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Apresentação 

 A chapa Karla / Mariinha, ambos do PSD, representa um movimento de 

libertação e participação da população portocalvense na política. Trata-se 

de um projeto político que visa dar oportunidades e incluir o povo na 

gestão da cidade. 

 

 As políticas públicas têm sido tomadas distantes da realidade da 

população e têm sido muitas vezes ineficientes, revestidas de 

complexidades desnecessárias ou inúteis. O plano de governo de Karla – 

Dona Mariinha é considerado dessa forma, como um instrumento 

dinâmico, moldado pelos anseios do povo.  

 

O presente documento encontra-se ainda em processo de construção, 

com a participação da sociedade que tem apontado propostas e 

reivindicações para as mais diversas áreas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Quem manda é o povo! 

 

  A cidade de Porto Calvo é banhada pelo Rio Manguaba e seus 

efluentes, Comandatuba, Mucaita e Tapamundé, rios de extrema 

importância para a cidade e a região circunvizinha, seja no trato 

ambiental, turístico, cultural e sócio econômico, uma vez que o Rio 

Manguaba deságua no mar em Porto de Pedras. 

O desenvolvimento de um Corredor Verde tem como finalidade 

arborizar toda a área da Malha Viária do Município como também 

revitalizar toda área de APP e nascentes, dentro dos parâmetros 

do novo Código Florestal Brasileiro, este trabalho contribuirá para 

preservação de nossos remanescentes florestais como também de 

todo corpo hídrico, além da conservação da fauna e da flora local. 

 

 

 Viabilizar ações voltadas a inserção da comunidade na sociedade 

de forma que desenvolva o empreendedorismo e 

sustentabilidade, por meio de capacitações e cursos que 

transforme o município em uma rede de geração de emprego e 

renda, através do fortalecimento da indústria, comércio e 

economia solidária. 

 

 Conclusão das obras do anel viário que beneficiará toda a 

população porto calvense. 

 

 Criação de uma escola modelo na região norte do estado com uma 

educação extremamente rigorosa e capacitações adequadas. 

 

 Efetuar o funcionamento das UBS’s do município, e se preciso for 

criar outras UBS’s em certas localidades. 

 

 Reforma e ampliação do Centro Comunitário Calabar. 

 



 Fazer funcionar em unidade as secretarias de Meio Ambiente, 

Turismo e Cultura, explorando o que nosso município tem de 

melhor, incentivando e fazendo surgir uma nova era no turismo 

em nossa cidade. 

 

 Construção do Pátio de eventos. 

 

 Construção de um novo centro administrativo. “Prefeitura”. 

 

 Desapropriação de terra para parque industrial. 

 

 Desapropriação e construção de casas para a comunidade carente. 

 

 Recuperação das estradas municipais. 

 

 CULTURA - a)- Desenvolvimento de uma política pública de 

cultura, inclusive apoiando produtores culturais para que possam 

obter benefícios dos Governos Estadual e Federal; b)- Ampliar e 

Implantar projetos e programas : Bibliotecas Interativas, 

Laboratórios de Informática, Ateliê de Artes . d)- Dar visibilidade 

as festas locais ( eventos religiosos católicos e evangélicos, 

culturais e folclóricas; c)_ Recriar a Casa da Cultura de Porto Calvo; 

 

  ESPORTE a)- Criação de Novos Complexos Esportivos- serão 

construídos complexos esportivos em áreas de maior densidade 

populacional, com recursos do Ministério dos Esportes e 

contrapartida da Prefeitura. d)-Assegurar o investimento no 

esporte de alto rendimento, potencializando parcerias com a 

iniciativa privada. e)-Valorizar as demais dimensões do esporte: 

amador (por meio das respectivas ligas, clubes e demais 

organizações), recreativo. f)-Valorizar o futebol de campo como 

espaço de convivência coletiva e democratizar o uso dos campos 

destinados à sua prática. g)-Revitalizar e modernizar os eventos 

esportivos junto a comunidade com a Implantação de um fórum 

permanente entre a administração municipal, os clubes e a Liga 



Municipal de Futebol . c)-Fortalecer as práticas esportivas na rede 

de escolas municipais, começando pela iniciação esportiva. 

 

 AGRICULTURA  

Prestar orientação técnica aos produtores rurais sobre o quê, quanto e 

onde plantar ou criar, visando aumentar a produtividade e lucratividade;  

Incentivar atividades de pesquisa e fomento à diversificação das culturas 

agrícolas e pecuárias, para reduzir a dependência da economia municipal 

a fatores sazonais adversos, incidentes sobre determinado produto;  

Organizar patrulhas mecanizadas para prestação de serviços em parceria 

com os produtores;  

Criar um Parque de Máquinas ( tratores, carregadeiras), introduzindo 

ações próprias em cada região, numa espécie de rodízio. Isso vai gerar 

maior agilidade no atendimento dos agricultores e redução de custos 

com o fim do trânsito de máquinas pelo município. 

 

 

 


