
PROJETO DE GESTÃO PARA PRESIDENTE KENNEDY 

Um novo tempo. Uma nova história 

(2021 - 2024) 

É chegada à hora de a população de Presidente Kennedy escolher mais 

uma vez quem será responsável por conduzir esse município no rumo do 

desenvolvimento e da transformação que tanto se fala. Será novamente uma 
decisão importante e, para isso, é preciso estar estruturado com bons projetos, 

ancorados nos princípios da administração pública de moralidade, 

impessoalidade, transparência e publicidade de seus atos. 

Um município com sua história maculada por conta de gestores que 

desrespeitaram não só o erário público, mas toda a população. E, em se 

tratando do povo, nós somos o povo e estamos fartos.  

Por isso, nasce agora um projeto que visa entregar para Presidente 
Kennedy um governo que o município verdadeiramente merece. Uma 

administração limpa, focada no desenvolvimento econômico, para que a cidade 

oportunize abertura de novas empresas e, com isso, novos postos de trabalho, 

permitindo à população se emancipar das políticas públicas que, ao invés de 

ajudar, muitas vezes, aprisionam.  

Uma gestão arrojada, com coragem para assumir compromissos junto 

aos servidores públicos municipais efetivos e dizer a eles que a reforma no tão 
sonhado plano de carreira pode sim sair do papel; para aproximar as famílias 

do campo das ações da municipalidade, ouvindo deles quais são suas 

principais demandas, buscando ferramentas para diversificar a produção 

agrícola e as suas rendas, evitando o êxodo rural; com coragem para 

transformar Presidente Kennedy no município que todos esperam e acreditam 

que ele não só pode, como deve ser. 



Com essa vontade de elevar o município ao nível que ele merece é que 
nasce esse projeto, estruturado em três principais eixos: desenvolvimento 

humano; desenvolvimento da cidade e desenvolvimento rural. 

 

1. DESENVOLVIMENTO HUMANO 

Pensar nas pessoas e na qualidade de vida de quem vive em Presidente 

Kennedy. Essa é uma das principais tarefas de toda administração. Mais do 

que garantir que as famílias não vivam em vulnerabilidade social, é preciso 

criar ferramentas de emancipação do cidadão, para que ele tenha condições de 
buscar o seu próprio sustento, sem depender dos programas sociais da 

prefeitura.  

1.1 EDUCAÇÃO 

Na área educacional, o objetivo é ampliar e reforçar os programas já 

existentes, como o Prodes, Kennedy Educa +, entre outros, que abrangem 

tanto os estudantes, como os profissionais da Educação. Mas, para diversificar 

a oferta, aumentando também a capacidade de atender a população, serão 

realizadas as seguintes ações: 

 - Implantação de um pólo educacional do Instituto Federal do Espírito 

Santo (Ifes); 

- Investimento prioritário na educação de base (infantil e fundamental); 

- Novo Centro de Educação Infantil na comunidade de Jaqueira; 

- Implantação do sistema POSITIVO de ensino em todas unidades 

escolares; 

- Reforma e ampliação das escolas pólo: EMEIEF Vilmo Ornelas, 

EMEIEF de Jaqueira Bery Barreto Araújo, EMEIEF São Salvador; 

- Implantação da Escola em Tempo Integral; 



- Criação do novo Centro de Atendimento Educacional Especializado 

para atendimento aos alunos especiais da Rede Municipal de Ensino; 

- Implantação do programa “Leite na Mesa”; 

- Implantação de bibliotecas em todas as unidades de ensino e 

ampliação do acervo literário nas bibliotecas existentes; 

- Articulação junto as instituições de ensino para criação de pólos 

educacionais de ensino superior e técnico dentro do município. 

 

1.2 ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Uma importante ferramenta de garantia de direitos básicos e, 

principalmente, de mecanismos para emancipar as pessoas, levando a elas a 

possibilidade de mudarem sua situação de vulnerabilidade, através de 
programas que programas que proporcionem às famílias o apoio nutricional, 

educacional e buscando inserir no mercado de trabalho quem eventualmente 

esteja inativo. Para um bom desempenho da Assistência Social, essas são as 

metas: 

  - Construção do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), 

bem como estruturação com mobiliário; 

 - Infraestrutura e estruturação com mobiliário das Unidades 

Referenciadas do CRAS (Centro de Convivência e CRAS itinerante); 

 - Construção do Centro de Referência Especializado de Assistência 

Social (Creas), bem como estruturação com mobiliário; 

 - Construção do Centro Dia para Idosos e Pessoas com Deficiência, bem 

como estruturação com mobiliário; 

- Construção do Abrigo Institucional para Idosos – Instituição de Longa 

Permanência para Idosos; 



 - Reforma do Abrigo Institucional para Crianças e Adolescentes, bem 

como estruturação com mobiliário; 

 - Aquisição de veículo exclusivo para o Abrigo Institucional para 

Crianças e Adolescentes. 

