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Sobre o
documento
Neste documento, elaborado pelo Boca Jornalismo, 

você terá acesso a todas as propostas completas dos 

candidatos estaduais que preencheram o formulário* 

enviado pela redação no dia 02/09/2018. O contato 

inicial  se deu pelo o e-mail que o/a candidato (a) 

forneceu no TSE.

Sobre o Boca
Jornalismo
O Boca Jornalismo desponta da vontade de um grupo

de amigos que acreditam no papel da informação para

a emancipação dos indivíduos. Por isso, queremos

falar do que é local, mesmo que saibamos das

dificuldades de se fazer isso em uma cidade do interior

do estado. Nós acreditamos em Santa Maria porque

quem vive aqui vale a pena. Nós acreditamos numa

cidade que enxergue os trabalhadores, os estudantes,

as mulheres, os negros, os indígenas, os LGBTs, as

pessoas com deficiência. Nós acreditamos que o bom

jornalismo é aquele que nos torna sujeitos. 

 

* o texto preenchido pelos candidatos no formulário não foi alterado para esse documento
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Adão Lemos 
Podemos 

cargos eletivos aos quais  o/a candidato 

(a) concorreu e/ou foi eleito(a): Vice- 

Prefeito

Educação

Sou favorável a escola de turno integral para crianças do ensino fundamental e também a implantação das
disciplinas de "Educação para o Trânsito" e "Educação Fiscal e Financeira" no currículo escolar. Creio que a
educação é a base do desenvolvimento de uma nação, muitos países já comprovaram isso ao longo da história
e, por este motivo, deve ser tratada como prioridade. Sou à favor da escola sem partido.

Segurança

No âmbito da segurança, defendo o cercamento eletrônico das cidades, o aumento de monitoramento nas
rodovias e a qualificação dos agentes municipais de trânsito. Busco a valorização e a defesa dos agentes de
segurança pública, a aplicação do Estatuto das Guardas Municipais e, também, garantir um serviço público de
qualidade para a população. Além disso, sou a favor da flexibilização do porte de armas que permite que, quem
cumprir os pré-requisitos propostos, possa ter acesso ao armamento. Sou à favor da redução da maioridade
penal.

Saúde 

Na área da saúde, pretendo trabalhar para que sejam garantidos os investimentos no
Programa Saúde Familiar (PSF), que leva médicos e enfermeiros aos bairros das cidades.
Além disso, me comprometo em fiscalizar a aplicação dos recursos destinados a saúde,
trabalhando assim, para diminuir o desvio de verbas. Também defendo medidas em favor da
vida, lutando contra o aborto e a legalização da maconha. 
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Economia/Empregos 

Pretendo agir para equilibrar os conceitos de trabalho e renda, fazendo com que empregos sejam mantidos,
através de empresas pujantes, inovadoras e competitivas. O emprego dá dignidade ao homem, por isso é
fundamental que o Estado proporcione mecanismos de proteção. 

Cultura/Lazer 

Creio que a cultura, lazer e acrescento o esporte são meios eficazes para retirar crianças e jovens das ruas.
Isso faria com que eles permanecessem longe das drogas e da marginalidade. Entendo também que são
ferramentas apropriadas para transformação de verdadeiros cidadãos. 

Meio Ambiente  

Defendo a criação de um Centro de Bem Estar Animal, para que animais de grande porte abandonados em vias
públicas tenham um lugar digno. 

Outros

Defendo o "municipalismo" porque acredito que é no município que tudo acontece. Cerca de 50% das receitas
hoje ficam com a União, o estado fica com aproximadamente 35% e os municípios com apenas 15% dos
valores arrecadados.  
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Alice Carvalho 
Partido Socialismo e 

Liberdade 

cargos eletivos aos quais o/a candidato 

(a) concorreu e/ou foi eleito(a):  

Deputada Estadual

Educação

1. Atuar e pressionar em prol da oferta de vagas em creches nos municípios que atenda primeiramente a parcela
da população negra (mais necessitada);  
2. Defender a pluralidade no ensino, barrar discursos totalitários que impõem censura nas escolas (sob o
discurso da isenção ideológica), pautando o ensino da diversidade;  
3. Atuar no Legislativo para impedir que a Reforma do Ensino Médio seja apropriada pelo Executivo Estadual
com o objetivo de precarizar o ensino, penalizando a população que necessita do ensino público;  
4. Exigir e pleitear a oferta da educação em tempo integral em condições igualitárias em todo o estado, pois,
mesmo com o cumprimento da meta, há um cenário de manutenção de desigualdades regionais. 

