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 Este plano apresenta as propostas dos candidatos da coligação “Construindo Uma Nova 
História”, PP – PSB – DEM – PODEMOS, prefeita Ivana Toledo e vice-prefeito Carlos da 
Educação, para servir de orientação e guia da administração municipal no período 
2021-2024, com o objetivo transformar Penedo em uma nova cidade.

  O conteúdo programático das propostas foi desenvolvido a partir de debates mantidos 
com a sociedade, através das visitas e reuniões feitas aos bairros e comunidades local, pelos 
então pré-candidatos. Importante destacar que a nossa proposta não é denitiva, uma vez 
que novas ideias podem surgir ao longo dessa caminhada, construída por todos os cidadãos 
de Penedo.

 Penedo merece uma nova história. Penedo quer, Penedo exige! É preciso uma nova
fforma de governar, com vontade e determinação, uma gestora com o olhar de mãe, que 
cuida da cidade como só uma mãe cuida de seu lho. Por isso acreditamos no potencial do 
povo penedense em querer e fazer mudar.

PLANO DE GOVERNO

umanova
história

Chegou a nossa vez. Vamos juntos  Construir

Ivana Toledo e Carlos da Educação
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SAÚDE

• Garantir o atendimento da Atenção Básica universal e de qualidade;

• Implantar a entrega de medicamentos no domicílio para os residentes acamados ou 
com diculdade de locomoção;

• Garantir o estoque de medicamentos da farmácia básica;

• Implantar, com apoio do Ministério da Saúde, o prontuário eletrônico;

•• Informatizar os postos de saúde para garantir agilidade na marcação de consultas e 
exames;
• Ampliar a oferta de consultas e exames com a rede lantrópica e privada do município;

• Implantar programa de incentivo à prática de atividades físicas e desportivas para 
melhoria da qualidade de vida;

•• Conveniar com o Governo Federal, Estadual e instituições municipais, em especial com 
a Santa Casa de Misericórdia, para fortalecer o serviço de UTI e implantar hemodiálise no 
Município;

• Realizar os mutirões odontológicos e itinerante;

• Ampliar o atendimento odontológico, inclusive noturno;

•• Ampliar o acesso e qualicar o atendimento às pessoas com deciência, com o 
aprimoramento das ações na atenção primária à saúde para o diagnóstico precoce de 
deciências;

• Ampliar e valorizar os prossionais de saúde que estão desenvolvendo atividades na 
Estratégia de Saúde da Família (ESF);

• Implantar programa de cuidado ao idoso para estimular uma vida saudável;
 
•• Dinamizar e potencializar o trabalho dos agentes de saúde permitindo que façam um 
trabalho mais amplo e eciente no atendimento à população – essa estruturação vai da 
compra de equipamentos e materiais a valorização e capacitação dos prossionais da 
Estratégia Saúde da Família (ESF);

• Expansão gradativa das especialidades médicas existentes no serviço público municipal 
tendo como nalidade a diminuição da necessidade de deslocamento para outras cidades;

•• Reinserir no município programas tipo o PETI, ÓCULOS, AABB COMUNITÁRIA, PRÓTESES, 
APOIO AS ASSOCIAÇÕES DE MORADORES, MELHOR IDADE entre outros.

• Ampliar o atendimento da rede oftalmológica na rede pública e privada;



• Reformar e construir novas unidades de ensino, incluindo áreas de esportes;

• Implantar atividades educacionais no contraturno;

• Implantar CEE – Centro Educacional Especializado garantindo a inclusão dos alunos com 
deciência, transtornos disfuncionais e altas habilidades;

• Ampliar a alfabetização de adultos, jovens e idosos, voltado ao mercado de trabalho, por 
meio da formação prossional complementar;

•• Implantar o Programa de Leitura Histórica para promover, exercitar e estimular o hábito 
da leitura, em patrimônios históricos e culturais da cidade;

• Implantar laboratório de tecnologia para estimular a criatividade e novos negócios;

