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“É fácil a missão de comandar homens livres; basta mostrar-lhes 

o caminho do dever”. 

(General Osório) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 PARTIDO SOCIAL LIBERAL 
COMISSÃO EXECUTIVA PROVISÓRIA MUNICIPAL DE CORUMBÁ 

             
 

Página 2 de 8 

 

Telefone: (67) 99987-5281 – E-mail: pslcorumbams@gmail.com – Corumbá (MS) 

1. Introdução 

A política, dentre tantas definições, "é a ciência de criar o bem de todos" (Deputado Bezerra 

de Menezes).  

Lamentavelmente, essa afirmação vem sofrendo investidas de agentes a serviço da corrupção, 

que se valem do proselitismo ideológico, de embates controversos, ameaças, assassinatos de 

reputação, desconstruções do bem, expropriação de bens materiais que compõem a propriedade 

privada gerados honestamente, enfim, um elenco de ações espúrias que integram um todo e constitui 

uma verdadeira oligarquia corruptora, que dilapidou os valores sagrados do nosso País e da família 

brasileira nos últimos  anos. Como resposta ao entendimento de que a corrupção constitui o maior 

dos males da política, a possibilidade de superação veio com a proposta de repactuação das novas 

regras de convivência política no bojo da eleição do presidente Bolsonaro. O resultado das eleições 

de 2018 revelaram, de forma inquestionável, os anseios dos brasileiros honestos e trabalhadores, e 

representou um grito de "basta" à violência do crime e da corrupção no Estado, prevalecendo a 

conscientização de que o combate à corrupção somente seria possível com a efetiva participação de 

"Homens e Mulheres de Bem" na decisão que resultou das urnas. A partir das eleições de 2018, com 

o atual governo já em curso, é possível extrair a lição de que a luta contra a corrupção é árdua e deve 

ser encarada com muita energia com vistas à manutenção dos propósitos frente às dificuldades que se 

interpõem no curso do movimento, oriundas de comportamentos escusos daqueles que ainda insistem 

em prestigiar os seus interesses em desfavor da coletividade. 

Hoje, após iniciado o processo de expiação ética na política, defrontamo-nos com o desafio 

de trabalhar arduamente para aglutinar  pessoas, grupos e associações dispostos a revitalizar a força 

social dos “Homens e Mulheres de Bem” e interessados em revigorar a consciência individual e 

coletiva contra a corrupção na Administração Pública, e, assim, estender as mudanças ocorridas nos 

níveis federal e estadual à esfera municipal. A realidade de significativo número dos municípios 

brasileiros revela sociedades reféns de um modelo administrativo cruel, moldado pela corrupção, que 

trafega na contramão da liberdade e do desenvolvimento. Não nos referimos a nomes de pessoas, 

mas a um modelo constituído por redes com poder e força de intimidação suficiente para aniquilar 

quem ousar conter o sistema, que oferece uma vida além da capacidade de gerar recursos sem se 

importar com quem que possa sofrer os prejuízos. Assim, o sistema recorre a mecanismos que 

subtraem da sociedade os recursos oriundos do trabalho digno dos pagadores de impostos. Tais 

recursos deveriam ser aplicados em benefício coletivo para assegurar um futuro melhor com o 
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aumento da qualidade de vida, e garantir o contínuo desenvolvimento social através da educação e do 

desenvolvimento econômico sustentável, com geração de emprego e renda. Esse modelo 

administrativo impede esse processo pois os recursos subtraídos não só prejudicam o 

desenvolvimento de toda uma sociedade, como também lhe impõe retrocessos como os que 

assistimos em Corumbá, nos últimos anos, que também não escapa a esse perverso modelo de 

domínio administrativo.  

