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APRESENTAÇÃO  

Vamos recuperar o orgulho, o respeito e a esperança do nosso povo. 

“É audácia, sim, mas aliada a uma visão de futuro”. 

Juscelino Kubistchek 

 

É HORA DE DEFENDER PRESIDENTE KENNEDY: O povo quer ser feliz! 

Que cidade é essa que mesmo tão abandonada, mas mesmo assim consegue arrebatar 

o nosso coração com tanta magia e beleza?  

Que cidade é essa que mesmo sendo administrada de forma tão desleal e desigual, é 

capaz de fazer que essa gente possa sonhar, com um futuro com seus moradores 

produzindo e sorrindo, sendo ele do litoral da área urbana ou rural. 

Que povo é esse que tem uma força para resistir ao descaso de seus governantes com 

sua história, lutando bravamente para manter a sua integridade e dignidade? 

Que cidade cheia de sabedoria é essa que aguarda pacientemente a hora que seus filhos 

os tornarão grandes e respeitado de verdade? 

Essa é a nossa cidade, essa é Presidente Kennedy. 

Eu acredito que cada um de nós, não importa nossa idade ou jornada, cada um de nós 

tem algo a contribuir para a vida desta cidade que nascemos e vivemos. 

Mas a mudança não virá se esperarmos, por outra pessoa ou outros tempos. 

Nós somos aqueles, por quem estávamos esperando. 

NÓS SOMOS A MUDANÇA QUE PROCURAMOS!!! 

 

Uma das lições com as quais eu cresci foi a de sempre permanecer verdadeiro comigo 

mesmo e nunca deixar que as palavras de alguém me distraiam dos meus valores.  

Determinação, coragem e autoconfiança são fatores decisivos para o sucesso. Se 

estamos possuídos por uma inabalável determinação, conseguiremos superá-los. 

Independentemente das circunstâncias, devemos ser sempre humildes, recatados e 

despidos de orgulho. E juntos Presidente Kennedy, a história vai mudar, pode acreditar, 

não precisa mais medo, pois agora podemos falar de coração que junto, com o Rubens, 

a Maria, o João e todos nós, teremos respeito, dignidade, emprego, saúde e educação.  

A melhor maneira de não se sentir sem esperança é se levantar e fazer algo. Pois depois 

de uma noite, vem sempre um novo dia. Quero ver a nossa cidade com vontade sorrir, 

viver e cheio de confiança de fazer o imagina que seja invisível seja visível. 
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Sonho que se sonha só, é só um sonho que se sonha só, mas sonho que se sonha junto 

é realidade. 

Se não corremos atrás dos nossos sonhos, eles nunca se realizarão. 

 

Vamos começar uma nova história, pois longe é um lugar que não existe, pois 

iremos construir uma cidade mais justa, mais bonita e melhor. Uma história feita 

pela minha e a sua mão, por aquilo que deseja o meu e o seu coração. 

"Uma gestão de MAIS OPORTUNIDADE e MENOS PRIVILÉGIO" 

 
Rubens Moreira 
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Nosso grande sonho 

Uma cidade justa, ética, próspera, sustentável e que todos possam chegar lá!  

 

Nossa Motivação 

"O que nos move é o senso de responsabilidade com Presidente Kennedy, os anseios 

de mudança do povo e o futuro de nossos filhos e netos". 

Nossas bandeiras 

 

1. OPORTUNIDADES para que todos os Kennediense possam trabalhar, empreender e 

viver cada vez melhor. 

2. EDUCAÇÃO UNIVERSAL de qualidade e conhecimento para que as crianças e os 

jovens possam construir seu futuro em um mundo em transformação. 

3. RESPEITO À VIDA E SEGURANÇA para todos os moradores em todo o território de 

Presidente Kennedy. 

4. SAÚDE ACESSÍVEL com um novo modelo que trate a todos com dignidade. 

5. PROTEÇÃO SOCIAL como um caminho para a cidadania plena e fim da pobreza. 

6. QUALIDADE E REPRESENTATIVIDADE POLÍTICA com ética e transparência, sem 

privilégios e corrupção. 

7. GOVERNO RESPONSÁVEL, SIMPLES E DIGITAL, que funcione para o cidadão, 

para o trabalhador e para o empreendedor. 