• Ampliar a formação continuada dos professores da Rede Municipal de Ensino;

• Criar rede de intercâmbio entre os professores das diferentes unidades de ensino para 
criar espaço de trocas e aprendizagem com a disseminação de boas práticas educacionais e 
inovadoras;

•• Garantir uma distribuição de kits de alimentação saudável e qualidade para toda a rede 
municipal de ensino;

• Programa de valorização de professores e servidores da Rede Municipal de Ensino;

• Garantir 60% dos recursos provenientes dos precatórios do Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef) sejam 
utilizados na remuneração, em forma de abono, aos professores ativos, inativos e 
pensionistas, deixando o dinheiro em conta até a aprovação da legislação pertinente;

•• Criar polos de apoio à educação híbrida com espaço dedicado à gravação de 
vídeo-aulas, estimulando a criação de vídeos divertidos que estimulem o aprendizado;

• Promover competições esportivas e intelectuais entre os alunos do município (gincanas 
estudantis, jogos da primavera) fomentando a prática desportiva e a incessante busca da 
cultura. 
• Implantar na grade curricular do ensino público municipal o resgate da História de 
Penedo e a matéria Educação de Trânsito;

•• Implantar o programa de estímulo às atividades desportivas, inclusive oferecendo 
incentivo para o(s) atleta(s) que deseje(m) atuar prossionalmente no esporte;

EDUCAÇÃO
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• Implantar o Programa Gestão Participativa com o objetivo de ampliar o debate e ações 
da prefeitura em diversas áreas;

• Garantir o diálogo sempre aberto com sindicatos e entidades de classes que 
representem os servidores públicos;

• Fazer uma administração voltada à participação popular com o comprometimento das 
associações de bairros e povoados;

•• Estimular a participação de jovens nas atividades da administração pública, mediante 
seleção simplicada, com objetivo de estimular novos agentes públicos;

• Implantar a Ouvidoria Municipal, para que os penedenses avaliem o serviço público 
municipal;

• Valorizar os nossos servidores municipais e capacitar através de programas de 
qualicação prossional;

GESTÃO
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• Implantar Arena do Esporte e Cultura para promover a cidadania, bem estar, qualidade 
de vida e longevidade;

• Construir Arena, com campo de futebol society e praça de skate para os jovens;

• Implantar equipamentos para realizar exercícios de musculação, ampliando as 
academias públicas;

• Estimular a prática de caminhadas e treinos de corrida nos bairros;

•• Ofertar bolsas para esportistas, visando estimular e valorizar o esporte na escola e 
proporcionar novas oportunidades de futuro para crianças e adolescentes;

• Implantar e reformar quadras nas escolas da rede municipal;

•• Implantar o calendário de eventos esportivos: Copa Penedense de Futsal 1ª e 2ª divisão 
- Campeonato Municipal de Futebol de Campo entre bairros e povoados - Copa Nordeste de 
Seleções de Beach Soccer - Projeto Esportivo com Alunos da Rede Municipal para bairros e 
povoados - Campeonato Infantil de Futebol de Campo sub-11, sub-12 e sub-13 - I Copa dos 
Bairros de Futebol de Campo - Etapa Verão de Natação - Programação Esportiva Aniversário 
de Penedo - Programação Esportiva Bom Jesus dos Navegantes. Fortalecer os jogos 
Estudantis da Primavera.