Na Cidade Branca, assistimos diuturnamente às notícias de desvio de recursos públicos, que 

arruína todos os serviços urbanos, inviabiliza a melhoria dos equipamentos necessários ao bem-estar 

dos cidadãos e impede a construção e conclusão de obras indispensáveis ao município. Os efeitos 

mais visíveis revelam-se da suposta crônica falta de verbas para obras públicas, para a manutenção 

dos serviços nas cidades e, sobretudo, para garantir o direito à educação e à saúde de qualidade. É 

esse menosprezo patrocinado pelo modelo administrativo vigente que vem nos impondo a 

convivência com a pecha de “Cidade-do-já-teve” para designar a nossa Capital do Pantanal  

Atualmente, num cenário de pandemia pela disseminação do novo Corona vírus, temos 

assistido a forma mais letal da corrupção, que ocorre através do desvio de recursos financeiros que 

deveriam ser aplicados no combate contra a doença, e poderiam salvar vidas. Os operadores da 

corrupção, sem um mínimo de sensibilidade humana, roubam o dinheiro de estruturas, medicamentos 

e respiradores que dariam a seres humanos que padecem de falta de capacidade respiratória, o 

oxigênio necessário à sua sobrevivência. 

Já não se pode mais admitir que a corrupção seja considerada um fato natural já integrado ao 

cotidiano das pessoas e, portanto, admitida como um comportamento aceitável na sociedade. É vital 

que a força social passe a exigir dos candidatos a empregados do povo, na condição de prefeito 

e/ou vereador, compromissos mais efetivos com a ética e com a transparência e também com as 

demandas dos cidadãos. É nesse contexto que submetemos nossa proposta de governar Corumbá, 

submetendo-nos a um compromisso público de conduta inarredável do combate à corrupção, que não 

apenas oriente nosso plano, mas, sobretudo, seja o a coluna dorsal que sustentará todas as vértebras 

que constituirão nossa plataforma de governo.  
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2. Características do Programa 

Nosso plano foi elaborado a partir de estudos realizados por grupos de gestores contemplando 

cada área específica, razão pela qual as propostas aqui expendidas não deverão ser tratadas como 

meras suposições utópicas/eleitoreiras, mas sim como reais projetos exequíveis, cujo conteúdo 

programático foi desenvolvido consubstanciando-se propostas de projetos estruturantes nas áreas 

críticas da administração municipal, que são resultado de pesquisas e estudos detalhados e criteriosos 

junto à população e ante a realidade do município, em especial nas áreas mais sensíveis.  

O presente programa não encerra um conteúdo fechado, mas um plano que esteja em 

permanente debate e discussão e, consequentemente, em constante construção, com perfil de longo 

prazo, que poderá ser adaptado às necessidades de cada comunidade, inclusive para inserção de 

projetos específicos, porém com foco num futuro onde os anseios da sociedade constituirão a 

alavanca que moverá os seus eixos, orientando-os de acordo com suas necessidades. A propósito, o 

programa que ora propomos deverá ter sua condução, necessariamente, orientada por uma gestão 

compartilhada, fator este que confirmará o pragmatismo e o idealismo de que bons projetos e 

credibilidade somente são possíveis a partir de postulados que derivam da efetiva participação 

popular na administração pública, aí incluído o instituto do Orçamento Participativo, assegurando, 

assim, os direitos dos cidadãos em participar efetivamente nas tomadas de decisão governamentais.  

Isso posto, é imprescindível a presença de gestores que, efetivamente, se comprometam a 

liderar com competência, motivação e empenho, este que é um projeto de futuro e que pressupõe a 

implementação de políticas públicas consistentes, inovadoras e eficazes, que resultem em níveis 

satisfatórios em todas as áreas da administração. 

3. Diretrizes Gerais do Programa 

 As diretrizes que norteiam nosso programa de governo são influenciadas pela necessidade de 

se promover o desenvolvimento sustentável, propiciando ambiente favorável à alavancagem da 

economia, melhoria constante da qualidade de vida e correção dos desequilíbrios socioeconômicos 

da nossa cidade. Tais diretrizes estão aglutinadas em 3 (três) eixos temáticos, que contêm as áreas e 

respectivas propostas, tendo sempre presente os mecanismos anticorrupção a influenciar a o 

planejamento, a condução dos processos, a tomada de decisão e o acompanhamento. O Programa 

assenta-se, dessa forma, nos seguintes eixos: GESTÃO PÚBLICA, AMBIENTE e SOCIAL. 

