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Apresentação. 
 
 

Este documento é um instrumento em que se apresenta e define o Plano de 
Governo do Partido Socialismo e Liberdade - PSOL, para o Município de  
Corumbá/MS, onde estabelece as diretrizes e as medidas que serão tomadas no 
novo governo. A ação governamental parte de um diagnóstico amplo dos 
principais problemas da cidade; constituindo-se, portanto, em propostas 
concretas e viáveis para solução dos mesmos, ou seja, crescer economicamente, 
protegendo vidas humanas e o nosso Pantanal. Para isso, debatemos nossas 
propostas e recebemos contribuições  da comunidade em geral, para fazer de 
nossa cidade, a melhor cidade para se investir, viver e visitar. Por conseguinte, 
as propostas ora apresentadas no nosso Plano de Governo serão de ações 
voltadas para a melhoria da qualidade de vida da população, visando assegurar-
lhes a igualdade de oportunidades e de direitos, tendo a redução da pobreza 
como um desafio de todos e condição fundamental para a promoção do 
desenvolvimento humano, econômico e social, no campo e na cidade. Por fim, 
este documento se propõe a demonstrar como pretendemos proceder, nossas 
ações e compromissos com os cidadãos . Não é um programa fechado, e sim um 
programa em constante construção onde os anseios da sociedade serão seu 
principal combustível. 

Em um período de fragilização da democracia e de crise econômica, as 
eleições deste ano servem  para reafirmar os valores democráticos e de defesa 
dos direitos sociais conquistados pelos brasileiros. Este programa de governo 
possui objetivos claros e um ardente desejo de construção de uma Corumbá 
justa, inclusiva e acolhedora, seja para seu cidadão, viajante ou turista.  



O Partido Socialismo e Liberdade apresenta-se ao povo corumbaense de 
cabeça erguida, orgulhoso de suas raízes e de sua coerência! É o único partido 
com representação no Congresso Nacional não envolvido com a Operação Lava 
Jato e que tem lutado pelo respeito à Constituição de 1988, pelos direitos da 
classe trabalhadora e do meio ambiente. 

 
 
Prezada Cidadã, Prezado Cidadão: 

Apresentamos aqui as principais proposta à gestão 2021-2024. O conteúdo foi 
desenvolvido a partir das experiências adquiridas ao longo de  conversas e ouvindo 
nossos munícipes e nossas vidas públicas. sobretudo , apesar da pandemia tivemos 
oportunidade  de participar com a nova diretoria do PSOL, onde construímos juntos as 
propostas para nossa cidade de Corumbá. 
Neste período, pudemos elaborar futuros  projetos em diversas áreas de atuação do 
Governo, sempre com o objetivo de obter os melhores resultados para a população. 
As propostas ora descritas representam a nossa vontade de trabalhar para o 
desenvolvimento da nossa gente  e refletem simultaneamente nosso pragmatismo e 
idealismo. Contemplam objetivos e  novos projetos , com pessoas aptas e envolvidas 
eticamente para uma administração competente em prol de nosso povo. 
Nos orgulhamos da nossa equipe  do PSOL de Corumbá , que tem participado na 
construção do partido, fizemos juntos para atender a população e nos comprometemos 
a conduzir a gestão , com motivação , compromisso  e diligência. 

Contamos com seu VOTO de confiança,  para UNIDOS darmos  para o nosso Município 
, o MELHOR atendimento ao  Público , gente cuidando de gente. 

 

POR VIDAS CORUMBÁ, NO PANTANAL VIVO. Prefeito: ANÍSIO GUILHERME DA 
FONSECA(ANÍSIO GUATÓ)(50)- VICE-PREFEITO: JAIRO BARBOSA DE 
SOUZA(JAIRO DO ASSENTAMENTO).(50) 

 

*Nossas Propostas 
  

Atendimento Público, Gente cuidando de Gente . 
  