 

1.3 CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER 

É responsabilidade de todo governo oportunizar para o seu povo o acesso a 

diversas formas de manifestações culturais. Além disso, criar espaços para a 

prática de atividades físicas e de esporte, bem como estruturar a cidade para 

explorar todo o seu potencial turístico. Para isso acontecer, algumas ações 

serão implementadas: 

- Conclusão da revitalização da praça Manoel Fricks Jordão; 

- Reforma dos campos de futebol com grama, iluminação, alambrado e 

vestiários (Campinas, Mineirinho, São Salvador, São Paulo, Bela Vista, Santo 

Eduardo, Cacimbinha, Jaqueira, Marobá, Santa Lúcia); 

- Reforma das praças e academia, com cobertura (Cacimbinha, Santa 

Lúcia, Marobá, Jaqueira, Santo Eduardo, São Paulo); 

- Construção do Campo de Futebol em Campo Novo; 

- Construção da Praça em Campo Novo; 

- Reforma do Campo Bom de Bola; 

- Construção de um Centro Poliesportivo; 

 

1.4 SAÚDE 



 Um dos principais eixos estratégicos de qualquer administração pública, 
a área da Saúde é prioridade e continuará a ser conduzida com seriedade, 

impessoalidade, transparência e buscando sempre solucionar todas as 

demandas de forma rápida e eficiente. Compete ao município cuidar da 

atenção básica e, para isso, algumas ações serão desenvolvidas: 

1.4.1 Eixo: Atenção Básica à Saúde 

 - Construção de um novo Pronto Atendimento Municipal, na entrada da 

cidade; 

 - Construção de um posto de saúde na comunidade de Campo Novo; 

 - Implementação integral da Estratégia da Saúde da Família; 

 - Manutenção das atividades de atenção básica; 

 - Manutenção da Rede Materno Infantil/Saúde da Mulher e da Criança; 

 - Qualificar constantemente as equipes da atenção básica; 

 - Promover a qualidade de saúde da pessoa idosa; 

 - Construção do Centro de Especialidades; 

 - Construção do Centro de Fisioterapia; 

 - Implantar a Política Municipal de Atenção à Saúde do Homem; 

 - Fomentar a Política Nacional de Alimentação e Nutrição. 

 

 1.4.2 Eixo: atenção básica à Saúde Bucal 

 - Implementação integral do Programa Saúde Bucal; 

 - Implementação Integraç dos Agentes Comunitários de Saúde; 



 - Implantação da Rede de Saúde Mental Municipal; 

 - Especialidades não Médicas Complementares à Atenção Básica. 

  

 1.4.3 Eixo: atenção à média e alta complexidade de Saúde 

 - Implementação da Rede de Urgência e Emergência; 

 - Especialidades clínicas; 

 - Assistências a Saúde com Benefícios Eventuais; 

 - Rede de Saúde Mental. 

  

 1.4.4 Eixo: atenção à Assistência Farmacêutica 

 - Manutenção das atividades da Assistência Farmacêutica; 

 - Aquisição e distribuição de medicamentos do programa da rede básica; 

 - Aquisição de medicamentos de uso hospitalar e ambulatorial. 

 

 1.4.5 Eixo Vigilância em Saúde 

 - Vigilância Ambiental; 

 - Vigilância Epidemiológica; 

 - Agentes de Combates à Endemias; 

 - Vigilância Sanitária. 

 



 1.4.6 Eixo: Gestão em Saúde 

 - Controle Social; 

 - Investimento na Rede de Serviços de Saúde. 

 

2. DESENVOLVIMENTO DA CIDADE 

É mais do que chegado o momento de fazer Presidente Kennedy se 

desenvolver e se tornar a cidade que todos desejam. É salutar tomar algumas 

decisões que permitirão esse “boom” econômico, com abertura de novas 

empresas, indústrias, novos postos de trabalho e com um município preparado 

para receber todos esses investimentos. 

2.1 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO  

- Fórum do Desenvolvimento Econômico; 

- Implantação do Distrito Industrial; 

- Feira de Tecnologia e Empreendedorismo; 

- Programa de Alimentação Escolar (parceria com a Secretaria Municipal 

de Educação); 

- Regularização Fundiária; 

- Programa de incentivo a agroindústria familiar (parceria com a 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Agricultura e Pesca); 

- Construção de um espaço para a Feira Livre; 

- Desenvolver projeto de ação global de cidadania; 

- Estimular ação em parceria com o SENAC, com a presença da Carreta 

do SENAC para capacitação da população (parceria com a Secretaria 

Municipal de Assistência Social); 



- Rota Turística pelos locais históricos culturais do município; 

- Promover as ações de inclusão de pessoas portadoras de 

necessidades especiais no mercado de trabalho; 

- Desenvolver ações para implantar o programa de recuperação de 

receitas. 