 



 

 

 PARTIDO SOCIAL LIBERAL 
COMISSÃO EXECUTIVA PROVISÓRIA MUNICIPAL DE CORUMBÁ 

             
 

Página 5 de 8 

 

Telefone: (67) 99987-5281 – E-mail: pslcorumbams@gmail.com – Corumbá (MS) 

4. Eixo GESTÃO PÚBLICA 

 A excelência na prestação dos serviços públicos vincula-se diretamente ao compromisso da 

Prefeitura com a prática da gestão compartilhada, movimentos em direção da modernização da 

gestão pública, otimização de recursos disponíveis, aumento de receitas para novos investimentos e 

valorização dos servidores públicos. Para esse eixo, dentre outas, estão as seguintes diretrizes: 

a) Criar o Conselho Municipal de Transparência e Controle Social, com as atribuições de 

fiscalizar, acompanhar e promover auditagens no cumprimento da legislação que envolve os 

princípios constitucionais da administração pública, propondo ações e novas leis que 

promovam a integração dos conselhos existentes, do poder público e da sociedade civil; 

b) Instituir uma comunicação profícua com vistas a permitir total, ampla e irrestrita 

transparência e controle social, fomentando os instrumentos de participação cidadã e 

assegurando o controle social como ferramenta anticorrupção; 

c) Instituir um programa de realização permanente de ações educativa da população, integrantes 

de associações de bairros e a sociedade civil em todos os temas que envolvam a matéria 

"controle social", promovendo eventos de Participação e Cidadania; 

d) Desenvolver políticas motivacionais para desenvolver o servidor público, que resultem num 

quadro de servidores motivados, capacitados e comprometidos, potencializando as ações de 

criatividade, retenção de conhecimento e conscientização do reconhecimento do povo 

enquanto pagador dos nossos salários; 

e) Criação de Portais de Transparência da câmara municipal de Corumbá e para outros órgãos 

da administração indireta (Autarquias, Agências, Superintendências, Fundações e Empresas 

Públicas), com conteúdo exclusivo que permita um Controle Social analítico, e desvinculados 

dos sítios institucionais; 

f) Buscar a excelência e inovação dos processos e serviços pelo uso sistemático da tecnologia da 

informação, provendo os processos finalísticos e administrativos de método, ferramentas e 

sistemas que propiciem maior celeridade nos trâmites, integridade e, principalmente, 

confiabilidade das informações, como forma de prevenir desvios e omissões que, não raro, 

desembocam na corrupção; 

g) Criação de seção específica para o acolhimento e fornecimento de solicitações de 

informações e dados públicos, oriundos dos portais e recebidos sob protocolo, bem como 

atendimento via telefone, internet e presencial, na Prefeitura e na Câmara Municipal; 

h) Implementar um Modelo de Gestão orientado a resultados, promovendo maior integração e 

alinhamento entre os órgãos. Os resultados que se buscam são: maior integração, 

coordenação e padronização das diversas funções e processos administrativos e finalísticos. 

Garantir o alinhamento das secretarias, empresas públicas e servidores municipais com as 

diretrizes e plano de governo de forma a otimizar os benefícios para a sociedade; 

i) Adoção da prática de divulgar declaração de bens no início e final do mandado do Prefeito, 

Vice-prefeito, Secretários, Gestores dos Órgãos da administração direta e indireta e 

Vereadores; 

j) Garantir o equilíbrio das contas públicas, por meio da justiça fiscal e do controle e qualidade 

do gasto. Planejamento e monitoramento adequado das contas públicas previne riscos e 

corrige desvios que afetam o necessário equilíbrio, razão pela qual há que se pugnar pelo 

estrito cumprimento de metas de resultados entre receitas e despesas e a obediência a limites 

e condições no que tange a renúncia de receitas e geração de despesas; 
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k) Propor a criação de lei que, de forma clara e consistente, regulamente ampla e prévia 

divulgação das Audiências e Consultas Públicas e dos respectivos documentos e processos de 

encaminhamento, fixando horários que possibilite a participação descentralizada em diversos 

espaços públicos; 

l) Identificar e buscar novas fontes de recursos, além da arrecadação tributária, de forma a criar 

as condições para investimentos necessários em benefício da população; 

m) Instituir os critérios da "Lei da Ficha Limpa" no município, de forma a coibir a candidatura e 

investidura em cargos comissionados, funções gratificadas e secretários da administração 

pública, de cidadãos que tenham condenação transitada em segunda instância proferida por 

colegiado. 