Segurança

1. Defesa à garantia dos direitos humanos em presídios;  
2. Descriminalização das drogas;  
3. Fim do encarceramento em massa e genocídio da população negra, pobre e
periférica;  
4. Desmilitarização da Brigada Militar;  
5. Ampliação do controle social sobre agentes de segurança pública; 
6. Construção de espaços de integração em penitenciárias para crianças e familiares
das pessoas em situação de cárcere para fortalecer os vínculos entre os mesmos.
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Economia/Empregos 

1. Criação de projeto de lei que alinhe o salário de congressistas da ALERGS com valores
apontados pelo DIEESE e criação de um projeto que vise o fim da verba indenizatória cumulativa; 
2. Criação de plataforma online para cadastramento de currículos focados na pop. jovem e negra,
casando currículos com o cadastramento de empresas contratantes (adequadas às normas do
MPT), informando aos cadastrados as vagas mais próximas ao seu perfil;  
3. Incentivos ao cooperativismo, economia solidária e autogestão de trabalhadores, fomentando
organizações horizontais em diferentes setores;  
4. Diálogo constante com representantes sindicais das categorias de servidores públicos,
trabalhando em defesa das carreiras públicas, combatendo o fechamento de instituições públicas e
o parcelamento de salários dos servidores; 
5. Auditoria de todas as dívidas, com participação social e instituições; 
6. Criação de um projeto de lei que coloque o valor de 10% como teto para desonerações fiscais; 

Cultura/Lazer 

1. Reabertura imediata do Museu Treze de Maio com fundo estadual; 
2. Ampliação dos pontos de cultura; 
3. Valorização das culturas quilombolas e indígenas do estado; 

Criação de uma equipe de redução de danos para dialogar com pessoas próximas de usuárias/os
de drogas para trocar informações e prestar encaminhamentos;  
Campanha de enfrentamento ao racismo em atendimentos de câncer de mama no RS;  
Revisão das estratégias estaduais de atendimento à saúde da população negra através da
criação de incentivos para fortalecimento, ampliação e descentralização das ações e promoções
de prevenção para a saúde (acesso à diagnósticos, tratamento, cuidado e atenção às doenças
com maior taxa de morbidade entre a população negra);  
Implementação de plano de transição do sistema atual (que prioriza a gestão privada) para o
sistema de gestão pública da saúde, evitando desorganização do serviço e a desassistência de
usuárias/os e a progressiva privatização e precarização da saúde;  
Criação de centros de referência para os casos de aborto previstos em lei; Gestão e atendimento
100% pública e de qualidade do Hospital Regional de SM, sem entregá-la à iniciativa privada. 

Saúde 
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Outros

Meio Ambiente  

1. Luta pela reforma agrária e apoio constante pelo fortalecimento da agricultura familiar
produtora de alimentos como forma de combate à monocultura da soja e celulose, aos
transgênicos e agrotóxicos;  
2. Mapeamento, reconhecimento e defesa das ocupações urbanas, terras indígenas e
quilombolas, promovendo mais visibilidade e garantia de atendimento dentro dos programas
sociais do estado para essas comunidades; 3. Criação de um Fundo Estadual do Transporte
Público (permitir que os municípios ofereçam sistemas de transporte público de qualidade e
subsidiado. 

1. Criação do site “Marielle Franco”, administrado por mulheres negras profissionais da
tecnologia, para dialogar sobre a violência contra a mulher no meio virtual e encaminhar
denúncias quando necessário; 
2. Criação de um projeto de lei que impeça as isenções sobre doações envolvendo partidos
políticos, assim como as transações envolvendo instituições religiosas. 
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Fabiano Pereira 
Partido Socialista 

Brasileiro 

cargos eletivos aos quais  o/a 

candidato (a) concorreu e/ou foi 

eleito(a): Verador e Deputado 

Estadual

Educação

Continuar trabalhando para a realização de obras e reformas em escolas. Na
nossa gestão como secretário estadual de Obras, Saneamento e Habitação,
foram contempladas 907 instituições de ensino, principalmente com ações para a
parte elétrica e a construção de ginásios de esportes. 