8. PRESTAÇÃO DE UM SERVIÇO PÚBLICO inovador, moderno, justo e humanizado. 

9. RESPONSABILIDADE COM AS FUTURAS GERAÇÕES com foco na 

sustentabilidade e um agronegócio moderno e indutor do desenvolvimento. 

10. PRESIDENTE KENNEDY INSERIDO NA POLÍTICA REGIONAL E ESTADUAL 

sendo cada vez mais dinâmico, Integrado e interconectado. 
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COMPROMISSOS 

 

Se servir não é para você, liderar também não é. 

A humildade deve fazer parte do caráter de um líder. As pessoas não podem acreditar no 

que você diz, mas elas vão acreditar no que você faz. 

Um grande líder não é exemplo pelo o discurso, mas pelo suas ações e compromissos. 

Sempre fiz questão de exercitar essas premissas, em todos os locais onde tive 

oportunidade de liderar projetos e equipes. 

 Portanto antes de apresentar meu programa de governo quero assumir 4 compromissos 

com você, sendo Prefeito de Presidente Kennedy. 

 

1º) O PREFEITO PRECISA CHAMAR A RESPONSABILIDADE PARA SI. 

 

A ferramenta mais poderosa que você tem é o seu próprio exemplo. 

Hoje a nossa população se sente desamparada, porque falta compromisso dos nossos 

governantes com a nossa cidade. 

E sem compromisso, você sabe, nada funciona. 

 

Os Problemas da cidade têm sido sempre da culpa do governo passado, aonde o atual 

prefeito diz que o culpado foi seu antecessor, aonde oesse que já está afastado da gestão 

diz que pegou a prefeitura naquela época com esse problema. 

Durantes essas últimas administrações do nosso município , sempre tiveram esse hábito, 

de um ir jogando a culpa no outro, portanto ninguém assumindoa responsabilidade 

para resolver a questão. 

O papel de liderança significa assumir a responsabilidade sobre qualquer problema que 

possa acontecer em sua equipe. Nenhum líder moderno aponta culpados, a não ser ele 

próprio. 

O líder precisa ter consciência de que todas as ações de uma equipe podem ser previstas 

ou evitadas. 

 

Um líder é capaz de responsabilizar-se por suas decisões em qualquer esfera: junto a 

sua equipe de assessores, secretários, e servidores da Prefeitura, junto a população, e 

à opinião pública em alguns casos. 

 

Mais do que simplesmente botar o nome no final de um memorial ou documento, um líder 

assume a responsabilidade por todas as tarefas e ações que precisa cumprir para chegar 
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a um resultado — e também as assume quando o resultado não é exatamente o 

esperado. 

Assumir a responsabilidade é uma competência que tem efeitos motivacionais junto a 

equipes. Os servidores se sentem seguros e até mesmo protegidos — livres para 

desempenhar suas funções de acordo com o esperado sob a batuta de uma chefia que 

é capaz de instruí-los e comandá-los, mas também de responsabilizar-se por seus pontos 

fracos e incertezas. 

2º) COLOCAR ORDEM NA CASA 

Mudar é fácil. Melhorar é muito mais difícil. 

Uma cidade sem ordem é muito difícil de viver.  

 

Consequentemente é complicado fazer qualquer administração pública funcionar com 

responsabilidade e eficiencia. Infelizmente o nosso passado é a prova disso, pois sem 

ordem tudo fica mais difícil! 

De que adianta propor mudanças se elas não trarão melhorias de fato? Mude o que se 

precisa ser mudado para melhor. Só não podemos ver o futuro repetir o passado. Isso 

nunca mais!!! 

Não adianta estar em um cargo de liderança e ser um líder são coisas completamente 

diferentes. 

Ter uma pessoa que não sabe liderar em uma posição de relevância pode prejudicar o 

desempenho de toda uma cidade. 

 

Por onde eu passo, por todas as localidades que eu tenho visitado em nossa região. O 

que eu mais faço é ouvir. Cada pessoa tem uma queixa, uma história, um problema 

diferente. Todos importantes. Mas a questão é: Por onde começar? 

Inicialmente a cidade e a prefeitura precisam passar por uma arrumação geral.  

