
Programa de Governo  

 “Brunão do Povo” 

Presidente Kennedy 2021/2024 
Olá povo kennedense! 

Nosso maior objetivo é sem dúvida devolver aos verdadeiros kennedenses o direito de 
estar no comando da administração pública municipal, mostrando ao estado e até ao 
país que somos capazes de cuidar com excelência dos nossos próprios interesses 
coletivos e resolver as deficiências e seqüelas deixadas por aqueles que tiveram a 
oportunidade de governar para TODOS, mas além de não o fazerem, agiram em 
desacordo com as leis, envergonhando nosso município e os cidadãos e cidadãs            DE 
BEM que repudiam e desaprovam tais condutas egoístas, irresponsáveis e criminosas. 

Governar colocando sempre DEUS em primeiro lugar e o AMOR ao próximo como 
princípios para começarmos a escrever uma nova história que tenha a justiça, a 
igualdade, a equidade e o respeito como bandeiras a serem defendidas.   

Existe um fator importante a destacarmos antes mesmo de uma “campanha” de voto 
consciente. 

Plano de Governo. 

Sim, um candidato deverá ter na “ponta da língua” ao pedir seu voto um projeto 
detalhado de suas ações - caso eleito - . 

É o que apresentamos aos cidadãos e cidadãs de Presidente Kennedy. 

Um projeto detalhado irá fornecer a você eleitor informações necessárias sobre a visão 
e ideologia, bem como, as propostas a serem efetivamente colocadas em prática. 

Vale ressaltar que nosso maior desejo é que todos os direitos de nossa gente sejam 
integralmente respeitados; que a democracia possa ser vivida e não apenas pregada ou 
falada; que todos sejam livres para expressar seus sentimentos, opiniões e não sejam, 
por isso, perseguidos. 

Que os recursos públicos sejam investidos e não gastos e que o seu uso seja feito de 
forma responsável e transparente. Dar continuidade ao que vem dando certo mas 
principalmente ofertar a todo povo kennedense aquilo que achamos ser seu por direito 
mas que ainda não lhe foi entregue. 

É hora de Acordar  

É hora de fazer Direito 

É hora de MUDANÇA.  



GERAÇÃO DE EMPREGOS 

 

Criação da “casa do cidadão”, onde além tirar todos seus documentos, os munícipes 
terão acesso a “central de empregos” 

Criar mecanismos capazes de viabilizar a instalação de empresas privadas e investir na 
capacitação da mão de obra local. 

Criar projetos de lei que tornem nosso município atrativo aos olhos dos investidores, 
oferecendo condições para que os mesmos se sintam confiantes e seguros. 

Fazer com que o distrito industrial, já existente há muitos anos, enfim saia do papel  

 

VALORIZAÇÃO DO FUNCIONALISMO PÚBLICO 

Criação do instituto de previdência próprio para servidores 

Acabar com os “super salários” possibilitando assim uma redução considerável no valor 
gasto com cargos comissionados.   

Tal medida tornará possível pagar melhores salários à aqueles que hoje ainda ganham 
em muitos casos menos que o salário mínimo. 

Agilizar a tramitação de requerimentos dos direitos dos efetivos: ATS, PROGRESSÃO, 
ASSIDUIDADE... 

 

TECNOLOGIA 

Dotar a cidade com cobertura total de acesso a internet gratuito instalando torres em 
pontos estratégicos que também eliminará o problema da falta de sinal para telefonia 
móvel. 

Transporte Público 

 

Garantir a gratuidade a todos os munícipes, sejam da sede ou do interior, melhorando 
a fiscalização no que diz respeito às condições de segurança. 

Renovação da frota (veículos, vans, ônibus, caminhões e todo maquinário leve e pesado 
para melhor atendimento a todos. 

Construção de um posto de abastecimento próprio, evitando o desperdício que 
existente nos dias atuais 

Construção de um novo centro de manutenção da PMPK 



   

EDUCAÇÃO 

 

Construção de novas escolas 

Construção de novas creches 

Redução do número de alunos por sala de aula 

Criação do pólo universitário 

Realização de concurso Público 

Aumento do número de funcionários dos setores: segurança, limpeza e merenda 

Criação de conselhos estudantis 

Estruturar (ampliações e novas salas) para ofertar educação em tempo integral aos 
estudantes da rede municipal 

Capacitação do corpo docente 

Garantir aos nossos alunos o acesso à outras línguas: inglês, espanhol, alemão, etc  

 

ADMINISTRATIVO 

Firmar convênios com os  Governos Estadual e Federal 

Construção de um novo centro administrativo, moderno e funcional; nova sede PMPK 

Informatização de todo o sistema de dados e informações  

Criação do “CARTÃO CIDADÃO”  

Transparência administrativa: Portal Público onde serão expostos TODOS os gastos, 
licitações, compras da prefeitura. 