Segurança

Lutaremos para a realização de mais concursos na área para ampliar o policiamento
ostensivo nas ruas de Santa Maria, Região Central e em todo o Estado. 

Saúde 

Seguiremos batalhando pela abertura plena e completa do Hospital Regional de Santa Maria.
Em relação a transversalidade, seguiremos atuando pela promoção do Saneamento em todo
o Estado. Conforme a Organização Mundial da Saúde (OMS), a cada R$ 1,00 investido em
saneamento são economizados R$ 4,00 em saúde. 
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Economia/Empregos

Continuar trabalhando para a realização de obras e reformas em escolas. Na
nossa gestão como secretário estadual de Obras, Saneamento e Habitação,
foram contempladas 907 instituições de ensino, principalmente com ações para a
parte elétrica e a construção de ginásios de esportes. 

Cultura/Lazer 

Valorização dos artistas locais e ajuda na busca por patrocínio a eventos culturais,
como fizemos para as atividades Medianeira Instrumental e Sesc Circo, no último
período. Nos dois casos, então como secretário estadual de Obras, Saneamento e
Habitação, ajudamos na efetivação dos apoio junto a Corsan. Para o lazer, apoiar
ações que busquem o aperfeiçoamento dos espaços públicos, como praças etc.
Para o esporte, trabalhar pela descentralização dos patrocínios e da Lei de Incentivo
ao Esporte para contemplar também, por exemplo, times de futebol do interior e o
esporte amador. 

Meio Ambiente 

Repetimos, ainda, a importância da transversalidade das áreas. Saneamento é
qualidade de vida e preservação do meio ambiente!!! Entre as ações que
liderados, destaque para a implantação de redes de esgoto e a instalação de
redes de água. Servem de exemplo nossas ações na Colônia Pinheiro e no
Arroio do Só.  

Outros

Trabalhar pela efetivação da renovação do contrato da Corsan com Santa
Maria, sobretudo na continuidade do esgoto em Camobi e a construção de
uma perimetral entre a BR-392 e a RS-287. A nova avenida ligará os fundos da
Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) à Estância do Minuano,
diminuindo a distância em cerca de 20 quilômetros.  
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Garay 
Partido Social Liberal 

cargos eletivos aos quais o/a 

candidato (a) concorreu e/ou foi 

eleito(a): Deputado Estadual

Educação

Inclusão sócio cultural através da arte- cultura gaúcha  nas escolas públicas
Estaduais e Municipais, com reformulação no histórico curricular acrescentando a
cultura tradicionalista, nativista e regionalista através da implantação de
atividades de narrativas fantasiosas e contações de histórias com peças teatrais
e/ou outras formas de inserção. 

Segurança

Transformar as realidades das comunidades localizadas no interior, fazendo com
que os produtores rurais tenham maior facilidade de acesso através de ações mais
justas, fraternas e igualitárias, como a facilitação para a criação de empresas
familiares no agronegócio; Estabelecer uma ação de segurança integrada no
combate ao abigeato | comunidade – polícia civil/brigada militar/guarda municipal. 

Saúde 

Através de emendas, acabar com o teto de gastos deste setor e buscar aumentar o
orçamento que está congelado há mais de 20 anos. Só assim será possível investir mais e
melhorar a situação da saúde pública. 



Economia/Empregos

Criar o Programa Gaúcho de Incentivo à Navegação Hidroviária- associada ao
turismo e desenvolvimento local/região; Criação de um selo de qualidade
distintivo dos produtos originários do bioma pampa; 

Cultura/Lazer 

Criação do Programa Gaúcho de Turismo Rural e Cultural com abrangência e
enfoque aos festivais de músicas nativistas, aos rodeios crioulos, provas campeiras
(tiro de laço, gineteadas, estafetas, paleteadas etc.), com chamamento para debates
de todas as instituições correlatas; Implantação e organização público/privado de
Feira Gaúcha do AZEITE e do VINHO GAÚCHO. 

