
PLANO DE GOVERNO 

“COLIGAÇÃO POR AMOR A PORTO CALVO”
Coligação formada pelos partidos PMN, PSDB, CIDADANIA E PT

PREFEITO: ANTÔNIO CARLOS DA SILVA
VICE-PREFEITA: HEVERLANE CARLOS DA SILVA

• SAÚDE

- Criação do Saúde 10 - Mecanismo de agendamento de consultas e exames de saúde
que são realizados com hora marcada (por meio de um aplicativo). Do conforto de
seu lar, o usuário agenda seu atendimento com profissionais capacitados;

- Aquisição de micro-ônibus para tratamento em centros médicos mais modernos

- Recuperação das Unidades Básicas de Saúde na Santa Maria e Conceição.

- Reabertura do Centro Cirúrgico de Porto Calvo;

-  Aumentar  o  número  de  Unidades  Básicas  de  Saúde  para  cobertura  total  do
município; 

- Realização de mutirões regulares de saúde pública em bairros e localidades da zona
rural  de  Porto  Calvo.  Com foco  em atender  a  munícipes  que  não  tem como se
deslocar  para  unidades  básicas  de  saúde.  Incluindo  serviços  como:  aferição  de
pressão, diabetes, glaucoma, hipertensão, noções de saúde bucal e demais cuidados
preventivos que serão ofertados gratuitamente;

- Criação do programa Enxerga Porto Calvo – Onde o município firmará parceria
com unidades especializadas de tratamento de enfermidades da visão. Incluindo ainda
distribuição de óculos para a população de baixa renda.

- Foco no trabalho preventivo na atenção básica de saúde, reestruturando a rede de
saúde municipal já existente e modernizando as unidades básicas em funcionamento
para fortalecer os serviços de baixa complexidade;

- Nos maiores bairros de Porto Calvo (a exemplo do Caxangá e Mangazala) serão
instalados programas de interação social com foco na saúde. Atividades físicas como
aulas  de  zumba,  dança,  caminhadas,  além  de  profissionais  de  atividade  física
monitorando a saúde dos munícipes de Porto Calvo;



- Investir em dessalinizadores para purificar a água nas comunidades centrais e mais
longínquas do município, promovendo então o desenvolvimento urbano e rural com
sustentabilidade, e prevenindo doenças de vinculação hídrica;

- Instalação nas escolas de Porto Calvo do programa Crescer Sorrindo, onde jovens e
crianças serão orientados a terem cuidados especiais com seus dentes;

- Programa Kits gestante – apoio ao pré-natal e fornecimento de enxoval;

- Atenção a saúde feminina – realização de mutirões focados na saúde e bem-estar da
mulher, com realização consultas, exames e orientações de cuidado com a saúde da
feminina;

• EDUCAÇÃO

- Recuperação das escolas de Porto Calvo (Urbana e Rural);

- Construção de creches em todas as localidades do município;

- Criação do Programa Juventude Interativa – alunos da rede municipal receberão um
smartphone para o desenvolvimento de atividades lúdicas e aprendizado, dentro do
ambiente escolar;

- Implantar o ensino em tempo integral profissionalizante nas escolas municipais de
Porto Calvo;

- Firmar parceria com representações do Sistema S (Sebrae, Senac, Senai e Sesc);

- Adequar e/ou construir quadras de esportes em escolas municipais;

- Instituição do programa Professora Nota 10, com premiação financeira para cases
de sucesso

- Criação do Cursinho Pré-vestibular Municipal (Para alunos carentes, que desejam
ingressar  na  universidade)  e  prestar  apoio  a  iniciativas  populares  que  visem  o
crescimento do alunado municipal;

- Busca de recursos e apoio para a instalação do Campus Norte, da Universidade
Federal de Alagoas

-  Criação  do  programa  Jovens  Empreendedores  –  ensino  e  incentivo  ao
empreendedorismo no último ano do ensino fundamental.



-  Regularização  do  Plano  de  Cargos  e  Carreira  (PCC)  do  pessoal  de  apoio  e
professores da rede municipal de ensino;

• INFRAESTRUTURA

- Concluir o Anel Viário de Porto Calvo;

-  Dar  continuidade  ao  programa  de  melhorias  de  abastecimento  de  água,  com
implantação e melhoramento de estações de tratamento;

-  Melhoramento  da  Feira  Livre  em  Porto  calvo,  com  padronização  de  barracas,
limpeza, segurança, posto médico, apresentações culturais entre outros;

- Reordenamento do trânsito do Centro de Porto Calvo; (incluindo placas indicativas
e sinalizações por toda cidade)

- Levar saneamento básico às ruas da Zona Urbana da cidade; 

- Recuperação das praças e demais espaços públicos;

- Pavimentação de 100% das ruas de Porto Calvo; 

-  Criação  do  reservatório  público  de  água  nos  povoados  Caxangá,  Maciape  e
Conceição;

- Implantação do projeto de mobilidade urbana, que dará cidadania à cadeirantes e
demais portadores de necessidades especiais;

- Distribuição de lixeiras pela área urbana; - Substituição da iluminação atual por
lâmpadas de led na zona rural e urbana; - Construção da ponte da Comandatuba;

-  Criação do Programa Porto Calvo sem enchentes (para Drenagem das áreas mais
afetadas pelas chuvas;

- Recuperação da Iluminação Pública de Porto Calvo (posicionamento de lâmpadas
de LED em todas as ruas da zona urbana e rural);

- Construção da Ponte da Comandatuba;

- Distribuição de Lixeiras por toda cidade

• ESPORTE



Total apoio ao esporte 

- Recuperação dos ginásios esportivos da Mangazala e Maciape;

- Criação de ginásios poliesportivos na zona rural;

- Criação de arenas esportivas de areia para a prática de vôlei, futevôlei e treinamento
funcional para a baixa renda;

- Criação do espaço Porto Calvo em forma com construção de piscinas para a prática
de  hidroginástica  para  a  melhor  idade  e  aulas  de  natação  para  alunos  da  rede
municipal de ensino. 

