária), como: programas de fomento a cadeias agricolas 

produtivas, incentivo a capacitação e qualificação tecnica, agroindutria, visitas 

tecnicas, logista e condições de transporte, assistência técnica, etc. 

a) ______________________________________________________________________________________________ 

b) ______________________________________________________________________________________________ 

c) ______________________________________________________________________________________________ 

d) ______________________________________________________________________________________________ 

ATRIBUA UMA NOTA AOS SERVIÇOS DE AGROPECUÁRIA DO MUNICÍPIO 

(   ) 0-2;          (   ) 3-5;          (   ) 6-7;          (   ) 8-9;          (   ) 10; 

MEIO AMBIENTE: Coloque aqui as suas sugestões para o setor do meio ambiente, 

como: Programas de proteção e conservação ambiental. qualificação e visitas 

técnicas, programas de proteção de nascentes, créditos de carbono, 

reflorestamentos, recuperação de rios, arborização, educação ambiental, incentio a 

produção organica, etc. 

a) ______________________________________________________________________________________________ 

b) ______________________________________________________________________________________________ 

c) ______________________________________________________________________________________________ 

d) ______________________________________________________________________________________________ 

ATRIBUA UMA NOTA AOS SERVIÇOS NA ÁREA AMBIENTAL DO MUNICÍPIO 

(   ) 0-2;          (   ) 3-5;          (   ) 6-7;          (   ) 8-9;          (   ) 10; 

INDUSTRIA: Coloque aqui as suas sugestões para o setor da industria, como: Ações 

de atração de empresas, fomento as empresas locais, programas de qualificação de 

mão de obra, leis de fomento, apoio aos pequenos empresários, abertura de áreas 

indústriais, incentivo ao setor de tecnologia, incentivo a iniciativas produtivas, 

criação de ações de fomento a criação de soluções empreendedoras industriais, etc 

a) ______________________________________________________________________________________________ 

b) ______________________________________________________________________________________________ 

c) ______________________________________________________________________________________________ 

d) ______________________________________________________________________________________________ 

ATRIBUA UMA NOTA AOS SERVIÇOS PARA INCENTIVO E SUPORTE A 

INDUSTRIA DO MUNICÍPIO: 

(   ) 0-2;          (   ) 3-5;          (   ) 6-7;          (   ) 8-9;          (   ) 10; 

 

 



    

COMÉRCIO E SERVIÇOS: Coloque aqui as suas sugestões para o setor do comérico 

e serviços, como: Ações de atração de empresas, fomento as empresas locais, 

programas de qualificação de mão de obra, leis de fomento, apoio aos pequenos 

empresários, cursos de gestçao empresarial, incentivo a estruturação de MEI’s, 

incentivo a quallificação de prestação de serviços no setor da tecnologia, fomento a 

atividade de inovação no comercio, fomento a feiras e exposições, etc. 

a) ______________________________________________________________________________________________ 

b) ______________________________________________________________________________________________ 

c) ______________________________________________________________________________________________ 

d) ______________________________________________________________________________________________ 

ATRIBUA UMA NOTA AOS SERVIÇOS PARA INCENTIVO E SUPORTE AO 

COMÉRCIO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO: 

(   ) 0-2;          (   ) 3-5;          (   ) 6-7;          (   ) 8-9;          (   ) 10; 

TURISMO: Coloque aqui as suas sugestões para o setor do turismo no municpio: 

Incentivos a atividade do turismo, fomento a infraestrutura, realização e 

participação em feiras, mapa estadual do turismo, capacitação para o 

desenvolvimento da atividade no municipio, criação e fomento de eventos de 

atração turistica, etc. 

a) ______________________________________________________________________________________________ 

b) ______________________________________________________________________________________________ 

c) ______________________________________________________________________________________________ 

d) ______________________________________________________________________________________________ 

ATRIBUA UMA NOTA AOS SERVIÇOS PARA INCENTIVO E SUPORTE AO 

TURISMO NO MUNICÍPIO: 

(   ) 0-2;          (   ) 3-5;          (   ) 6-7;          (   ) 8-9;          (   ) 10; 

MOBILIDADE MUNICIPAL: Coloque aqui as suas sugestões para o setor de 

mobilidade municipal: condições das estradas e vias urbanas e rurais, condições das 

calçadas, praças e espaços públicos, acessibilidade a ambientes no municipio. 

a) ______________________________________________________________________________________________ 

b) ______________________________________________________________________________________________ 

c) ______________________________________________________________________________________________ 

d) ______________________________________________________________________________________________ 

ATRIBUA UMA NOTA AOS SERVIÇOS PARA INCENTIVO E SUPORTE A 

MOBILIDADE URBANA NO MUNICÍPIO: 

(   ) 0-2;          (   ) 3-5;          (   ) 6-7;          (   ) 8-9;          (   ) 10; 

 

 



    

TECNOLOGIA E INOVAÇÃO: Coloque aqui as suas sugestões para o setor de 

tecnologia, como: incentivo a inovação, tecnologia e empreendedorismo, fomento e 

promoção de eventos de promoção da inovação, tecnologia e inovação, fomento a 

capacitação e incersão dos municipes a inovação, tecnologia, empreendedorismo e 

sustentabilidade. 

a) ______________________________________________________________________________________________ 

b) ______________________________________________________________________________________________ 

c) ______________________________________________________________________________________________ 

d) ______________________________________________________________________________________________ 

ATRIBUA UMA NOTA AOS SERVIÇOS PARA INCENTIVO E SUPORTE A 

TECNOLOGIA E INOVAÇÃO NO MUNICÍPIO: 

(   ) 0-2;          (   ) 3-5;          (   ) 6-7;          (   ) 8-9;          (   ) 10; 

 

SE EXISTE ALGUMA DEMANDA DE IDEIAS OU SUGESTÕES QUE VOCE TENHA E 

QUE VOCE ACHE QUE NÃO SE ENCAIXA EM NENHUMA DAS AREAS ACIMA, 

DESCREVA A MESMA NO ESPAÇO A SEGUIR:  

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 