Meio Ambiente 

Projeto de lei sobre a vegetação nativa do bioma pampa solucionando o
impasse criado pela AÇÃO CIVIL PÚBLICA que congestiona o CAR na
respectiva região; Implantação de um sistema de pagamento de serviços
ambientais para os produtores rurais do bioma pampa, com a captação de
recursos internacionais. 

Outros

Fazer com que o Campo e a Cidade tenham as mesmas prioridades nos
repasses de verbas públicas. 

1
1



Jacques Eskenazi 
Partido Novo 

cargos eletivos aos quais  o/a 

candidato (a) concorreu e/ou foi 

eleito(a): É a primeira que se 

candidata

Educação

O foco em relação a Educação é a implantação de mecanismos que prestigiem a 
meritocracia e a qualificação dos currículos acadêmicos, em prol destes objetivos
serão abertas as seguintes frentes de trabalho: 
- MERITOCRACIA: debate com os profissionais da Educação e com a Sociedade
Gaúcha acerca de escalas remuneratórias vinculadas ao desempenho dos
estudantes; 
- SISTEMA DE VAUCHER: considerando o decréscimo das populações
acadêmicas nos colégios públicos e com o fim de evitar a criação de estruturas
que futuramente serão ociosas, será debatido com a Sociedade Acadêmica a
proposta do Sistema de Vaucher para a contratação dos serviços educacionais. 
Salientamos que em 2017 o Estado do Rio Grande do Sul gastou R$
8.124.484.398,58 com a educação de aproximadamente 900.000 alunos,
gerando um custo médio de R$ 9.027,21 por ano e um custo mensal de R$
752,27. 

Segurança

A insegurança afeta a toda a Sociedade Gaúcha e cabe ao Parlamento, na sua 
competência de fiscalizar a atuação do Governador do Estado, propor mecanismos
de acompanhamento e de publicidade das politicas públicas de segurança, bem
como de proposição de novas formas de vigiar, como os sistemas comunitários de
vídeo monitoramento, já implantados em São Gabriel e Santa Maria 
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Economia/Empregos

Os gaúchos que trabalham e produzem tem o direito de empreender e de
desenvolver-se economicamente, e em prol deste serão abertas as seguintes
frentes de trabalho: 
- COMISSÃO ESPECIAL DE DESBUROCRATIZAÇÃO TRIBUTÁRIA: comissão
especial a ser constituída com o fim de facilitar ao empreendedor a constituição e
a gestão das suas atividades empresarias (Art. 56, parágrafo 1° da Constituição
do RGS); 
- COMISSÃO DE FINANÇAS, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE: atuação junto a
esta comissão permanente debatendo e propondo mecanismos de elevação da
eficiência da máquina pública e da otimização do uso dos recursos públicos; 
- IMPOSTO DE FRONTEIRA – DIFA: construção de alternativas em conjunto
com a Secretaria da Fazenda objetivando a mudança de
procedimentos/revogação/extinção deste tributo que mais 
afeta os pequenos empresários. 

Cultura/Lazer 

Na área da Cultura, nosso objetivo é manter as políticas públicas existentes e
ampliar a divulgação, facilitando o acesso e o conhecimento da população.  

A Saúde, direito garantido pela Constituição Federal, e os serviços garantidores desta,
prestados pelo Governo do Estado, receberão atenção especial na Região Central e da
Fronteira pela criação da seguinte comissão especial: 
- COMISSÃO ESPECIAL DE AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NAS REGIÕES
CENTRAL E FRONTEIRA DO ESTADO DO RGS: grupo de estudos, com a participação de
trabalhadores e usuários da Saúde Pública, destinado a elaborar um diagnóstico dos serviços
prestados e a proposição de melhorias. 

Saúde 
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Meio Ambiente 

Agilizar os processos de liberação de alvarás, através da modernização dos
serviços dos órgãos responsáveis pela fiscalização e controle, mantendo a
seriedade e o compromisso com a preservação do meio ambiente. 

