ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO
Nome Completo

Bairro ou
Comunidade

Áreas de Atuação

Deixe sua sugestão

Marcio José Tiaen

Centro

Turismo

Melhoria do acesso a prainha do porto, para embarque e desembarque

Eduarda Vitoria Z. de Souza

Previsul

Urbanismo

Solicito o Asfalto, ou Lajotamento do FINAL da rua DIAMANTINO, esquina com a rua Dona Antonia.

Patricia Decenzo

Dom Bosco

Gestão Ambiental

Sugiro um posto de saúde animal com um veterinário para atender a população animal . Nesse posto, o animal passa por
uma consulta e sai dali (se precisar) passando pela farmácia para atender as doenças mais comuns em pets. Com isso,
essa população doente de animais irá diminuir, temos uma população carente com animais doentes que muitas vezes
morrem e essas doenças acabam passando para as pessoas.

Eduarda Vitoria Zaurizio de Souza

Nossa Senhora de
Fátima

Urbanismo

O antigo motel Village, na rua Dom Pedro I, entre as ruas firmo de matos e Luiz Feitosa Rodrigues, encontra-se
abandonado, deteriorado, e virando depósito de lixo, e mato, além de esconderijo para ladrões e usuários de drogas.
Devido ao risco de saúde a comunidade e a necessidade de segurança, peço que façam algo nesse prédio abandonado,
pois virou reduto tbm de mosquitos da dengue, animais peçonhentos, e bandidagem. O bairro se encontra ameaçado,
devido a diversos fatores, já tivemos as paredes desmoronadas em cima de casas vizinhas, um risco real a todos da
comunidade. Pedimos urgência para que essa área abandonada seja transformada em algo útil a sociedade, e não em
mais prejuízo a população.

carlos aparecido da silva

Aeroporto

Gestão Ambiental

Declarar todos os morros de Corumba como área de preservação impedindo qualquer edificação nestes locais. Isto
impedirá aumento de áreas propicias para atividade do crime. Permitirá o desenvolvimento de áreas com potencial de
turismo esporte. Contribuira para o aspecto visual da cidade, entre outros.

Francielly da Silva Vieira

Aeroporto

Comércio e Serviços

Saúde , pq precisamos muitos ser atendido muito bem pq saude em primeiro lugar e ñ faltar medicação pq nessa
pandemia está ficando cada vez pior pra todos nós os enfermeiros e médicos fazer certinho pq se eles escolheram esse
cargo então q faça seu trabalho certo , e trata as pessoas muito bem, seja rico ou pobre .

Francielly da Silva Vieira

Aeroporto

Trabalho

Trabalho o q está faltando pra nós nesse tempo d pandemia, as pessoas dar oportunidades pra nós q ñ temos
experiência, claro q se ensinar nós no trabalho o que fazer nós iremos aprender , então está faltando muito trabalho e
oportunidades pra nós trabalhar.

Azail Adamir Soares Neto

Centro

Segurança Pública

Sugiro que o policiamento seja mais intensivo pois está ruim e aqui é o centro econômico de Corumbá por isso é visado
por marginais

augusto azevedo da silva santos

Centro

Desporto e Lazer

Poderiam aproveitar o rio que está com nível baixo e organizar um local na prainha para embarque e desembarque, tem
até exemplo dessa rampa em Cáceres no Mato Grosso.

Márcia Gabriela Pereira

Popular Velha

Saneamento

Gostaria de reivindicar o asfalto da rua João Afonsoentre as ruas Ládario e Tiradentes , pois os moradores estão cansados
de promessas que só vem de 4 em 4 anos. As ruas ao redor foram asfaltadas e as citadas foram negligenciado, fora o
asfalto da continuidade da rua João Afonso estar quase extinta por falta de manutenção.

TATIANI TACEO GARCIA

Jardim dos Estados

Desporto e Lazer

IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE NA PRAÇA DO CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS (CEU)

VERONICA MARQUES BELMONTE

Jardim dos Estados

Desporto e Lazer

CRIAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE NA PRAÇA CEU-CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS

TATIANI TACEO GARCIA

Jardim dos Estados

Urbanismo

ASFALTAR A ALAMEDA CONCÓRDIA NO BAIRRO JARDIM DOS ESTADOS

VERÔNICA MARQUES BELMONTE

Jardim dos Estados

Urbanismo

ASFALTAR A ALAMEDA CONCÓRDIA NO BAIRRO JARDIM DOS ESTADOS

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO
LAURA CONCEIÇÃO VILALVA
GUTIERREZ
JOSE CARLOS POLEZEL

Jardim dos Estados

Urbanismo

ASFALTAR A ALAMEDA CONCÓRDIA NO BAIRRO JARDIM DOS ESTADOS

Jardim dos Estados

Urbanismo

ASFALTAR A ALAMEDA CONCÓRDIA NO BAIRRO JARDIM DOS ESTADOS

MARÍLIA ARRUDA

Jardim dos Estados

Urbanismo

ASFALTAR A ALAMEDA CONCÓRDIA NO BAIRRO JARDIM DOS ESTADOS

Sergio Vieira dos Santos Neto

Jardim dos Estados

Urbanismo

Maria Auxiliadora Esnarriaga de
Freitas

Outros

Agricultura

Cícero dos Santos Lira

Popular Nova

Urbanismo

Sofremos muito com as chuvas e secas anuais. Buracos nas ruas, matagais , poeira, enxurradas, alagamentos, valas
abertas, rochas e outros transtornos passamos na Rua Edu Rocha entre a Pará e Santa Catarina e demais alamedas
próximas. Algum projeto para a região?
1- Souvenir-Confecção de Leques com folhas de palmeiras, matéria prima disponível na estrada de Campo Grande. Trazer
ou ir de encontro com artesã paraguaia para dar ensinamento. Geraria serviço e renda. Expor nos hotéis e quiosque na
praça.2- Incluir no calendário da cidade um evento, Volta a casa Paterna, chamamento aos corumbaenses que residem em
outras cidades. Música e professores ensinando dança de salão, como bolero, valsa, xote na praça, desfile de crianças,
pessoas pintando e ensinando pinturas, declamação de poesias, apresentação de musical e peças de teatro, venda de
artesanatos, quermesse etc. Os hotéis poderiam divulgar esse evento, pois traria renda para hotéis, restaurantes e
ambulantes além de movimentar a cidade.3- Leitura na praça e Ensinamento da escrita correta e Tabuada-Personagens
como Emília, Visconde Sabugosa, Vó Anastácia, Branca de Neve, numa manhã alegre divertiria e ensinaria as crianças a
escrita correta de palavras com rr , ss, ch, x que traz dúvida até para adultos, aprendizado da tabuada mais agradável,
incentivar a leitura, conhecer os autores infantis, brincadeira de amarelinha, estafeta, cantigas de rodas etc.
4- Disponibilizar um arquiteto e pouco investimento do proprietário e ajuda da Prefeitura transformar num lugar pitoresco a
peixaria do Porto assim como outras peixarias. A proposito o Sebrae poderia ministrar curso; como tirar espinha de peixes.
5- Remodelar dois lindos pontos turísticos: Parque Marina Gattas e Lago Azul. Fazer um chuveirão, redario, pista para
caminhada, pista para bicicleta, churrasqueira, chafariz, banheiros. Entrada com valor simbólico. Um dia no mês entrada
com alimentos não perecíveis para doação a pessoas carentes. Fazer parceria com os proprietários do Lago Azul e seria o
Balneário Municipal, como é feito na cidade de Bonito. Colocaria ônibus para esse trajeto, pintado com motivo da natureza.
6- Fortalecer a agricultura familiar, podendo alcançar a venda dos produtos para outras cidades até o envio para a China
tão carente de alimentos, por via fluvial.Com ensinamento de técnico agrícola diversificar as culturas; feijão, chuchu,
vagem, milho, cana, mandioca, batata doce, cenoura, mamão, maracujá, banana caju, abacate, ata, limão etc. O feijão
pode ser embalado após orientação de profissionais para conservação. Inclusive plantar laranja azeda, antes tão comum
nos quintais das casas corumbaenses. E um doce muito apreciado, mas já difícil de encontrar. A mandioca poderia ser
industrializada. Promover a troca entre os produtores para sua subsistência, o restante para venda nas feiras e o
excedente a Prefeitura compraria para merenda escolar ou os agricultores doariam para um Sopão Comunitário.7Disponibilizar um local para ser o Horto da cidade, com arvores nativas, frutíferas e decorativas. Para arborizar a cidade
poderia dar um incentivo como um pequeno desconto no Imposto Predial para o município que plantar uma arvore ou uma
planta decorativa na sua calcada.8- Revitalizar a Casa do Artesão. Montar uma fábrica de doces; Furundu (mamão com
rapadura), figo, laranja azeda, batata doce, pé de moleque, doce de leite. Também receber para venda em consignação.
Esses doces posteriormente poderão ser exportados. Expor os produtos do couro do peixe. Montar uma fábrica de farinha
e polvilho, de forma visível, nesse espaço ocioso na Casa do Artesão.
As Ruas Paraná esquina com a Luiz Feitosa Rodrigues, estão precisando de asfalto, os moradores dessa região sofrem
quando o tempo está seco com muita poeira levantado pela circulação de veículos e sofrem quando chove pela Lama que
causa transtorno e acidente nessas ruas. Solicito que façam asfalto para melhorar a qualidade de vida dos moradores
dessa região.