Setores  

 
● Servidoras e servidores da saúde;  
● Usuárias e usuários do SUS em Corumbá;  
● Servidoras e servidores da educação;  
● Setores menores e dispersos do funcionalismo público, em especial o municipal, que 

terá alterações consequentes da reforma administrativa federal;  
● Agricultura familiar, camponesas/és, populações indígenas (Cambas e Guatós), 

quilombolas (na Alameda Vulcano, comunidade ribeirinha “Família Ozório) e demais 
territórios fora da zona urbana;  

● Ferroviários;  
● População urbana, rural e região de Corumbá e Pantanal.  
● Cooperativas, micro e pequenas empresas da região de Corumbá e Pantanal.  
 
 
  



Eixos  
 

● Política de saúde, SUS, saúde municipal   
● Educação, tanto disponibilidade quanto uma educação voltada para a manutenção do 

Pantanal e das águas;  
● Reforma Política Administrativa, Estatuto do Servidor e Previdência social;  
● Reforma urbana: segurança pública, mobilidade urbana, meio ambiente urbano, 

regularização fundiária e zoneamento;  
● Territórios dos povos indígenas, ribeirinhos, quilombolas, povos de terreiro, povos 

migrantes; 
● Turismo e Cultura: democratização e debate público sobre o turismo em Corumbá, 

sobre meios de possibilitar acesso e desenvolvimento de cultura, sobre quem produz 
e quem divulga cultura no Pantanal  

● Economia da cidade de Corumbá e região do Pantanal;  
● Segurança Pública e Patrimônio Histórico;  
● SOBERANIA do Pantanal, Lugar de Pertencer, de Viver, de Estar e REFÚGIO de 

nascentes e da biodiversidade  
 

1- SAÚDE 
 

 A melhoria das condições de saúde da população em nosso Município é proposta fundamental 
do nosso plano de governo. Será efetivada mediante uma ação governamental de planejamento 
do governo municipal, em consonância com os planos, programas e planos do governo federal e 
estadual, que estabeleça definitivamente uma política de saúde séria, com ações compartilhadas, 
que represente um grande salto na qualidade da saúde pública.  

Propostas   
 

● Fortalecimento do SUS local como resposta à pandemia de coronavírus e também 
como melhoria da qualidade de vida das e dos Corumbaenses, incluindo políticas 
preventivas de saúde familiar, saúde indígena e ribeirinha, saúde da gestante;  

● Fortalecimento dos conselhos municipais, como o Conselho de Saúde;  
● Fortalecimento da Frente Popular de Enfrentamento a Covid-19 (organização da 

sociedade civil que está fazendo mobilizações de enfrentamento à pandemia, em 
razão da omissão da atual governança da prefeitura);  

● AUDITORIA PÚBLICA E CIDADÃ dos Contratos das Prestadoras e Conveniadas 
SUS.  

● Priorizar os Concursos Públicos e Valorização, investimento e formação continuada e 
especialização aos trabalhadores.  

● Elaborar campanhas de divulgação dos serviços presentes nos postos de saúde e a 
necessidade de pelo menos uma consulta anual para o público adulto e a juventude. 
Incentivar a visita ao médico e a realização de exames importantes para a detecção 
de doenças como Sífilis,  AIDS, entre outras. Combater a gravidez precoce mediante 
educação sexual e uso de métodos contraceptivos gratuitos. 

● Água para todos, lutando pelo direito à água potável na cidade de Corumbá/MS 
(assentamentos rurais).  

 
2- EDUCAÇÃO 

 
Falar em Educação é pensar fundamentalmente em uma educação universalizada, é buscar 
caminhos, enfrentar desafios, é fazer do impossível, o possível e necessário. Educar é 
valorização profissional, é tornar real o acesso Plano de Cargos e Salários do Professores 
junto com o sindicato da categoria e a permanência do aluno na escola, é compreender que o 
ato de educar é um ato político, pois se acredita que construir uma educação de qualidade 



requer participação, envolvimento, articulação de todos que dela fazem parte, fazendo com 
que cada cidadão sinta-se responsável pelo seu papel na sociedade. 
É neste contexto, que enfatizamos a importância de melhorar a qualidade de ensino da Rede 
Municipal, priorizando ações que serão desenvolvidas como forma de reestruturação do setor 
educacional para que assim possamos combater a evasão escolar e garantir a permanência 
dos alunos nas escolas do município. 
 

