
  

PROPOSTA DE GOVERNO 

COLIGAÇÃO “Corumbá, quem ama leva a sério!” 

DR. GABRIEL – CANDIDATO A PREFEITO 

BRUNO MIGUEIS – CANDIDATO A VICE PREFEITO  

 

SAÚDE 
 
É essencial para a qualidade de vida a saúde é direito de todos e dever do 
Estado. Os serviços prestados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) se regem 
pelos princípios de universalidade, integralidade e equidade. Problemas como a 
falta de articulação da política de saúde com as demais políticas públicas e o 
subfinanciamento do setor representam séria vulnerabilidade e são desafios a 
serem enfrentados de maneira nacional pelo SUS nos três níveis de governo. 
 
 

1-  Aperfeiçoar as parcerias e contratualizações junto ao governo federal e 
estadual, visando à implementação de políticas públicas que satisfaçam 
a população; 
    

2- Gerenciar a estrutura de saúde adotando modelos de gestão que possam 
possibilitar a sinergia entre a rede e usuário em um sistema de avaliação 
e cooperação permanentes; 

 
 

3- Otimizar, modernizar, ampliar e garantir a atenção básica e demais 
serviços de saúde à população, promovendo a saúde através de metas 
baseadas nos indicadores de longevidade e na diminuição de doenças;    

 
4- Garantir o acesso aos medicamentos para a população por meio de um 

planejamento de aquisição de remédios e demais insumos, evitando 
compras emergenciais de pequena monta que são mais onerosas e de 
curta duração; 

  

5- Incentivar políticas de valorização e capacitação dos profissionais da área 
de saúde; 

  

6- Ampliar programas de Saúde que promovam a qualidade de vida, 
prevenindo e tratando de doenças em domicilio, integrado às redes de 
atenção à saúde; 
 

7- Promover uma ação eficaz e permanente de prevenção, visando reduzir 
a índices adequados a dengue, Zika vírus, febre Chikungunya e outras 
endemias. 
 
 



  

EDUCAÇÃO 
 
A formação do cidadão em sua plenitude é a garantia da construção de uma 
sociedade mais justa e a Educação é base fundamental nesse processo, pois é 
através dela que podemos transformar o mundo. Garantir desde cedo os 
espaços adequados para a formação das nossas crianças será uma busca 
constante. 
 

1 - Desenvolver uma gestão transparente, aberta, planejada e totalmente 
participativa, com foco na melhoria da aprendizagem; 
 
2 – Combater o analfabetismo, através de cursos, turnos e atividades 
diferenciadas que atraiam as pessoas para a escola; 
 
3 – Garantir a criança o acesso à escola e a creche (CEMEI); 
 
4 – Viabilizar por meio de ações o monitoramento e controle das 
instalações físicas das escolas e creches (CEMEI), identificando a 
necessidade de ampliação e otimização desses espaços físicos através 
de projetos funcionais adequados a realidade do município; 
 
5 – Retomar o projeto de implantação gradativa de ensino em tempo 
integral na rede municipal de ensino, assegurando o acesso ao reforço 
escolar e as atividades complementares;   
 
6- Universalizar o acesso à tecnologia por meio de materiais pedagógicos, 
notebooks, lousas digitais, entre outros que possam inovar a metodologia 
de ensino; 
 
7 – Assegurar aos professores o pagamento do piso salarial nacional; 
 
8 – Implementar a pratica de prêmios e incentivos às escolas municipais 
com ações inovadoras de ensino e gestão escolar. 
 

 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL 
 
A relevância do desenvolvimento para o município de Corumbá reflete 
diretamente na vida das pessoas. Executar uma politica de planejamento 
estratégico que possa garantir o acesso ao emprego é a certeza da ascensão 
social de um indivíduo. 
 
O desenvolvimento econômico sustentável trará em seu escopo a necessidade 
de potencializar as atividades econômicas existentes e possibilitar a 
ambientalização de novos negócios, observando nas possibilidades e variações 
econômicas a ampliação e abertura de mercados. 
 
 
 



  

MINERAÇÃO – PECUÁRIA – AGRICULTURA FAMILIAR-PESCA 
 

Propor a criação de uma associação de municípios produtores de minérios em 
Mato Grosso do Sul, servindo de apoio aos municípios nas áreas de: meio 
ambiente, tributária, jurídica, política, capacitação, prospecção de novos 
negócios, otimização dos recursos da contrapartida CFEM, integração comercial 
com a província de Germán Busch -Bolívia; 
 
Estruturar a politica de agricultura e pecuária nos moldes 4.0, a qual aperfeiçoa 
a cadeia produtiva através de tecnologia e informação, proporcionando através 
da sustentabilidade o aumento da produtividade, redução de erros e falhas, 
acréscimo no lucro e redução de custos;  
 
Operacionalizar em parceria com a iniciativa privada um calendário de eventos, 
workshops e feiras do segmento do agronegócio; 
 
Adensar a relação com a agricultura familiar no âmbito do PNAE – Programa 
Nacional de Alimentação Escolar; 
 
Atuar em parceria com o Estado e União na constante melhoria da logística de 
escoamento da produção; 
 
Estabelecer uma política para o desenvolvimento sustentável da pesca; 
 
Fomentar projetos de pesquisa pesqueira em parceria com a União e Estado; 
 
Fortalecer o turismo sustentável através da pesca esportiva; 
 
 

 
COMÉRCIO - SERVIÇOS 
 
Incentivar os empreendimentos afetados pela recessão, estimulando entre 
outros setores, os de lazer para o turismo, hotéis e gastronomia;      
 