 

Os nossos 100 primeiros dias serão de muito trabalho sem descanso, colocar tudo em 

ordem, isso significa que todos os serviços da prefeitura deverão estar funcionando com 

a qualidade e eficiência merecida por todos nós. 

Isso significa fazer mais e gastando menos, pois hoje há muito desperdício, há muito 

gasto dnesnecessário. Por que? porque não há controle, não existe uma gestão 

comprometida. 

O sucesso exige mais do que a maioria das pessoas está disposta a oferecer. Mas não 

mais do que são capazes de dar. 

O que marca a diferença é a boa liderança. 
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3º) IREI CHEGAR JUNTO 

 

Palavras podem inspirar, mas só a ação cria a mudança. 

Eu vou levar a prefeitura em todas as localidades da nossa cidade, se pertence a 

Presidente 

Kennedy, haverá serviço da prefeitura atuando. 

E onde tiver prefeitura estarei lá de olho. 

 

Pois os planos não passam de boas intenções a menos tranformem imediatamente em 

ações eficientes. 

 

4º) FAZER SOMENTE PROMESSAS POSSÍVEIS 

 

Falar com palavras é fácil, difícil é falar com atitudes. 

Só irei prometer aquilo que posso cumprir, nosso povo tá cansado de promessas 

eleitoreiras e de obras que ficam só no papel, essa será a nossa forma de trabalhar e de 

respeitar aqueles que irão nos ajudar esse municipio a governar. 

Esses são os compromissos que assumo com você, que farão parte da base dos pilares 

de todo o meu governo. 

"Quando a gente ama, algúem que está sofrendo, somos capazes de qualquer coisa para 

resolver essa situação. Quando aqueles que amamos são maltratados, a gente vira um 

leão para defender. 

"Eu amo Presidente Kennedy. Portanto não vou ficar de braço cruzados, enquanto a 

nossa cidade vai perdendo sua dignidade. Eu quero o orgulho, o respeito e a esperança 

de volta, por isso eu quero ser prefeito. Eu não me conformo que a nossa cidade vive 

sendo noticiada pela as mazelas de nossos governantes para todo o Espirito Santo e 

Brasil. Sendo hoje exemplo de descaso e corrupção. Eu quero ser prefeito porque eu 

aprendi desde cedo, quem quer fazer, faz, não fica passando a responsabilidade para um 

ou para o outro. Eu quero ser prefeito, porque eu sei que essa cidade que eu quero para 

minha vida e têm muitos Kennedienses querendo a renovação e a inovação muito tempo. 

E quando povo quer, ninguém segura. É por isso que Presidente Kennedy vai mudar. Vai 

mudar porque o povo quer!" Rubens Moreira 

 

CONEXÕES PARA O FUTURO 

Presidente Kennedy em direção ao desenvolvimento 

PLANO DE GOVERNO PARA O MUNÍCIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY 2021-2024 
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1) DIRETRIZES E VALORES 

 

Este plano de governo não pretende esgotar assuntos ou restringir temas. É um convite 

à descoberta e ao debate. O que apresentamos aqui é um ponto de partida, um conjunto 

de linhas e visões gerais para atender a uma exigência de registro eleitoral.  

O processo de elaboração de um plano de governo definitivo, que irá guiar nossas ações, 

será edificado a partir de debates amplos, de diálogos diversos e de estudos profundos 

das muitas realidades de Presidente Kennedy. 

A vida de um morador não é dividida em partes. Somos seres complexos, com 

necessidades diversas que se entrelaçam. Um conjunto de políticas públicas também 

deve funcionar assim, de forma integrada, criando conexões que permitam aos indivíduos 

desfrutarem de uma 

existência plena na sociedade. 

Tomamos, portanto, a decisão de pensar a gestão de forma una, sem tratar as políticas 

públicas de maneira isolada, e sim como parte de uma grande visão de administração do 

município, a qual cada decisão afeta, auxilia, influencia e é influenciada pelas outras.  

Trata-se, portanto, de propor uma rede de conexões que visa ao desenvolvimento e 

busca propiciar uma qualidade de vida melhor para cada cidadão. Nossas propostas é 

de integração e de coerência intertemporal das políticas públicas. 