  

Propostas  
 

● Revisão do currículo municipal, por uma educação emancipadora, laica, pública gratuita e de 
qualidade. Valores da nossa política de educação são do pertencimento, da liberdade de 
expressão, do diálogo entre sabedoria popular e conhecimento científico;  

● Cumprir e avançar na valorização dos professores respeitando e praticando o pìso nacional 
da educação;  

● Defesa das eleições para direção escolar.  
● Garantir os investimentos públicos municipais com convênios com Estado e União, para 

assegurar a Educação Universal: garantia de alfabetização em língua materna desde a 
primeira infância; educação construída nos territórios dos povos indígenas, ribeirinhos, 
quilombolas e também assegurar o acesso à educação aos povos em transição nas faixas de 
fronteiras.   

●  Valorização dos professores com capacitação, formação e salário justo previsto no Plano de 
Salário da Educação; 

 
● Prioridade para a Educação Especial: deficientes auditivos, físicos e outros. 
● Revitalizar, planejar e monitorar com eficiência o transporte escolar nas zonas urbana e rural; 
● Melhorar a qualidade da Merenda Escolar. 
● Implantação do Cursinho preparatório do ENEM para obtenção do Diploma do Ensino Médio 

aos trabalhadores; 
● Discutir com os professores da Rede Municipal a Criação um  Programa de Educação 

Integral com atividades que elevem o nível de aprendizagem de crianças e adolescentes (Jiu 
Jitsu, balé, futebol, fanfarra, capoeira, xadrez,  violão, Jazz, pintura, dentre outros), que 
permitam convívio sadio à juventude e que gere novas oportunidades de emprego e renda 
para os eventuais envolvidos no referido programa. 

 
● Combater o analfabetismo, lutar pelo estabelecimento de turmas de alfabetização e EJA, 

estudar a proposta de horários alternativos para dar acesso a dignidade e inserção cidadã de 
pessoas que muitas vezes realizam  trabalho braçal, e possuem poucas chances efetivas de 
enfrentar com êxito a escola convencional. 
 
 
 

 
3- Agricultura e Economia 

 
A agricultura no município de Corumbá precisa ter  POLÍTICAS PÚBLICAS sérias, que venham 
de fato criar condições de sobrevivência ao pequeno agricultor, já que a agricultura tendo 
incentivo também pode se tornar forte potência na base da economia do nosso município.  
 
 
 

PROPOSTAS  
 

● Articulação com o Estado e União nos programas de incentivo fiscal a agricultura 
familiar (incluindo a aquicultura) , pequena indústria , comércio local  e os 



assentamentos . Fortalecimento das feiras livres nos bairros e feiras culturais dos 
povos originários;  

● Articulação de Políticas de incentivo do trade turístico local gerando emprego e renda 
dignos na própria Corumbá;  

● Articulação da secretaria de meio ambiente e secretaria de turismo para fortalecer o 
turismo contemplativo e operadoras/es do turismo na própria Corumbá / articulação 
dessas duas secretarias com outras para fazer o controle social do turismo;  

● Cobrança das grandes dívidas com o Município - como meio de viabilizar geração de 
microcrédito para cooperativas e pequenas empresas.  

●  Aquisição de tratores e implementos agrícolas para o fortalecimento ao homem do campo; 
 
  

TERRITÓRIOS 
  
● Criação de um conselho municipal de Fronteira, para deliberação e discussão das 

questões de fronteira em Corumbá;  
● IPTU Progressivo em conjunto com zoneamento socioeconômico e socioecológico, 

com implantação do Plano Diretor Municipal Participativo.  
  
4- Meio Ambiente 

 
Viabilizar a implantação do Programa Resíduos Sólidos Urbanos e Gestão Ambiental Urbana 
do Governo Federal financiado com recursos da Caixa, BNDES e emendas do Orçamento 
Geral da União.Elaborar e/ou revisar o plano ambiental e de paisagem do município, 
respeitando as especificidades de cada ecossistema, a capacidade de suporte do território, as 
características da ocupação e uso do solo, visando a mitigação dos riscos ambientais e 
adaptação às mudanças climáticas. 
 

