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PROPOSTAS
EDUCAÇÃO
1-ampliação e qualificação das frotas de transportes públicos
2-construir Centros municipais de atendimento, especializado para alunos com dificuldade de
aprendizagem
3- ampliar o programa comunidade escola implantando-o em novas unidades

CULTURA
1- instalar espaços multiuso com valorização da diversidade cultural
2- implantar novos centros culturais nas cidades em zonas rurais
3- construir bibliotecas para o avanço da leitura e aprendizagem para população

DISCRIMINAÇÃO
1- criação de um grupo intersetorial no governo para promover igualdade racial
2- criar centro de referência ao combate à homofobia
3- elaborar um plano Municipal de igualdade racial

SAÚDE
1- aumento da verba do estado no sistema de saúde
2- melhoria no atendimento na rede Municipal em zonas rurais evitando a superlotação
3- ampliar e qualificar radicalmente os investimentos em medicamentos e materiais de
qualidade

HABITAÇÃO
1- investir em recursos federais para garantir o direito assistência técnica pública para a reforma
e construção de habitação
2- estabelecer leis de saneamento básico
3- financiamento e empréstimos para aquisição de ambientação própria com garantia de 85%

DIREITO A VIDA
1- fortalecimento da vigilancia sanitária dos municípios
2 - projetos de igualdade social e racial
3 – Aumentar o investimento em segurança

SEGURANÇA
1- aumentar o efetivo da Polícia Militar
2- criar vídeo monitoramento em locais mais vulneráveis à criminalidade
3- aquisição de novas frotas de veículos para os nossos policiais e bombeiros.

EMPREGABILIDADE
1- implantação um programa estadual de apoio às atividades da economia social e solidariedade
trazendo os pobres para orçamento público, dando oportunidade de profissionalização.
2- melhorar o ambiente de negócios e estimular o empreendedorismo em nosso Estado
3- aprofundar os mecanismos para promover a empregabilidade dos jovens desempregados de
longa duração

CARGA TRIBUTÁRIA
1-diminuicao da carga tributária em relação aos combustíveis
2- substituição dos impostos municipais por apenas um
3- diminuir o imposto em relação às mercadorias que entram no nosso Estado, tendo em vista
ser um dos mais altos do país, possibilitando assim o fortalecimento dos empreendedores.