Os quatro pilares que estruturam essas propostas são; 

 

1º) GOVERNO PARTICIPATIVO E COM TRANSPARÊNCIA PÚBLICA; 

2º) GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM MAIS QUALIDADE, EFICIÊNCIA 

HUMANIZADA; 

3º) DESENVOLVIMENTO E CRESCIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL, HUMANO, 

REGIONAL E SUSTENTÁVEL; 

4º) COMBATE A CORRUPÇÃO E AO DESPERDICÍO DE RECURSOS PÚBLICOS; 

Valores 

A democracia é um valor fundamental para a garantia da pessoa humana e o exercício 

da cidadania. Da democracia não se abre mão em hipótese alguma; 

 

O poder político se disputa pelo voto universal e os projetos políticos se implementam 

pelo compartilhamento de ideias, pelo convencimento, e não pela imposição; 

 

A democracia representativa deve ser fortalecida e aprimorada, estimulando os 

cidadãos e os movimentos da sociedade civil organizada a participarem da 
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condução da coisa pública; 

 

A corrupção, criminalidade e a impunidade devem ser incansavelmente 

combatidas por todos os agentes públicos, alçados a essa condição pelo voto ou 

pela carreira profissional; 

 

A miséria deve ser erradicada e as injustiças sociais combatidas e eliminadas; 

 

A todos devem ser dadas oportunidades iguais de crescimento individual e de 

exercício pleno da cidadania; 

 

O acesso à Justiça deve ser facilitado e garantido a todos, individual e 

coletivamente; 

 

O crescimento econômico deve promover a superação das desigualdades 

criando melhores condições de emprego e renda; 

O desenvolvimento econômico deve compatibilizar-se com o meio ambiente, nos 

parâmetros da sustentabilidade; 

 

O econômico deve subordinar-se ao social, contribuindo para superar 

desigualdades da ordem vigente. As leis de mercado não são um valor absoluto, 

devendo coadunar-se e harmonizar-se, sob a direção do governo, com o 

interesse geral da sociedade; 

 

As instituições públicas devem aperfeiçoar-se e atualizar-se em busca da 

ampliação do diálogo e da participação da sociedade, assim como do avanço dos 

padrões de eficácia e da credibilidade, rompendo com as práticas clientelistas e 

paternalistas e eliminando a corrupção de suas estruturas; 

 

A transparência, a participação social e a austeridade político-administrativa 

constituem as bases de trabalho da administração pública. 

1) GOVERNO PARTICIPATIVO E COM TRASPARÊNCIA PÚBLICA 

 

I. Para viabilizar os compromissos do plano de governo, acreditamos ser 

necessário fazer uma AUDITORIA DAS FINANÇAS DAS GESTÕES 

PASSADAS, fundada pelo os principais órgãos competentes. Para transparência 

pública da atual realidade financeira do munícipio, portando mensurar a 

capacidade de investimentos públicos invertendo para cumprimento com 

eficiência dos deveres da administração municipal. 

II. Inicialmente, propõe-se a criação de um Conselho Fiscal nos moldes do 

indicado na Lei de Responsabilidade Fiscal, com a integração do fisco com a 
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execução orçamentária, e com a separação das receitas de royalties e 

participações especiais dos resultados fiscais ordinários do Município. 

Precisamos investir com qualidade os recursos finitos, não renováveis, sob 

ameaça dos para garantir um futuro coletivo melhor para as famílias 

Kennediense. E o conhecimento e a transparência são fatores fundamentais de 

sucesso na aplicação desses recursos. 

III. A sociedade precisa participar e discutir as finanças municipais. Os recursos 

públicos pertencem aos cidadãos e não aos governos que, temporariamente, 

recebem uma delegação para sua gestão. Esse debate precisa ser elevado ao 

nível social e sair de dentro dos gabinetes. Há uma vasta literatura que defende 

que a legitimidade do governo na aplicação dos recursos públicos e a 

transparência da gestão fiscal são elementos que levam a um maior cumprimento 

das obrigações fiscais e um menor custo de coleta e fiscalização para os fiscos. 