Prestação de contas semestrais aos munícipes. 

 

LIMPEZA PÚBLICA 

Melhoria na coleta normal e seletiva. 

Contratação de pessoal suficiente para garantir a limpeza de todo o município 

Dar destinação adequada aos resíduos recolhidos 

Estimular a prática de reciclagem 



 

 

Esporte, cultura e lazer 

 

Construção do COMPLEXO ESPORTIVO MUNICIPAL com área de lazer 

Padronização das áreas esportivas 

Construção de campos de futebol com banheiros, vestiários, cantinas, iluminação, 
alambrados e arquibancadas 

Construção de campos society em todo o município 

Construção de quadras nas comunidades que ainda não fora contempladas 

Construção de áreas de lazer para prática de outros esportes 

Construção de uma pista de MotoCross e bicicross 

Construção do estádio municipal 

Instalação de academias populares nas comunidades 

Firmar convênios e parcerias para viabilizar a prática de todas as modalidades esportivas 
desde a categoria infantil até aos times profissionais  

Incentivar os atletas de alto rendimento 

Construção de uma sala de cinema 

Dar visibilidade as nossas riquezas culturais 

Construção do parque de exposições  

 

TURISMO 

 

Incentivar o turismo executando o “projeto nova praia”, construindo uma estrutura com 
banheiros, quiosques, calçadão, ciclovia e pavimentação dos acessos as praias de 
Marobá e Neves e ainda estimular o turismo rural 

Criar o museu municipal, onde além de contar nossa História contaremos a História do 
Presidente JONH F. KENNEDY através de parceria com a embaixada dos ESTADOS 
UNIDOS 

 



 

AGRICULTURA E PESCA   

 

Incentivo a agricultura Familiar, dando condições para que o homem do campo 
continue vivendo e tirando seu sustento de sua lavoura 

Incentivo e apoio aos produtores de leite 

Suporte técnico ao homem do campo através de parcerias e convênios 

Pavimentação das estradas rurais facilitando assim o acesso a sede do município e o 
escoamento de toda a produção  

Intermediação entre os produtores e as instituições financeiras “bancos” visando 
conseguir melhores condições de financiamento com juros menores e prazos maiores 

Construção do PIER 

Construção da casa do PESCADOR, onde o pescado será beneficiado, gerando emprego 
e renda 

 

Meio ambiente 

Apoiar e investir nos projetos de proteção e preservação da natureza 

 

INFRAESTRUTURA/OBRAS 

Pavimentar estradas, calçar os trechos urbanos e melhorar a iluminação pública, bem 
como investir na geração de energias limpas, alternativas e renováveis 

Investir no sistema de captação e abastecimento de água em todo município 

Construir muros de arrimo nas áreas de risco 

Tratar o esgotamento sanitário, que hoje é jogado 100% (cem por cento) na natureza de 
forma criminosa 

 

 

 

 

 



SAÚDE 

 

Construção de um HOSPITAL 

Atendimento Ambulatorial 

Pronto socorro 

Consultas com médicos especialistas 

Aquisição de todos os aparelhos necessários para o atendimento dos munícipes: 

Aparelho de Raio x 

Aparelho para Ultrasson 

Aparelho para mamografia 

Aparelho para endoscopia 

Aparelho para ressonância 

Aparelho para tomografia 

Laboratório e etc... 

Aprimoramento no atendimento comunitário e domiciliar 

Oferecer melhores condições de trabalho aos profissionais desta área, além de valorizá-
los, investindo na sua qualificação 

 

Inclusão 

Rampas de acesso 

Garantia de acessibilidade a todos, constando isso no PDM 

Garantia de transporte gratuito aos portadores de necessidades especiais 

Construção do CENTRO DE CONVENÇÕES/COMEMORAÇÕES E FESTIVIDADES 

  

HABITAÇÃO / ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Construção de unidades habitacionais “casas populares” para solucionar demanda 
reprimida 

Continuidade com os programais sociais. 

Construção de uma sede para a pestalozzi ou criação da APAE KENNEDY 



Segurança 

 

Criação do conselho municipal de segurança 

Instalação do sistema de vídeo monitoramento 

Criação do fundo municipal de segurança que vai viabilizar o reforço no quantitativo de 
policiais e uma maior eficácia no combate aos criminosos 

Buscar uma maior integração entre a guarda municipal e as policias militar e civil 

Construção de uma nova delegacia  de policia civil com toda estrutura necessária  

Ampliar o PROERD 

Ministrar palestras nas comunidades visando mostrar aos pais e todas as pessoas de 
BEM a importância da contribuição de todos na luta contra o crime e em favor de uma 
sociedade mais justa, humana e segura. 

 

 

BRUNO DAS NEVES SILVA                         MAICLON SULIVAN DAS NEVES SILVA   

PREFEITO                                                     VICE-PREFEITO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               “OBRIGADO SENHOR” 


