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Este é um programa de lançamento das bases e propostas para a posterior 

construção coletiva de uma gestão municipal transparente e efetiva, buscando 

dar suporte ao esforço social de construção de um ambiente saudável para a 

promoção do desenvolvimento sustentável e inovador. 

 

As nossas propostas estão alicerçadas, principalmente, no combate à 

corrupção, no desenvolvimento sustentável, na inclusão social e na 

participação efetiva das diversas comunidades que compõem nossa cidade. 

 

É preciso pensar na gestão com base na situação vivida atualmente, com uma 

perspectiva de como será o mundo e a cidade de Corumbá na fase pós-

pandemia do covid-19. 

 

Como se sabe, não há como imaginar uma cidade sem investimento em 

tecnologia. E Corumbá sofre com o problema crônico da péssima qualidade 

da internet. A melhoria de áreas crucias como saúde, educação e segurança 

passa necessariamente pelo investimento em tecnologia.  

 

Nos comprometemos a trilhar uma luta incansável de combate à corrupção, a 

fim de extirpar essa mazela da cidade de Corumbá (MS) e a implantar uma 

gestão séria e eficiente de destinação do dinheiro público. 

 

Não podemos esquecer que o desenvolvimento da cidade precisa ser 

sustentável, com geração de emprego e renda, com responsabilidade 

ambiental, com fortalecimento do turismo, da atividade rural e da agricultura 

familiar.  

 

Precisamos democratizar as relações entre o Estado e a Sociedade, por meio 

de parcerias amplas que podem dividir responsabilidades, recursos e também 

governabilidade na condução de inúmeros serviços públicos e investimentos 

que podem ser assumidos pelas próprias comunidades usuárias, por 

empresas ou por organizações do Terceiro Setor, descentralizando, 

espalhando raízes, criando novas instâncias de controle social e verificação 

da efetividade da aplicação do dinheiro público. 
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Por isso, conclamamos a todos os corumbaenses a abraçar esse sonho e 

caminhar conosco para construir um projeto de desenvolvimento novo e 

inovador, que reforce os nossos laços de amizade, sem qualquer tipo de 

discriminação, que valorize as nossas raízes culturais, que tenha a marca do 

compromisso social, da responsabilidade ambiental, do combate à corrupção 

e da inovação tecnológica. 

 

Venham todos, CORUMBÁ MERECE RESPEITO! 

 

Paulo Duarte e Luciana Cândia 


