PROPOSTAS DE MANDATO DO
CANDIDATO A GOVERNADOR
JOÃO GUILHERME.
SEGURANÇA PÚBLICA.
° Promover a construção de centros policiais em áreas peiféricas para uma maior segurança
da população.
° Incentivo por meio de investimentos em cursos preparatórios mais eficientes destinados
aos profissionais de segurança.
° Investimento na área de armamentos, para que os profissionais estejam mais equipados
em situações de combate.

SAÚDE.
° Fortalecer a gestão do sistema de saúde, de forma consequente e profissional, utilizandose de indicadores e tecnologia da informação para tomada de decisões estratégicas em
saúde.
° Garantir que todos os municípios tenham laboratórios de análise clínicas para fazerem
exames complementares básicos essenciais.
° Facilitar o acesso da população à atenção primária da saúde com qualidade e
humanização, com profissionais de saúde qualificados e exames complementares
laboratoriais básicos além de equipamentos médico-hospitalares essenciais.

Estância, 05/09/18.

EDUCAÇÃO E CULTURA.
° Adotar um programa de qualificação e formação continuada do professor.
° Implementação de projetos, os quais busquem uma integração entre o âmbito escolar e os
meios culturais de suas cidades.
° Programas escolares que procurem uma redução considerável no quesito de abandono
escolar.

HABITAÇÃO.
° Programa de viabilização à moradia, o qual apresente a população meios mais simples
para a obtenção de moradia.
° Promover a doação de lotes para fins habitacionais.
° Criação de programas de construção e melhoria das condições habitacionais.

DIREITO À VIDA.
° Garantia de execução do Art. 5º da Constituicão Federal.
° Criação de projetos que promovam um nivel de vida adequado e digno às condições
humanas mínimas.
° Assegurar a condição de vida mesmo as que ainda são consideradas uterinas.

EMPREGABILIDADE.
° Criar mecanismos para a comercialização de produtos agrícolas, agregando valor a
produção e atrair novos investimentos para a geração de emprego e renda.
° Incentivar a qualificação profissional para permitir o acesso mais fácil do jovem ao
mercado de trabalho.
° Viabilizar parcerias com empresas privadas para gerar oportunidades de trabalho.

Estância, 05/09/18.

CARGA TRIBUTÁRIA.
° Simplificação do sistema para maior justiça e progresso.
° Redução da cobrança de impostos sobre o consumo.
° Reforma de retirada da complexidade para a reduçao de sonegação e incentivos fiscais.

COMBATE À DISCRIMINAÇÃO.
° Criação de métodos educativos com intenção de promover a luta contra o preconceito seja
ele racial, ideológico ou de caráter de gênero.
° Instruir a criação de ambientes de violência reduzida, maior tolerância e que cultive o
respeito pela diversidade.
° Idealiizar projetos de integração cultural para o maior conhecimento de outra etnias e a
valorização da diversidade.

Estância, 05/09/18.