•• Criar o CEB - Campeonato Esportivo nos Bairros, para estimular a prática de esportes que 
possuem poder de inuência nas regiões e geram um sentimento de pertencimento 
principalmente entre os jovens;

ESPORTE E LAZER
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• Criar uma Escola de Formação Culinária para o desenvolvimento de habilidades e 
práticas culinárias, visando as pessoas em situação de vulnerabilidade ou desempregadas;

• Requalicar calçadas nos locais de maior uxo de pessoas para promoção da 
acessibilidade as pessoas com diculdade de mobilidade;

• Revisão do Cadastro Único para inserção nos Programas Sociais fazendo a busca ativa 
para incluir pessoas atualmente afastadas dos programas pela falta de acesso à informação;

•• Criar programa para inserção no mercado de trabalho e organização produtiva de 
mulheres que vivem em contexto de vulnerabilidade social, bem como o combate a 
violência doméstica e ao feminicídio;

• Buscar a implantação da Delegacia da Mulher Regional Penedo junto ao Governo do 
Estado de Alagoas;

• Criar a Casa “Nossas Filhas” para fortalecer o acolhimento, abrigo, orientações e apoio 
psicológico às mulheres vítimas de violência;

•• Fomentar a criação e o fortalecimento de grupos produtivos de novas economias, 
principalmente solidária e criativa, para impulsionar o empreendedorismo feminino e a 
geração de renda de mulheres;

• Criar o Programa JP – Jovem Penedense – para impulsionar o primeiro negócio e o 
primeiro emprego para jovens com idade entre 15 e 29 anos em situação de vulnerabilidade 
social;

•• Promover, por meio de parcerias com o setor privado, oportunidades de 
estágio/trabalho contratação de jovens aprendizes, com idade entre 14 e 24 anos, que 
cursam o ensino médio ou técnico;

• Criar Centro de Referência da Diversidade para atender a comunidade LGBTQI+ vítimas 
de violência, ofertando acolhimento, serviços sociais, apoio psicológico e promovendo 
ações itinerantes de combate ao preconceito;

•• Criar uma rede de integração entre conselheiros tutelares e líderes comunitários para 
trocas constantes de experiência, com o objetivo de facilitar a comunicação e o 
fortalecimento da atuação nos territórios, oferecendo melhores condições físicas, materiais 
e de recursos humanos para os equipamentos públicos;

PROMOÇÃO SOCIAL
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• Requalicar e urbanizar a Lagoa do Oiteiro, transformando em espaço de lazer;

• Entregar novas unidades habitacionais para a população de baixa renda, visando 
oferecer moradia digna e reduzir o décit habitacional;

• Ampliar e reforçar o abastecimento de água na cidade e nos povoados;

• Ampliar o sistema de coleta de esgoto sanitário e coleta de resíduos;

• Estimular a coleta seletiva de resíduos domiciliar e comercial, inclusive com Ecopontos;

•• Construir a Praça da Bíblia visando homenagear este livro universal;

• Implantar plataforma digital para licenciamento urbano e ambiental;

• Criar o Programa Estrada Boa para melhorar o sistema viário com drenagem e pavi-
mentação em bairros e manutenção periódica das estradas vicinais de acesso aos povoa-
dos;

• Criar o Programa Meu Bairro nos Trinques para manutenção, reforma e construção de 
praças nas áreas urbanas e rurais;

• Desenvolver programa de incentivo, criação e desenvolvimento de startups locais que 
atuem na área de tecnologia urbana com foco na melhoria dos serviços públicos e da vida 
do cidadão;

• Promover acesso à internet por meio de pontos de WiFi contribuindo para a inclusão 
digital;

• Promover projetos de Economia Circular com aproveitamento econômico dos resíduos 
sólidos;

•• Universalizar a implantação de iluminação tipo LED, postes inteligentes e energia solar;

• Criar o Centro de Reabilitação e Adoção de Animais de Rua para prestar atendimento 
clínico veterinário a animais resgatados, além do controle de doenças que podem ser 
transmitidas de animais para seres humanos e na prevenção de epidemias.