 

5. Eixo ECONÔMICO-SOCIAL 

Este Eixo visa sustentar e prestigiar a promoção do desenvolvimento social, notadamente aos 

nossos irmãos corumbaenses que mais necessitam de ações governamentais integradas, como forma 

de prover-lhes a garantia do acesso à boa educação, saúde humanizada e resolutiva, cultura, lazer e 

segurança. Contempla, de forma igualmente especial, as nossas crianças, nossos adolescentes e 

jovens, através de uma malha protetora que assegure seu desenvolvimento social, em todas as 

vertentes da vida em coletividade. Segue suas premissas básicas: 

a) Dotar a área da saúde de Corumbá dos recursos necessários ao pleno desenvolvimento das 

atividades em todas as suas fases: promoção, prevenção e tratamento. O objetivo principal é 

que o atendimento ocorra com excelência no ACOLHIMENTO e na RESOLUTIVIDADE, 

dimensionando corretamente e qualificando a rede de atendimento, incluindo os profissionais 

de saúde, para que o sistema tenha capacidade de resolver situações relacionadas à 

saúde/doença dos cidadãos e/ou atendê-los de forma adequada e humanizada em todos os 

níveis de atenção; 

b) Garantir que os cidadãos se sintam protegidos e seguros da circunscrição municipal. 

Qualificar as atividades de planejamento, estabelecer maior cooperação entre órgãos e 

polícias, incentivar e implementar a polícia comunitária, monitorar os espaços segregados das 

áreas urbanas, dimensionar corretamente a infraestrutura, promover a educação para 

segurança, instituir proteção e monitoramento adequados de bens, serviços e instalações, são 

algumas dos principais medidas no universo das ações que permitem alcançar bons resultados 

para a segurança do cidadão; 

c) Dimensionar corretamente e qualificar a educação e a rede de proteção social às nossas 

crianças e jovens. Os objetivos são ampliar e qualificar os ensinos infantil-com foco na 

primeira infância-, fundamental, médio e técnico, inserindo a família, a comunidade e a rede 

de proteção social nas áreas de assistência, saúde, segurança, esporte, cultura e lazer do nosso 

público escolar. Dentre os benefícios esperados estão a superação das notas nacionais do 

IDEB, a universalização da educação infantil e fundamental em período integral e a correta 

dotação de equipamentos de segurança nas escolas; 

d) Implementar políticas públicas que ampliem horizontes de oportunidade para a juventude, 

gerando oportunidades de desenvolvimento humano para os jovens através da promoção da 

educação e do exercício da cidadania, bem como despertar a conscientização da primazia do 

SER sobre o TER; 
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e) Mapear e qualificar os espaços culturais e esportivos. Levantar as necessidades de cada região 

da cidade para focar em ações que assegurem a correta dimensão, melhor nível de adequação 

e conservação dos equipamentos esportivos, recreativos e culturais. Promover ações que 

contribuam para ampliar o acesso aos diversos públicos, fortalecendo a inclusão; 

f) Promover a autossutentabilidade e emancipação dos cidadãos, assegurando o acesso dos mais 

vulneráveis às políticas sociais inclusivas por meio dos serviços de assistência social, 

acolhimento, educação para emancipação, atenção à saúde e inserção no mercado de trabalho; 

g) Adoção de medidas que constituam um programa permanente de regulamentação fundiária, 

para aumentar os níveis de inclusão social e melhorar a qualidade de vida das mais de 1.500 

famílias que vivem nos assentamentos; 

 