 

2.2 ADMINISTRAÇÃO 

- Construção do Centro Administrativo Municipal, com implantação de 

energia foto voltaica, visando a eliminação de custos com alugueis; 

- Construção de um arquivo central para alocar toda a documentação da 

prefeitura; 

- Construção de anfiteatro, para utilização de eventos e promoção de 

atividades culturais; 

- Implantação de um processo digital, eliminando os gastos com papéis 

e dando transparência e agilidade aos processos onde, inclusive, os 

munícipes poderão protocolizar suas demandas pela internet; 

- Plano de carreira dos servidores públicos. 

 

2.3 OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E HABITAÇÃO 

- Reforma da Estação de Tratamento de Água (ETA) em Praia das 

Neves; 

- Sistema de coleta e tratamento de esgoto (construção e interligação de 

redes coletoras e construção de estação de tratamento de esgoto) na 

sede e 11 localidades; 



- Implantação do sistema definitivo de distribuição de água para todo o 

município; 

- Aquisição de material e execução da manutenção do sistema de 

iluminação pública; 

- Pavimentação asfáltica em vários trechos do município e pavimentação 

em todas localidades; 

- Pavimentação em PAVs nas comunidades; 

- Reforma das Praças Públicas; 

- Canalização do Córrego Batalha (construção das terceira e quarta 

etapas da galeria); 

- Construção do LIS na Sede; 

- Construção de Ponte de Pesqueiro, Ponte de Areinha e Ponte de Santa 

Lúcia x Atílio Vivácqua; 

- Conclusão das obras de infraestrutura em Praia das Neves (drenagem, 

água e esgoto); 

- Pavimentação geral lotes I e II em Marobá; 

- Melhoria da iluminação pública de Marobá e Praia das Neves; 

- Construção da Ponte da divisa Marobá x Marataízes; 

- Construção da Orla de Marobá; 

- Construção da Orla de Praia das Neves. 

 

2.4 SEGURANÇA PÚBLICA 



Garantir um ambiente seguro para as famílias de Presidente Kennedy e 
também para que as pessoas que possuem seu comércio no município se 

sintam à vontade para continuar investindo. Na área de Segurança Pública, 

vamos desenvolver as seguintes ações: 

 - Construção da nova Delegacia de Polícia Civil; 

 - Criação da Guarda Civil Mirim; 

 - Projeto para o armamento e aquisição de armas de foto e munições 

para a Guarda Civil; 

 - Projeto de Segurança Complementar na modalidade de vídeo 

monitoramento; 

 - Aquisição de viaturas; 

 - Aquisição de torre especial de rádio comunicação para uso exclusivo 

da Guarda Municipal; 

 - Projeto para a contratação de vigilância eletrônica por alarme para 

resposta imediata; 

 - Brigada de combate a incêndios; 

 - Projeto de implementação da escola Cívico-militar, em parceria com a 

Secretaria Municipal de Educação; 

 - Aquisição de equipamentos não-letais para a Guarda Civil Municipal; 

 - Contratação temporária de guarda-vidas durante o verão. 

 

3. DESENVOLVIMENTO RURAL 

O setor agrícola de Presidente Kennedy é o carro chefe da economia 

municipal, quando se fala em arrecadação de recursos próprios. Para que as 



famílias do campo possam viver cada dia melhor, a administração precisa ter 
um olhar diferenciado, com ações específicas, buscando evitar o êxodo rural, 

levando a todos a educação, saúde e os serviços que a prefeitura oferta, 

oportunizando diversificar suas produções, para ter renda o ano inteiro. Para 

fortalecer a agricultura, será preciso: 

 - Reforçar os serviços veterinários; 

 - Reforçar o programa de distribuição de ração balanceada farelada; 

 - Ampliar o departamento de eletrificação rural; 

 - Reforçar o setor agronômico; 

 - Ampliar os serviços com máquinas e implementos agrícolas; 

 - Ampliar os tubos de concreto; 

 

3.1 Programa de incentivo à diversificação agrícola por meio da 
agricultura 
- Incentivar o produtor rural do município na fruticultura; 

- Fomentar a diversificação agrícola através da fruticultura; 

- Fomentar a geração de emprego e renda por meio das atividades 

no campo; 
- Incentivar a arrecadação tributária municipal. 

 

3.2 Programa de Desenvolvimento da Cafeicultura 

- Incentivar o produtor rural do município que trabalha com cafeicultura; 

- Fomentar a geração de emprego e renda. 

 

3.3 Programa de Desenvolvimento da Psicultura 



- Criar mecanismos para incentivar a produção e comercialização das 

atividades que envolvem a pesca; 

- Fomentar a geração de emprego e renda. 

 

 

 

 

 

 


