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INTRODUÇÃO 

 

Este Plano apresenta as principais propostas do candidato David 

Pedrosa e da “Coligação O trabalho continua”, compostas pelos partidos 

Movimento Democrático Brasileiro - MDB e Partido Liberal - PL, para a 

administração municipal no período 2021-2024. O conteúdo programático 

das propostas foi desenvolvido a partir da experiência adquirida ao longo de 

sua trajetória de vida, como estudante, desportista, empresário, vereador e 

atual gestor municipal.  

O Plano ora apresentado traduz o anseio de uma gestão realmente 

comprometida com a população portocalvense. Vem daí o slogan 

“trabalhador”. Trata-se de uma proposta de política pública na qual se 

vislumbra um amplo desenvolvimento social. Neste sentido, contempla em 

todos os setores ideias inovadoras que tem como eixo central a articulação 

interinstitucional, conforme organograma anexado a este documento, e a 

busca de parcerias com instituições públicas e privadas que atuam no âmbito 

municipal tanto na esfera pública como na privada, de forma que estas 

instituições passem a exercitar a máxima da responsabilidade social. 

Neste período, o candidato, implementará um Modelo de Gestão na 

administração municipal, propondo e executando projetos estruturantes em 

serviços para atender a população, com resultados altamente positivos nas 

diversas áreas de atuação do Governo. Dessa forma, pretende-se ampliar os 

serviços já existentes no município e implantar outros, que juntos garantam 

à comunidade uma assistência digna e contínua, através das estratégias 

constantes do corpo deste Plano. 

Entretanto, há que se considerar que hoje Porto Calvo assiste à 

expansão do ensino superior nas mais diversas áreas de formação acadêmica, 

realidade que demanda a adoção de estratégias capazes de garantir aos alunos 

o acesso a postos de trabalho. Nessa perspectiva, as estratégias voltadas à 

geração de emprego para os jovens, a exemplo do estímulo à implantação de 

empreendimentos industriais no município, também passa a ser uma 

prioridade, bem como implantação de programas de capacitação e formação 

empreendedora como intuito de criar um ambiente de empregabilidade e 

oportunidades. 

Além de ações mencionadas, pretende-se estimular as empresas locais 

a assumirem uma postura proativa em relação à conservação dos 

equipamentos municipais, a exemplo das praças e quadras de esportes, e ao 

apoio a ações de cunho cultural e desportivo, como os clubes de futebol, por 

exemplo. Além das parcerias locais se buscará incansavelmente o apoio de 

órgãos da administração pública nas duas esferas (federal e estadual) por meio 

de projetos voltados ao desenvolvimento local nas áreas prioritárias (emprego 



e renda, infraestrutura, saúde, educação, lazer, segurança, habitação) da 

nossa gestão e que se encontram elencadas ao longo deste documento.  

O detalhamento dessa proposta e outras contribuições que vierem a se 

integrar ao presente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLANO DE GOVERNO  

 

EDUCAÇÃO 

 Promoção de melhoria na estrutura física e nos equipamentos das 

escolas e creches; 

 Construção do centro educacional com quadra, piscina, auditório para 

oferecer a população portocalvense um ensino qualificado que possa oferecer 

informática, educação física, judô, ballet, psicólogo escolar, robótica e outros; 

 Concluir e climatizar as salas de aulas da zona rural, Oscar Cunha e 

Mangazala. 

 

SAÚDE 

 Promoção de campanhas itinerantes, em todos os povoados, voltadas a 

exames oftalmológicos, diabéticos, ginecológicos e urológicos. 

 

INFRAESTRUTURA 

 Manutenção das estradas do município, pela importância no transporte 

da produção agrícola do município; 

 Construção em parceria com o governo do Estado do Centro Integrado 

de Segurança Pública (CISP); 

 Construir o Pátio de Eventos na antiga AABB;  

 Reforma e ampliação do Centro Comunitário Calabar; 

 Instalação de lâmpadas de LED na Mangazala, Loteamento Jorge 

Cordeiro e Oscar Cunha; 

 Pavimentação de todas as ruas (Vassourinha, Oscar Cunha, 

Loteamento Jorge Cordeiro e Marcho Bomba); 

 Pavimentação de ligação da rua do Rafael a rua dos Mortos 

 Construir o terminal de desembarque e desembarque rodoviário para os 

taxistas e vans complementares; 

 Construção da ponte da comandatuba; 

 Construção da ponte de acesso ao Fortim Bass localizado na Ilha de Guedes. 

 

AGRICULTURA 

 Programa de fortalecimento e incentivo de produção agrícola orgânica 

na agricultura familiar. 

 

CULTURA, ESPORTE E LAZER 

 Criação do moderno programa “Cidade Conectada” para instalação de 

WIFI (internet móvel) nos principais pontos e praça da cidade para 



facilitar comunicação e interação da população acompanhando as 

novas tecnologias; 

 Recuperar e gramar os campos da zona rural (Caxangá, Assentamento 

Conceição, Assentamento Maciape e Usina Santa Maria 

 Instituir no município uma data comemorativa criando o PORTOFEST 

festival de Porto Calvo comemorado anualmente. 

 

ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 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 

 Doação de 200 casas populares para população de baixa renda do 

município. 

 

ADMINISTRAÇÃO 

 Realização de um novo concurso público para contemplar os cargos não 

suprido; 

 Valorização dos servidores público garantindo os direitos trabalhista. 


