
Nome Completo Bairro ou Comunidade Áreas de Atuação Sugestão

ROSILENE CRISTINA MORENO LOPES Jardim dos Estados Comércio e Serviços Reativação do Mercado Municipal localizado no centro da cidade, local onde se  pode gerar renda para a sociedade bem como 
estímulo ao turismo.

Marcela da Silva Pereira Aeroporto Desporto e Lazer Quadra de esporte e lazer

Gleice Kelly vaz Jardim dos Estados Desporto e Lazer Se possível asfaltar ruas e avenidas da cidade  e melhorar mais as ofertas se emprego  e ter mais  indústrias  para crescimento  
do nosso  município .

Pedro bernardes moreira Forte Coimbra Direitos da Cidadania

A associação de forte coimbra nescessita de  uma colaboracao maior da prefeitura perante a comunidade .
Iluminacao 
Atendimento medico 
Esporte e lazer 
Ferramenta para limpeza (roçadeira)
Saneamento 
Transporte (pois nao temos assesso  a corumba )
Enfim .
Estamos abandonados ...

Luiz Antônio Gonçalves Borrowisk Direitos da Cidadania Sugiro que coloquem os apenados pra fazer a coleta do lixo doméstico, como era antes. 
Francisco da Silva lemos Previsul Direitos da Cidadania Discutir o direito a cidadania e com abranger todas as necessidades do indivíduo.
Regina Coelho N. De Melo Aeroporto Educação Informatizar as escolas públicas.
Francisco Nogueira de melo Aeroporto Educação Laboratório de informática nas escolas públicas.
Eduardo Coelho Nogueira Aeroporto Educação Laboratório de informática nas escolas.
julieta maria gouveia gonzalez Centro Educação investir em equipamentos tecnológicos (computadores) para as escolas publicas municipais
Juliano da Costa Cunha Dom Bosco Educação Reforma das escolas da rede municipal e abertura de mais vagas em cheches.
Marcela da Silva Pereira Aeroporto Educação Construção de mais uma creche para atender a demanda.
Márcio Antônio Santos Pinto de Arruda Popular Nova Educação deveria ser investido na educação. 

João Paulo Rodrigues da Costa Padre Ernesto Sassida Gestão Ambiental
Criar programa de reconhecimento aos bairros com melhor qualidade de vida, no que se refere aos cuidados com o bairro, 
limpeza, urbanização, arborização, conscientização, novos projetos, participação da população, criação de pólos comerciais, 
melhoria na infraestrutura local, principalmente nos bairros de entrada da cidade.

Silvana de Oluveira Carvalho Popular Nova Habitação Acredito  que esta faltando  projetos de Moradiia . Muitas famílias precisando de um lar. 

Jacia dos santos sousa Zona Rural Habitação Eu quero muito que seja habitação tenho 2 filhos e sou casada e não temos um luga nosso pra nós mora moro no assentamento 
tamarineiro 1

Cristiane da Costa cunha castro Cristo Redentor Saneamento Asfalto no bairro Cristo Redentor rua Antônio Maria Coelho precisa

Rosa Alice Coelho Rodrigues Jardim dos Estados Saneamento Moro na Edu rocha esquina com a rua Pará lote 11 minha rua não é esfalfada não temos rede de esgoto quando chove sofremos 
muito com alagamento 

Andiara Barbery Centro Saúde Resgate do projeto da nova sede do Centro de Saúde da Mulher, está a mais de 5 anos sem movimentações em sua construção. 
Antônia Divina dos Santos Barbosa Popular Nova Saúde Saneamento,transporte, educação, etc...
Divino Pereira Outros Saúde Bairro:Guanã 2 Posto de Saúde 

Jonirce Lemes de Campos Popular Velha Saúde Não só a saúde que opinei , mas também ,,asfaltamento em bairros por exemplo ,na rua João Afonso não há asfaltamento ,por 
esta rua sobem turistas para fazer caminhada e ir ao Cristo rei do Pantanal .

Elton Alves da Silva Conjunto Cadiweus Saúde

Tem que ter um pouco mais responsabilidade na questão de estoque e distribuição para a nosso população, principalmente de 
estoque, sempre falta remédio e isso não é justo, saúde tem que ser prioridade,com saúde todos nós batalhamos pelo resto, um 
absurdo remédios de uso contínuo pelos idosos sempre faltam nos locais de distribuição e virou rotina coisa normal ,já pagamos 
tantos impostos e quando precisamos do básico para nos mantermos vivos nos falta,... Falta respeito,comprometimento ,acredito 
que é feito um planejamento, um controle em relação a saúde e que infelizmente está sendo falho, esperam acabar o estoque 
para comprar ,sabem que existem desvios,imprevistos e mesmo  assim continua acontecendo a mesma coisa o mesmo descaso 
, então por favor invistam melhor na nossa saúde, não adianta ter um bom atendimento se faltar o principal!(remédios)

Orlando Vieira da Cunha Dom Bosco Segurança Pública Precisamos de mais policiamento. Ronda alternada da política nos bairros. 
Mayara da Costa Gomes Aeroporto Segurança Pública Oportunidade do primeiro emprego aos jovens da comunidade.
Larissa Pimentel Zanuncio Piassa Conjunto Guatos Segurança Pública Por uma segurança nessa região pois não nos sentimos seguros com tantos roubos tiros essas coisas.
Thalia de Souza Farias Albuquerque Trabalho Mais oportunidade de trabalho 
Marcela da Silva Pereira Aeroporto Transporte Organização e fiscalização  do tráfego pesado (carretas) no bairro.

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
MUNICIPIO DE CORUMBÁ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO 



Lavínia de Souza Farias Albuquerque Turismo
Aqui em Destrito de Albuquerque devem ter um Doutor que esteja atendendo cada vez melhor,o Doutor aqui parece que liga 
mais pro celular,vamos pra consulta ele nem vê direto pra nós, também deveria ter um posto policial, deve ter cursos para nós 
mesmo daqui participar.

Fabio L de Oliveira Popular Nova Urbanismo Gostaria de sugerir o asfaltamento da rua são paulo entre a Rua marechal Floriano e rua Goiás, obrigado 

Edna Lemos de Carvalho Previsul Urbanismo Por ser um bairro que fica na entrada da cidade, deveria ter um projeto de urbanismo  ser mais limpo pois recepcionamos os 
visitantes.

Jairo Menacho Paez Centro América Comércio e Serviços Pavimentação asfáltica ou lajota, nas ruas Sargento Aquino, Alameda Riachuelo, Rui Barbosa
Marco Antonio Oliva Monje Dom Bosco Desporto e Lazer Construção de área de desporto e lazer 
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