Outros  

FISCALIZAÇÃO: A Constituição Gaúcha atribui ao Parlamento a tarefa de
fiscalizar a aplicação dos recursos arrecadados por meio dos nossos impostos.
Nesta frente de trabalho se buscará a aproximação do Legislador Estadual
para com os Órgãos de Controle e com a Sociedade e teremos as seguintes
frentes de trabalho: 
- TRANSPARÊNCIA PÚBLICA: criação de mecanismos na estrutura da
Assembléia 
Legislativa, em vinculação com o Tribunal de Contas do Estado, para informar
ao 
Gaúcho, de maneira fácil e compreensível, onde são investidos os seus
recursos, 
separando estas informações por setor e por cidade; 
- OUVIDORIA: fortalecimento deste canal de comunicação e interiorização de
suas atividades em parceria com as organizações civis, criando um canal de
debates sobre a atuação local do Governo do Estado e para a proposição de
alternativas. 
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Jader Maretoli 
Partido Republicano 

Brasileiro 

cargos eletivos aos quais  o/a 

candidato (a) concorreu e/ou foi 

eleito(a): Deputado Estadual 

Educação

Trabalhar junto ao governos estadual para a criação de escolas de turno integral
interagindo com o aluno, família e escola e assim promover a diminuição da taxa
de criminalidade. 

Segurança

Lutar por maior valorização dos servidores da Brigada Militar e buscar editar
Leis de pacote de benefícios à empresas que empreguem mão de obra
prisional dialogando em parceria com a SUSEPE e o governo do Estado.  

Lutar pela ampliação da rede pública de saúde em atendimento especializado, em especial a
saúde mental voltado para dependência química.  
Elabora Politicas de Prevenção às drogas. 
Incentivar criação de mais centros terapêutico no Estado e incentivar as parcerias entre o
público e privado facilitando aos usuários o acesso. 
Lutar pela ampliação leitos na região central e a abertura completa do Hospital Regional. 

Saúde 



Economia/Empregos

Lutar em prol da diminuição da burocracia para e instalação de empresas na
região central, fomentando assim o crescimento econômico e geração de
empregos.  

Cultura/Lazer 

Lutar pela criação de centros olímpicos estaduais. 
Buscar emendas para revitalização de quadras e ginásios de esporte em regiões mais
vulneráveis da região central.  
Buscar junto ao governo estadual a criação de um Plano de Cultura Farroupilha nas escolas.  
Apoio às entidades desportivas oficiais e aos as entidades tradicionalistas. 

Meio Ambiente 

Lutar por maior fiscalização sobre empresas poluidoras e replantio de arvores. 
Fiscalizar as concessionárias de águas potável em função de uma melhor qualidade
de água á população. 

Outros  

Minha proposta maior consiste em eu trabalhar, pois a anos desenvolvo projetos sociais na
região central e sei que com uma boa gestão dentro governo seja ele nível municipal,
estadual ou federal com trabalho de qualidade conseguimos desenvolver uma sociedade
melhor, levando uma qualidade de vida a todo cidadão.  
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Jorge Trindade - 
Jorjão 

Rede Sustentabilidade 

cargos eletivos aos quais  o/a 

candidato (a) concorreu e/ou foi 

eleito(a): Deputado Estadual 

Educação

Temos uma relação bem forte com o Deputado Federal João Derly, então
buscaríamos bastante esse eixo do esporte para promover a inclusão social de
crianças e jovens. Desenvolvendo ações e projetos em parceria com quem já
trabalha com isso nas cidades. Apostaríamos também na ampliação de cursos
profissionalizantes a fim de promover a inserção do jovem no mercado de
trabalho porque sabemos da dificuldade que é para o jovem com pouca instrução
conseguir entrar no mercado de trabalho, então focaríamos bastante nisso. Além
de, obviamente, buscar mais investimentos para nossas escolas que estão
precisando cada vez mais. 

Segurança

Aqui em Santa Maria, nós criamos e aprovamos o Projeto de Lei que prevê a
Vigilância Armada 24 horas nas Agências Bancárias Públicas e Privadas, e
nas Cooperativas de Crédito, pretendemos ampliar esse projeto para todo o
Rio Grande do Sul pois, desse modo, geraríamos muitos empregos para os
vigilantes e também proporcionaria mais segurança, principalmente nas
cidades pequenas, muito atingidas pelos roubos de banco. Além desse projeto,
pretendemos propôr um plano de carreira mais digno para os brigadianos. 
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Economia/Empregos

 Pretendemos criar projetos de incentivo ao empreendedorismo, ampliação de
cursos profissionalizantes e fomento na agricultura familiar para a geração de
empregos. 