IV. Recuperar a capacidade de poupança com recursos próprios. O Município 

precisa também retomar sua capacidade de planejamento e gestão de qualidade, 

em linha com as expectativas sociais na atual conjuntura, precisa estar assentada 

na meritocracia e na profissionalização do serviço público e um planejamento de 

fato pressupõe menor espaço para o improviso, a antecipação de crises e de 

problemas, e a imunização contra as pressões corporativas. 

 

V. Ampliação do governo eletrônico, entendido como plataforma de 

relacionamento prioritária com os cidadãos, permitindo a prestação de serviços, 

diálogos e participação on-line, atendendo demandas, compartilhando saberes e 

contribuições de cidadãos, movimentos sociais e instituições diversas. 

VI. Criação de um Fórum Permanente que congregue todas as entidades que 

objetivem combater a corrupção. Isso envolve reuniões periódicas e 

permanentes, divulgação através de peças informativas, etc.; 

VII. Instituir devidamente a Ouvidoria Municipal e cumprir a Lei de Acesso à 

Informação. 

2º) GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM MAIS QUALIDADE, EFICIÊNCIA E 

HUMANIZADA 

 

O Governo Municipal é um ente fundamental na promoção do desenvolvimento 

econômico e social da região. No entanto, o caminho da descentralização de ações 

públicas é uma tendência consolidada. A Prefeitura deve ser um promotor e indutor das 

ações da iniciativa privada para desenvolvimento do munícipio através incentivos, 

parcerias com entidades estaduais e federais. 

Também é fato a crise de legitimidade que o Município enfrenta hoje e, como enfrentá-la 

é um desafio que passa pela recuperação da credibilidade do governo, o que somente 

será alcançado pela melhoria do uso dos recursos públicos e da qualidade na prestação 
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de serviços à população. Fortalecer os órgãos de controle e os mecanismos de avaliação 

de impacto das políticas públicas e dos seus resultados concretos são imperativos na 

nossa agenda de gestão pública. 

A construção de uma administração profissionalizada, democrática, competente e 

comprometida com o interesse público é um grande desafio para a sociedade de 

Presidente Kennedy. É preciso ser capaz de motivar e agregar os servidores públicos em 

prol do bem comum. Precisamos constituir uma equipe qualificada, escolhida por mérito, 

em função de suas qualidades técnicas e de gestão, o que é vital para aumentar a 

capacidade do Município em realizar entregas e produzir resultados em benefício das 

localidades. 

A cultura da meritocracia deve ser incentivada, premiando e promovendo os que 

apresentam uma contribuição superior e se mostram capazes de liderar equipes e 

organizações. É preciso retomar a crença de que gestão se faz com pessoas e com 

mérito, e não com correligionários. É preciso envolver a todos para que o planejamento 

se torne realidade e para que Presidente Kennedy retome sua trajetória de 

desenvolvimento com prosperidade compartilhada entre todos os moradores. 

A consequência da perda de legitimidade é que a sociedade passa a não ver o município 

como um instrumento para melhorar as suas condições de vida, e sim como um 

instrumento à disposição de interesses particulares ou dos grupos políticos. A população 

deve enxergar no Estado um instrumento para a solução de seus problemas do dia a dia, 

capaz de promover a igualdade de oportunidades. 

Em última instância, a legitimidade do Estado e de suas instituições é fator fundamental 

da convivência democrática pacífica e da coesão social. Os conceitos que fundamentam 

o novo modelo de gestão do setor público, orientado para o fortalecimento da sua 

legitimidade, assentam-se no compromisso para a modernização da gestão pública: 

 

1.  Profissionalização do serviço público, baseada no mérito para acessar 

cargos públicos e para evolução na carreira; 

2. Gestão por resultados, para aumentar o comprometimento do setor público com 

o retorno oferecido para as comunidades; 

3. Parcerias com o terceiro setor, visto que o Governo Municipal não resolve 

sozinho todos os problemas da sociedade; 

4.  Ampliação do controle pela sociedade, através de uma maior transparência 

da gestão pública; 

5.  ampliação e incentivo à participação da população, uma democracia forte só 

acontece quando há grande participação popular na vida pública. Moradores que 

são conhecedores do que acontece na administração de sua cidade, podem 

propor melhorias e cobrar dos governantes para que elas sejam efetivadas; 
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6.  Criar uma plataforma de participação popular chamada Kennedy Presente, que 

engloba todas as atividades que contam com o envolvimento da sociedade. 