MEIO AMBIENTE  
 
PROPOSTAS 
 

● Agenda ambiental do município de Corumbá: política de controle público com controle 
de biossegurança sobre resíduos;  

● Dia do rio Paraguai visando unificar a mesma data dos decretos municipais de 
Cáceres/MT e Ladário/MS;  

● Discussão das leis e regras municipais para o uso das águas, centrada no uso 
soberano e fora da lógica de água como mercadoria.   

● Investimento do ICMS Ecológico na formação de brigadas permanentes de incêndio 
e monitoramento/manejo do fogo;  

● Estudar formas de solucionar a questão do uso e descarte de sacolas e demais 
descartáveis na cidade;  

● Debater com a população meios de solucionar o problema relacionado a coleta de lixo 
(necessidade de coleta seletiva) e o “lixão”;  

● Dialogar e encontrar soluções com a população (ambulantes, brasileiros e bolivianos) 
sobre espaço adequado ao comércio de rua, respeitando normas de mobilidade 
urbana, saúde, entre outras.  

● Programa CIDADE VERDE: plantio de árvores nas ruas e terrenos particulares. 
● Fortalecimento da Secretaria Municipal de Meio Ambiente; em relação aos projetos já 

em andamento. 
● Fortalecimento do Conselho Municipal de Meio Ambiente e do Fundo Municipal de 

Meio Ambiente; 
● Criação do Congresso Municipal de Meio Ambiente; 



● Apoiar o desenvolvimento de novos atendimentos  no CCZ (Centro de Controle de 
Zoonoses. Em conjunto com a equipe de profissionais discutir a implantação, em curto 
prazo, de pequenos procedimentos veterinários, em especial castração e vacinação 
em cães e gatos. Os serviços veterinários são especialmente criados para dar auxílio 
a animais domésticos que possuem tutores com baixa renda comprovada. Incentivar 
a adoção responsável mediante campanhas de sensibilização em diversos meios de 
comunicação; 

● Incremento das parcerias com institutos de pesquisas e desenvolvimento de novos 
acordos de cooperação para promover a valorização da sustentabilidade  de nossos 
assentamentos e dos pequenos produtores do Pantanal, em defesa da soberania 
alimentar e combate ao uso indiscriminado de agrotóxicos. 

 
5- TURISMO E CULTURA 

 
A Prefeitura Municipal de Corumbá por meio da Fundação de Turismo do Pantanal 

(FUNDTUR/Pantanal) inicia a elaboração do Plano Municipal de Turismo. Elaborar com os 
empresários da cidade , novas possibilidades de impulsionar o turismo, pós-pandemia. E ao 
longo dos anos de gestão. Proporcionar aos artistas comercializar e expor seus trabalho no 
Porto Geral. 

 
  
PROPOSTAS 

 
● Dialogar sobre o turismo (marcas e meios de desenvolvimento) com a população em geral 

como forma de promover o envolvimento de todos nessa questão;  
● Envolver e possibilitar à população do Corumbá conhecer o Pantanal;  
● Proteger e divulgar as obras de artistas de Corumbá ( Izulina, Jorapimo e muitos outros mais!);  
● Abrir escolas aos finais de semana (com estudo de viabilidade da contratação de monitores 

para desenvolver práticas e socialização, inclusive por meio de esporte)  
● Cuidados com o patrimônio e riqueza histórica da cidade de Corumbá. 
●  Viabilizar um espaço onde os artistas possam expor e comercializar seus trabalhos, de modo 

permanente e organizado; 
 
 

6- SEGURANÇA  PÚBLICA 

A responsabilidade da Segurança Pública é competência do Estado, entretanto, o 
Prefeito não pode ficar de braços cruzados. O Governo Municipal tem um papel 
decisivo na vida dos cidadãos e não pode abrir mão de liderar no município, uma 
cruzada contra a violência de forma geral, Elaborar  ações de conscientização.contra 
a violência. 

 
 
PROPOSTAS 
 

● Promover treinamento e qualificação da guarda municipal para interação com a 
população de Corumbá; 

● Monitoramento de pontos da cidade a partir de câmeras (com auxílio da Guarda 
Municipal).  