- Pluralizar o apoio aos torneios das diversas modalidades, envolvendo as equipes dos
distritos, bairros e engenhos;

- Incentivar e apoiar as equipes que representem a cidade em competições esportivas
estaduais e nacionais;

• LAZER

- Criação do Conecta Porto Calvo (disponibilização de wifi gratuitamente em todas as
praças);

- Ampliação e Recuperação do Clube Domingos Fernandes Calabar

- Criação do Parque Municipal de Porto Calvo (espaço amplo e equipado para prática
de atividades recreativas ao ar livre;

• CULTURA

- Criação do Museu de Porto Calvo- Reivindicação das peças históricas referentes à
passagem e legado de Calabar pelas terras de Porto Calvo;

- Construção e aparelhamento da Biblioteca Pública;

- Resgatar a identidade artesanal do município Emprego e Renda;

- Criação de um Centro Cultural de Eventos;

- Criação do Festival de Talentos de Porto Calvo;



• TURISMO

- Incluir Festival do Caranguejo no Calendário Anual de Eventos do Ministério do
Turismo;

-  Apoio  e  assistência  para  assegurar  o  recebimento  do  seguro  defeso  para  os
pescadores do povoado Caxangá

- Criação do Festival Calabar;

- Reinserção de Porto Calvo na rota do turismo histórico de Alagoas;

-  Instituição  de  cursos  profissionalizantes  voltados  para  o  segmento  turístico  da
região Norte (garçon, recepcionista, guia, cozinheiro e afins); 

- Criação do programa Porto Calvo Tem História – ele concerne na recuperação do
patrimônio  histórico  da  cidade  com  o  apoio  do  Instituto  de  Preservação  do
Patrimônio Histórico e Natural (Iphan);

-  Limpeza  e  estudo de  viabilidade  para  o  uso  do Rio  Manguaba para  o  turismo
fluvial; 

• EMPREGO E RENDA

- Criação do Polo Industrial de Porto Calvo;

- Implantação do Centro de Capacitação Profissional em Porto Calvo;

- Criação do Parque de Municipal de Vaquejada e Eventos;

- Criação do Projeto Habilitação Legal (Apoiar a emissão de Carteira de Habilitação
para os trabalhadores de baixa renda do município, com ênfase nos mototaxistas e
taxistas.

-  Incentivo  a  instalação  de  novos  empreendimentos  industriais  e  comerciais  no
município; 

- Criação de programa para repasse de recursos para as entidades civis organizadas
locais (Associações, Cooperativas e demais instituições para fomentar a economia no
município);

- Criação de um programa de atração de empresas para Porto Calvo, através de um
pacote  de  incentivos  fiscais  e  demais  fatores  que  facilitem  a  chegada  de
empreendimentos na cidade;



- Fomentar a prática do associativismo e cooperativismo em cadeias produtivas da
economia local, com o apoio financeiro e logístico da prefeitura;

• GESTÃO

- Instituição do Conselho Municipal de Gestão, onde os moradores terão vez e voz
para apontar onde os recursos municipais devem ser investidos com mais eficácia e
participação;

- Parceria com comércio local para parcelamento ou pagamento único dos impostos
municipais;

- Atualização do plano de cargos e carreiras do funcionalismo local;

- Apoio à capacitação e atualização dos servidores públicos.

- Implantação do Assessor comunitário – Consiste na descentralização na captação
das demandas municipais através dos representantes municipais das comunidades:

• ASSISTÊNCIA SOCIAL

- Doação de 500 moradias populares;

- Cadastro das famílias carentes do município para entregas de cestas básicas;

- Garantir  a entrega de cadeiras de rodas aos deficientes físicos do município em
situação de vulnerabilidade social;

• AGRICULTURA E PESCA

Total apoio a agricultura familiar

- Incentivo à agricultura familiar, por meio da aquisição da produção excedente para
inserção na merenda escolar (P.AA);
-  Requerer  uma  atenção  maior  do  Poder  Executivo  Estadual  na  distribuição  de
sementes aos agricultores locais;

- Incentivo ao desenvolvimento da aquicultura local, através da doação terras, cessão
de  maquinário  para  aberturas  de  açudes,  promovendo  o  peixamento  de  espécies
locais, incentivando também o cultivo do camarão;



- Cessão de maquinário para abertura e recuperação de estradas rurais a fim facilitar o
escoamento  da  produção,  aração  de  terras  e  demais  necessidades  para  o
fortalecimento da agricultura no município;

- Tonar Porto Calvo município referência no cultivo e na comercialização da banana
comprida (banana-da-terra);

• SEGURANÇA

- Instituição de cursos práticos para capacitar a Guarda Municipal no fortalecimento
de sua atuação;

-  Implantação do sistema de videomonitoramento das principais  ruas  e  praças  da
cidade.

- aparelhamento da guarda municipal;

-Articular a implantação de uma Cisp (Centro Integrado de Segurança Pública).

Com determinação, coragem e persistência, construiremos juntos uma Porto Calvo
melhor para todos nós! 

 