DESENVOLVIMENTO 
URBANO E MEIO AMBIENTE
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• Implantar Programa de Fortalecimento e Estímulo de Novos Negócios de MPEs e MEI;

• Consolidar a implantação do Distrito Industrial de Penedo junto com a Codevasf 
(representante do Governo Federal) e o Governo do Estado de Alagoas;

• Estimular as compras governamentais, mediante cota para empreendedores da cidade;

• Promover parceria com o Sistema S para capacitação, desenvolvimento de projetos e 
apoio aos empreendedores;

•• Criar programa de horta comunitária para estimular a agricultura familiar nas áreas 
rurais;

• Inserir no programa de compras governamentais a aquisição de produtos das hortas 
comunitárias para merenda das unidades da rede de ensino;

•• Criar políticas de incentivo ao homem do campo, apoiando a cultura de produção em 
escala para comercialização de produtos hortifrutigranjeiros com apoio técnico e 
distribuição de sementes e mudas, visando à qualidade e produtividade, apoiando as 
associações de produtores;

• Fazer gestão junto aos governos Federal e Estadual para implantar a política de 
distribuição de animais, com gestão compartilhada;

•• Fazer gestão junto ao governo federal e empresários do setor, para uma parceria publica 
e privada (PPP), para a construção de um matadouro/frigoríco, com capacidade para 
atender Penedo e região;
• Estimular a reocupação de áreas degradadas do Centro de Penedo por atividades 
produtivas;

• Fortalecer, padronizar e ordenar mercados públicos e feiras livres;

DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO
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• Qualicar e fortalecer os equipamentos de comercialização de artesanato e produtos 
locais;

• Criar o Selo Municipal e Turismo Acessível e incentivar a adequação de meios de 
hospedagem para acessibilidade, estruturas de rio, pontos turísticos e meios de transporte;

• Criar o Programa Rio Acessível, adquirindo equipamentos para realizar atividades em 
diferentes pontos da orla;

•• Promover a integração das ações de promoção do turismo associando-as às iniciativas 
do trade turístico e Governo do Estado de Alagoas;

• Implantar o Projeto Destino Criativo para promover o turismo de experiência, criando 
novos roteiros em territórios da cidade que apresentam potenciais culturais e criativos;

• Impulsionar a atração de turistas das cidades e estados vizinhos, trabalhando Penedo 
como destino regional adequado pós-pandemia;

• Apoiar e fomentar a realização de eventos culturais nos pontos turísticos da cidade;

•• Fortalecer e incentivar o Circuito Penedo de Cinema;

• Realizar festivais de música no período de baixa temporada turística;

• Implantar programa de capacitação aos prossionais que atuam direta e indiretamente 
na cadeia turística de Penedo;

• Implantar realização de eventos esportivos em Penedo para aumentar o uxo turístico 
na cidade;

• Requalicar o centro e os mobiliários urbanos;

•• Reformar e restaurar os mirantes da cidade, tornando-os atrativos para visitação;

TURISMO
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• Preservar fachadas e estimular o uso de imóveis com características arquitetônicas e 
históricas por meio de incentivos urbanísticos e tributários;

• Desenvolver plataforma colaborativa de mapeamento de ações culturais na cidade;

• Incentivar, fomentar e apoiar manifestações culturais de bairros e povoados, perpetu-
ando as práticas culturais históricas;

• Feiras literárias, a exemplo da Bienal do Livro, e mostras culturais, valorizando e pro-
movendo os artistas locais;

• Implantar o Projeto Penedo em Contos para fortalecer e disseminar a memória afetiva 
do cidadão penedense;

• Desenvolver roteiros culturais, que gerem desenvolvimento e empreendedorismo;

• Melhorar a biblioteca pública municipal para incentivar a leitura e a socialização, pro-
mover o conhecimento e a inclusão social e realizar eventos e encontros culturais;

• Incentivar, fomentar e apoiar manifestações culturais de bairros e povoados, perpetu-
ando as práticas culturais históricas;

• Realizar o evento Dia do Evangélico;

• Resgatar o projeto de São João: Meu Bairro é o Melhor, Minha Rua Mais Bonita e Minha 
Comida Mais Gostosa;

• Desenvolver o Natal Luz Penedo, resgatando a cultura natalina, com manifestações 
artísticas e populares em nossos casarões;

CULTURA
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