● Criar programas que gerem empatia com a guarda municipal.Visitações ̀ as lideranças 
de bairro, às escolas são um caminho de estabelecimento de laços com os munícipes.  
Assegurar as rondas escolares nas proximidades das escolas. 



● Promover a cultura de paz, empatia, solidariedade e respeito aos direitos humanos 
através de usos de meios de comunicação para a população corumbaense e de 
cursos e oficinas de sensibilização para os funcionários públicos dedicados à 
segurança. 
 
 

7- EMPREGO, TRABALHO  E RENDA 
 
Geração de emprego tem importância e precisa continuar sendo prioridade , já que 
estamos no meio de uma pandemia mundial, e precisamos estar criando uma , 
Secretaria Municipal do Trabalho, dar apoio ao trabalhador e ao comércio local, criar 
parcerias para impulsionar a geração de renda. E implementar novas “ políticas de 
desenvolvimento" para Corumbá. 
 
PROPOSTAS 
 

● Priorizar a geração de emprego na doação de áreas para atividades industriais, 
●  Privilegiar a compra de produtos das pequenas e microempresas, 
●  Estreitar relações com as universidades públicas e privadas da cidade, buscando valorizar o 

desenvolvimento de novas tecnologias para superar problemas gerados pelo desemprego 
tecnológico, 

●  Estabelecer parcerias para qualificar e requalificar os trabalhadores. 
 

8- ESPORTE E LAZER 
 
Desenvolveremos políticas públicas de investimento na cultura e lazer enquanto componentes 
importantes para a inclusão social, contribuindo para a elevação da autoestima do povo e 
fazendo com que todos valorizem mais a cidade. A cultura no município será priorizada, com 
uma programação cultural intensa, nas diversas manifestações artísticas presentes na nossa 
cidade, mas também incentivando e apoiando os artistas locais que necessitam de qualificação 
e ferramentas para desenvolverem seus talentos. 
 
 PROPOSTAS: 
 

● Democratização e incentivo ao Esporte e ao Lazer, nas suas mais diversas modalidades 
esportivas; 

● Incentivo à prática esportiva de idosos e de deficientes para que todos desfrutem dos 
espaços públicos e tenham oportunidades de lazer; 
● Revitalização da Fundação de Esportes; 
● Revitalização dos Ginásios Municipais, arquibancadas, banheiros, iluminação e 
gramados, com implantação de projetos de utilização comunitária do espaço público; 
● Construção de quadras esportivas e poliesportivas e campos de futebol nos bairros e nas 
vilas; 
● Apoio à Liga Esportiva Municipal na promoção de campeonatos e competições; 
● ESPORTE NAS ESCOLAS: ampliação e modernização dos jogos estudantis  
● Criação do CALENDÁRIO ESPORTIVO E CULTURAL: 
● Incentivar e apoiar os atletas e equipes para participar de competições estaduais, 
intermunicipais e nacionais; 
 
 

9- HABITAÇÃO, MORADIA E LEGALIZAÇÃO DE TERRENOS 
 

PROPOSTAS: 
 



● Casas Populares, através do Programa Minha Casa Minha Vida do Governo Federal; 
● Implementação do Programa Pró-Moradia do Governo Federal em Corumbá, para o 

financiamento da Casa Própria; 
● DOAÇÃO DE TERRENOS e emissão de Títulos Definitivos, com negociação com os 

proprietários das áreas para negociar a legal patrimonial, às famílias da cidade e 
assentamentos. 
 

10- INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE 
 
PROPOSTAS: 
 
 

● Reforma e adequação das praças públicas; 
● Pavimentação do Setor Industrial; 
● Recapeamento de ruas e avenidas; 
● Implantação de sinalização horizontal e vertical no perímetro urbano do Município; 
● Aquisição de terreno para implantação de loteamento residencial; 
● Criação da Praça Digital com a disponibilização de ponto de internet livre para a população; 
● Instalação de Academia ao Ar Livre e Parque Infantil em Praça Pública; 
● Aquisição de veículos para renovação da frota municipal; 
● Aquisição de veículos para as Equipes de Saúde da Família; 
● Melhoria das estradas vicinais. 