6. Eixo ECONÔMICO-AMBIENTAL 

 A finalidade das proposições que integram este Eixo têm a finalidade de projetar uma cidade 

que contemple, na sua dinâmica socioeconômica, a harmonia entre desenvolvimento econômico e 

padrões de consumo com o respeito e cuidado para com os recursos naturais das gerações presentes e 

futuras, distribuindo e ofertando bens e serviços que garantam o conforto, o fortalecimento da sua 

capacidade produtiva, a ampliação de horizontes econômicos, a qualificação de mão de obra, a 

permanente incorporação de novos agentes ao processo produtivo, e dignidade humana a todos os 

cidadãos. Alinham-se, a seguir, as propostas que integram o presente Eixo: 

a) Instituir um planejamento econômico, urbano e ambiental integrado, de longo prazo, 

respeitando o princípio da territorialidade, e promover intervenções para melhor mobilidade 

urbana, saneamento e demais serviços, trazendo, assim, mais qualidade de vida e 

desenvolvimento para a população corumbaense. Esse planejamento impacta todas as demais 

propostas de ações que vierem a integrar este Eixo; 

b) Adoção de ações de desenvolvimento urbano, em conjunto com outras esferas 

governamentais para enfrentamento dos principais gargalos regionais, como mobilidade 

urbana municipal e intermunicipal — estimulando a participação plural de operadoras de 

transporte de passageiros —, transporte, saneamento básico que amplie o universo assistido e 

se estenda à população ribeirinha, combate a enchentes, medidas preventivas contra as 

queimadas que ocorrem anualmente e geram transtornos e prejuízos à saúde da população, 

tratamento de resíduos sólidos, habitação e segurança pública, e outras possam ser articuladas 

através de planejamento e ações integrados; 

c) Qualificação dos serviços urbanos para aprimoramento da ambiência e da convivência. O 

objetivo é proporcionar ambientes urbanos de qualidade para o bem-estar da população, 

promovendo-se soluções de: acessibilidade imediatas nas vias públicas e calçadas — hoje 

inexistentes —,  fiscalização do comércio, saneamento, iluminação, calçadas, conservação de 

mobiliário urbano e do patrimônio cultural — com destaque para o Jardim da Independência 

—, arborização, manutenção de áreas verdes e naturais, limpeza urbana — buscando a 

pluralidade de prestadores de serviços na área, com preferência para empresas corumbaenses 

—, conservação de prédios públicos e estudo de medidas que coíbam a deterioração de 

imóveis particulares; 
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d) Alavancar avanços estruturais e duradouros à mobilidade urbana, proporcionando maior 

segurança e fluidez nos deslocamentos, melhor qualificação dos ambientes para convivência 

urbana, fomentar a construção de loteamentos, preservar a história e potencializar as 

condições naturais do ambiente urbano; 

e) Criar um ambiente que favoreça o desenvolvimento de negócios para incentivar os setores 

produtivos da economia (Incubadora de empresas), potencializando as vantagens 

competitivas da cidade de forma a ampliar as oportunidades de trabalho e renda da 

população, integrando a agricultura familiar e os pequenos produtores ao processo produtivo, 

oferecendo-lhes garantias de comercialização através de política de preço mínimo (Mercado 

do Produtor); 

f) Impulsionar o turismo, fortalecendo o modelo já existente nos cenários nacional e 

internacional, e promovendo a pluralidade das atividades, com ênfase para a vinda de 

visitantes atraídos por setores/atividades/serviços referências no município, como as tradições 

pantaneiras, passeios a cavalo, realização de cavalgadas, construindo parques aquáticos e 

revitalizando nascentes como a Cacimba da Saúde; 

g) Potencializar o capital humano e políticas que promovam o empreendedorismo e a inovação, 

desenvolvendo ações de cooperação entre a iniciativa privada e a prefeitura municipal, como 

a substituição do asfalto pelo pavimento rígido que, além de prestigiar os insumos produzidos 

no município, permite que os recursos financeiros aqui gerados tenham seu giro no próprio 

mercado, retroalimentando a economia local, além de reduzir drasticamente os serviços de 

manutenção, verdadeiros ralos que desaguam no mar da corrupção. 

 

Corumbá (MS), 12 de setembro de 2020 
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