Adotar política que possa minimizar impostos municipais de empreendimentos 
sem similar no mercado local, que sejam inovadores e que gerem novos 
empregos;  
 
Estabelecer em parceria com instituições públicas e privadas o Programa 
Corumbá Digital, espaço destinado a: inclusão digital, elaboração e 
acompanhamento de plano de negócios, inovação sustentável do 
empreendedorismo / micro e pequenas empresas, desburocratização municipal 
para a implantação de negócios;  
 
Fortalecer parcerias com universidades para implantação de estratégias de 
negócios em região fronteiriça;  
 



  

Criar o Fórum Permanente de Desenvolvimento da Fronteira, integrado por 
representantes do poder público e da iniciativa privada dos países, para elaborar 
o mapa de oportunidades da fronteira e promover rodas de negócios nos 
principais centros econômicos dos dois países para divulgar as vantagens de 
investir em Corumbá.  
 
Criar cursos de capacitação para jovens, bem como incentivos para a 
contratação de idosos;   
 
Oportunizar aos artesãos a produção e comercialização de souvenires; 
 
 
 

SEGURANÇA, ESPORTE, CULTURA E TURISMO 
 
Alicerçar políticas públicas que possam oportunizar ao cidadão a sensação de 
segurança e bem estar está no escopo de qualquer projeto que atenda a 
necessidade do indivíduo em relação ao meio que habita. 
 
Desse modo, garantir a sensação de segurança aos munícipes e visitantes 
fortalece o desenvolvimento de ações e projetos nas áreas de esporte, cultura e 
turismo. 
 
 
1 - Ampliar a parceria com o Estado e União na área da segurança pública; 
 
2 - Otimizar a estrutura da guarda municipal e oportunizar capacitação constante 
dos seus servidores;  
   
3 - Expandir o videomonitoramento e instituir politica Corumbá vigiada, 
proporcionando benefícios a empresas e munícipes que instalarem câmeras de 
videomonitoramento; 
 
4 – Promover ações de esporte; 
 
5 – Incentivar e aperfeiçoar as atividades relacionadas ao desporto educacional 
e comunitário; 
 
6 – Intensificar as politicas destinadas ao desporto de rendimento;  
 
7 – Fortalecer a agenda cultural de Corumbá;  
 
8 – Proporcionar o acesso à cultura a toda população através de uma cesta de 
projetos populares com eventos nos bairros para o lazer gratuito das famílias; 
 
9 – Aperfeiçoar o ambiente legal e normativo do setor turístico de Corumbá, 
envolvendo o trade turístico, universidade e demais segmentos da sociedade 
civil organizada; 
 



  

10 – Atuar em parceria com o governo estadual e federal para melhorar a 
infraestrutura turística e a atração de investimentos e a oferta de crédito para o 
segmento; 
 
11 – Apoiar o planejamento no turismo, integrado ao setor da segurança; 
 
12 – Impulsionar a integração da produção local à cadeia produtiva do turismo e 
desenvolver o turismo de base local; 
  
 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DESENVOLVIMENTO URBANO 
 
Hoje a administração pública de Corumbá está superada em um modelo 
institucional superado, de costas para a maioria da população, ignorando suas 
necessidades regionais. Nosso compromisso é inverter esse processo, adotando 
um modelo de gestão identificado pela modernidade e pela proximidade com o 
cidadão. 
 
Esse processo transita pela completa modernização da máquina pública, 
começando pela valorização dos recursos humanos, indispensáveis para o êxito 
de qualquer política municipal. 
 
A otimização da administração pública refletirá principalmente no 
desenvolvimento urbano, na infraestrutura e no bem estar do munícipe.   
 

1- Fortalecer o sistema previdenciário do município, assegurando solidez e 
viabilidade financeira para garantir o pagamento dos benefícios futuros 

 
2- Modernizar a administração municipal utilizando os recursos de 

Tecnologia da Informação e comunicação, adotando o conceito de 
Governo Eletrônico.  

 
3- Valorização e Capacitação do servidor público municipal; 

 
4- Implantar o planejamento comunitário com fins de manter reuniões 

periódicas com os munícipes; 
 

5-  Usar a transparência com base para uma administração democrática, 
ensejando ao máximo a participação popular, facilitando a fiscalização e 
controle das ações administrativas; 
 

6- Realizar projetos e captar recursos federais, estaduais para implantar 
pavimentação asfáltica/lajotas e recapeamento levando conforto e 
qualidade de vida para moradores das diversas regiões da cidade; 
 

7- Agilizar e otimizar os serviços de manutenção de vias não 
pavimentadas, controlando a erosão e assegurando o acesso dos 
moradores as suas ruas; 
 



  

8- Concluir a execução do Programa de Desenvolvimento Integrado de 
Corumbá-PDI, oriundos do contrato junto ao FONPLATA; 
 

9- Propor uma política de inovação e sustentabilidade junto aos serviços de 
transporte coletivo municipal;  
 

10-  Realizar parcerias com o governo do Estado e federal, ampliando os 
programas de construção de unidades habitacionais, assegurando 
moradia digna para quem vive em Corumbá; 
 

11-  Promover a regularização fundiária; 
 

12-  Acompanhar a política de saneamento, cobrando da empresa 
concessionária a execução de obras, serviços e a ampliação da rede de 
coleta e tratamento de esgoto; 
 

13-  Efetividade, economicidade, eficiência  
 
 

 
 