Estabelecer a parada dos ônibus em qualquer local de sua rota para passageiros com mobilidade 
reduzida, idosos, gestantes e outros e após as 22:00 para todos os usuários. 
 
 

11- ASSISTÊNCIA SOCIAL 
 
Na Assistência Social temos , como política de proteção social configura-se um conjunto de 
serviços para garantir que o cidadão não fique desamparado quando ocorram situações 
inesperadas, nas quais a sua capacidade de acessar direitos sociais fica comprometida e 
tenha uma nova possibilidade. 
No entanto, a consolidação da assistência social como política pública e direito social, ainda 
exige o enfrentamento de importantes desafios, para fortalecer as famílias e desenvolver sua 
autonomia, apoiando-as para que superem eventuais dificuldades e acessem os direitos 
sociais, evitando o rompimento de laços. Também apoia o fortalecimento da comunidade, 
incentiva sua mobilização e ainda oferta benefícios, garantindo a sobrevivência em momentos 
críticos. 
 
PROPOSTAS 
 

● Debater com a população formas de mobilidade urbana, especialmente acessibilidade 
para todos nos prédios públicos e centro urbano e bairros e passe livre (elegibilidade 
do público idoso e acompanhante/desempregados);  
 
 

● Garantir e aprimorar o Cartão Cidadão como forma de melhoria da qualidade de vida dos 
beneficiários, com vistas a emancipação das famílias; 

● Atendimento prioritário das ações da Assistência Social aos beneficiários dos programas de 
transferência de renda; 

● Garantir e ampliar Projetos, para atendimento às pessoas da terceira idade; 
● Incentivar a produção cultural e de lazer para as pessoas idosas; 
● Promover a valorização da pessoa idosa e a conscientização familiar quanto às suas 

necessidades e direitos; 
●  Implantar o CRAS itinerante para garantir não só à população urbana, mas também rural, os 

benefícios oferecidos pelo município; 



●  Implantar a Lavoura Comunitária , onde os moradores possam plantar e dividir a produção 
com auxílio técnico do município; 

●  Reestruturar o Conselho Tutelar com sede própria e veículo; 
● Garantir a formação continuada dos trabalhadores da assistência social com capacitações e 

treinamento; 
●  Promoção de Cursos profissionalizantes; 
●  Articulação com as políticas públicas do município para melhor entrosamento da rede 

intersetorial; 
 
 
 

12- GESTÃO 
 
 

● Implantação de Programa de Qualificação e Incentivo à produtividade dos servidores públicos 
municipais; 

● Implantação de ferramentas para obter eficiência na arrecadação e gasto público; 
● Criação do Plano de Carreira do Servidor Público Municipal. 
● Combater o abuso na criação de cargos comissionados e garantir concursos para provimento de 

cargos; 
● Garantir o uso de cotas para negros, mulheres, indígenas, deficientes e LGBTQIA+ nas 

campanhas de publicidade de Corumbá; 
● Realizar campanhas públicas nos meios de comunicação e nos prédios públicos da cidade para 

combater a Lgbtfobia, o Racismo, o Sexismo entre outras ações discriminatórias que firam os 
direitos humanos e a convivência harmônica  em sociedade; 

● Melhorar os ambientes de trabalho ao promover discussão em conjunto com as entidades sindicais 
sobre direitos e deveres dos trabalhadores, combater o assédio moral, sexual, o adoecimento 
psíquico, entre outras questões da pauta dos enfrentamentos cotidianos do espaço coletivo e do 
exercício da profissão. 
 
 
" Um cidadão(ã) conseguindo um emprego formal ou informal, terá dignidade para conquistar 
o que deseja! 
 
 Quando não temos Educação, saúde, moradia e segurança, ficamos vulneráveis! Isso gera 
desespero ! E não teremos condições de sustentar nossas famílias”. 
 
Anísio Guilherme da Fonseca                                         Jairo Barbosa de Souza 
    Prefeito .                                                                           Vice-Prefeito 
 
 
 
         

                                                         Corumbá-Ms 
 
*Facebook: Diretório Psol-Corumbá 
*Blog: https://psolcorumbams.blogspot.com/ 
 

  