Investimento em aplicativos e Redes Sociais. Pelo potencial colaborativo, os 

aplicativos móveis têm se tornado grandes aliados do poder público. Iremos 

informar ao órgão competente a situação de obras e rodovias com um simples 

clique na tela do celular, permitindo que as informações sejam integradas e 

consolidadas nos sistemas de gestão do órgão. 

Há ferramentas em desenvolvimento que, mesmo sem acesso à internet, 

possibilitam o registro e a consulta dos dados enviados pelo cidadão. 

7. A utilização das redes sociais pela Prefeitura também ajudará no atendimento aos 

moradores na busca das mais variadas informações. 

8. Será possível receber reclamações, dar sequência a solicitações e ainda oferecer 

conteúdo relevante e útil para a vida do cidadão Kennediense. 

Como vimos, a inclusão da participação popular na gestão será um grande auxílio ao 

trabalho de nossos servidores públicos. Isso porque, permitirá que a Administração 

Pública tenha mais eficiência em suas ações, resultando em um maior 

comprometimento social e com o desenvolvimento da nossa cidade. 

Fortaleceremos os Conselhos Municipais que são uma importante forma de 

incentivar a participação popular para uma gestão pública mais eficiente e em prol dos 

cidadãos. Estes grupos atuam em áreas como saúde, atendimento ao idoso e a pessoas 

com deficiência, educação, direitos da mulher, assistência social, segurança, entre 

outros, e têm como papel a 

mediação entre a população e o Governo com intuito de formular políticas públicas do 

município em diferentes áreas. 

i.  Convidar o cidadão para participar de consultas públicas para a criação de novas 

legislações, votar em propostas do Orçamento Participativo (OP). 

ii. Incentivar a participação de moradores em conferências temáticas que debatem 

políticas públicas. 

iii. Convidar a sociedade para acompanhar o Plano Diretor Municipal. 

iv. Entre outros projetos que pode ser discutido com a população local. 

A reforma administrativa necessária atinge transversalmente todas as dimensões de 

gestão: estrutura organizacional, procedimentos administrativos, gestão financeira e 

orçamentária, gestão de pessoal, gestão de compras, participação e controle cidadão, 

governo eletrônico e novas modalidades de prestação de serviço público. 

1. Essas ações simplificarão a relação do Prefeitura com o morador da nossa 

cidade; 
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2.  Consolidar uma burocracia pública meritocrática, porém flexível e orientada por 

resultados. 

3. Diminuir a quantidade de cargos de livre provimento, que devem ser preenchidos 

a partir de critérios transparentes e segundo as competências necessárias para o 

cargo. 

4. Ampliar processos cooperativos entre servidores públicos nas dimensões 

intragovernamental e intergovernamental. 

5. Modernizar e inovar estruturas organizacionais. 

6. Massificar o uso de tecnologias da informação e comunicação. 

7. Modernizar o sistema de compras públicas de modo a racionalizá-lo e aproveitar 

seu potencial como instrumento de indução do desenvolvimento sustentável. 

8. Remodelar o sistema de controle para que cumpra de forma mais eficaz o objetivo 

de impedir o desvio de recursos públicos. 

9. Incutir o princípio da transparência em toda gestão pública, tendo na sociedade 

uma aliada na administração do município. 

10.  Disponibilizar as informações controladas pelas instituições públicas sem 

intermediações, de forma simples e direta, que não requeira do usuário 

uma infinidade de tratamentos para conhecer aquilo que o governo deve 

disponibilizar de imediato e melhora os nos equipamentos públicos; ampliar 

o Programa Municipal de Desburocratização; 

11. Melhorar as condições de trabalho e fortalecer a atualização permanente dos 

servidores 

públicos municipais; 

12. Estimular as políticas de valorização do servidor público, especialmente nas 

carreiras que prestam serviços diretos à população; 

13. Ampliar ainda mais a rede dos serviços de Governo Eletrônico pela internet; 

14. Ampliar as ferramentas de transparência e pela sociedade da administração 

pública; 

15.  Utilizar os sistemas de tecnologia de informação na busca de agilidades, 

simplificação das tarefas, buscando a redução de custos das operações e a 

prestação direta e transparente de serviços e informações aos munícipes; 

16. Utilizar, no processo de planejamento estratégico municipal, instrumentos e 

canais de participação democráticos; 

17.  Integrar as ações de gestão e planejamento estratégico municipal entre os  
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setores público e privado do município; e democratizar o acesso à internet, 

ampliando o fornecimento de Wi-Fi gratuitos em pontos estratégicos do município. 

3º) DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL, REGIONAL, HUMANO E 

SUSTENTÁVEL. 

1. Para incentivar o desenvolvimento econômico, social, regional, humano e 

sustentável do município de Presidente Kennedy, iremos fazer uma reforma 

administrativa no formato abaixo; 

 

 Secretaria de Governo e de Responsabilidade Jurídica Intitucional; 
 

 Secretaria Municipal de Administração, Modernização e Desburocratização; 
 

 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Habitacional e dos Direitos 
Humanos; 

 

 Secretaria Municipal do Desevolvimento Turístico, Cultural e da Economia Criativa 
e Local; 

 

 Secretaria Municipal do Esporte, Juventude e Cidadania; 
 

 Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável; 
 

 Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Agropecuária, Pesca, 
Cooperativismo; 
 

 Secretaria Municipal da Educação, Ciência e Tecnologia; 
 

 Secretaria Municipal de Saúde e Qualidade de Vida; 
 

 Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico, Planejamento e 
Investimentos Estratégicos; 

 

 Secretaria Municipal de Defesa Social e Ordem Pública; 
 

 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e de Obras Públicas; 
 

 Secretaria de Transportes e Serviços Urbanos. 
 

4) COMBATE A CORRUPÇÃO E AO DESPERDIÇIO PÚBLICO 

 

Implementação da Rede “Olho Vivo”, com objetivo de criar uma agenda voltada ao control 

epopular e um conjunto de metas a fim de oferecer melhor qualidade de vida para todos 

os moradores de Presidente Kennedy. 

A Rede “Olho Vivo”, integrada à todas as organizações da sociedade civil da nossa cidade 
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onde auxiliará aos cidadãos a acompanhar e monitorar o cumprimento das metas da 

administração municipal. 

Não só a próxima Gestão, mas todos os governos futuros estarão sob vigilância constante 

da população por meio da Rede “Olho Vivo”. 

Além disso, as licitações serão transmitidas ao vivo, via Internet, e qualquer cidadão, 

empresa ou órgão de fiscalização poderá acompanhar os certames em tempo real. 

No bojo do Programa Municipal de Transparência, Controle e Combate a Corrupção, os 

programas sociais de transferência direta de renda e sua distribuição e controle serão 

realizados por meio de cartões eletrônicos. 

Tudo será mais simples, ágil, rápido, transparente e, principalmente, com controle 

eresponsabilidade com os recursos públicos. A informatização dos processos e 

programas municipais é uma das agendas mais urgentes para administração pública do 

nosso município. 

Iremos apresentar uma AGENDA 21 durante a nossa campanha eleitoral, com 21 ações 

que iremos implementar em nossa gestão para melhorar a transparência, honestidade e 

responsabilidade com o dinheiro público da população de Presidente Kennedy. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Devemos reafirmar nestas considerações finais que este conjunto de ideias e propostas 

aqui apresentadas não pretendem esgotar os assuntos nem tão pouco serem uma obra 

acabada. 

 

Ao contrário, este documento além de cumprir a formalidade estabelecida na legislação 

eleitoral, pretende ser um ponto de partida para a necessária e oportuna reflexão sobre o 

futuro de Presidente Kennedy. 

Durante a campanha eleitoral, com os muitos debates que serão realizados, de forma 

ampla e democrática, este documento será certamente muito enriquecido com a 

contribuição de todos os Kennedense. 

O futuro da nossa cidade em nossa gestão só será bem construído se for uma obra 

coletiva, que tenha a participação de todos os moradores, seja fruto de um planejamento 

rigoroso que nos ajude a priorizar as ações mais relevantes e transformadoras e tenha 

foco no bem estar de todos que amam essa terra chamada PRESIDENTE KENNEDY. 

RUBENS MOREIRA 
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