Cultura/Lazer 

Buscar recursos para locais como conchas acústicas, centros de atividades múltiplas (como o
Bombril aqui em Santa Maria) para incentivar a realização de eventos culturais artísticos. 

Meio Ambiente 

 Desenvolver projetos para fiscalizar e garantir a proteção do Bioma Pampa.  

Outros  

Uma das nossas linhas principais é a valorização do plano de carreira do funcionalismo
público e também a geração de empregos. Tudo que pudermos fazer para conseguir gerar
empregos e preservá-los, nós vamos fazer.  

Pretendemos trabalhar na elaboração e no planejamento de ações, programas e políticas
sociais na área da saúde, além disso nos mobilizaremos para implantar 30 horas semanais
aos trabalhadores da área da saúde.  

Saúde 
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Dr. Moacir  
Partido Republicano da 

Ordem Social 

cargos eletivos aos quais o/a 

candidato (a) concorreu e/ou foi 

eleito(a): Vereador e Deputado 

Estadual 

Educação

Um Estado saudável é aquele que dá acesso aos serviços para o cidadão, isto
tudo permite que o cidadão tendo acesso a escola e aí vai nosso pedido
importante de fortalecimento de educação básica. É uma vergonha que o estado
do Rio Grande do Sul  esteja no IDEB como um dos estados menos aquinhoados
de qualidade sendo que o Rio Grande do Sul já foi pioneiro e um dos melhores
nessa área, portanto, tem que investir muito na educação, valorizando os
professores e não só eles, mas também valorizando todos os servidores da
segurança, da saúde, todos os servidores do estado para que eles possam,
aquinhoados com respeito do governo, atender aqueles que são seus patrões
afetivos: a população gaúcha. 

Segurança

É importante dizer que precisamos investir em novas tecnologias atuais para
que se possa identificar os núcleos de onde nasce a violência uma presença
importante do estado nesses setores com saneamento, com alcance social de
educação e lazer, um meio ambiente estruturado, enfim, o contexto segurança
e o contexto saúde significa que nós precisamos ter o Estado saudável.  
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Economia/Empregos

O candidato não menciona propostas específicas para este eixo. 

Cultura/Lazer 

O candidato não menciona propostas específicas para este eixo. 

Meio Ambiente 

O candidato não menciona propostas específicas para este eixo. 

Outros  

Minha bandeira é a saúde, mas já assumi um compromisso com a CACISM, irei lá para
defender com bravura na Assembleia a duplicação da 287. Não trará tão somente
segurança para todos nós nos deslocamentos nessa artéria importantíssima de ligação do
centro-oeste com a capital e também vai gerar empregos dinamizando a nossa economia
no sentido de aumentar o fluxo daquela produção de Santa Maria e da região. Portanto,
essa duplicação é extremamente importante e premia tudo aquilo que estamos pensando
para a região de Santa Maria, região central do estado do Rio Grande do Sul.  

Estarei propondo ao Governo do estado que efetive uma carreira de estado da saúde, isso
dará uma importância fundamental para acolhimento de todos os formados na área da saúde
com expectativa de uma carreira longa e que possa servir para contribuir com as necessidade
desta área de toda a população gaúcha. Mais sobre saúde: a saúde hoje é digital, exigir que o
governo invista do telesaúde e na possibilidade de se criar centros regionais de atenção
secundária, onde estarão as especializadas médicas e as possibilidades de realização de
pequenos procedimentos cirúrgicos; Fortalecimento da atenção básica que esteja composta
com todas profissões da saúde necessárias para que o acolhimento seja efetivo e a
resolutividade alcançada. Eficácia e eficiência.  
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Profª Luci Tia da 
Moto 

Partido Democrático 

Trabalhista 

cargos eletivos aos quais  o/a 

candidato (a) concorreu e/ou foi 

eleito(a): Deputada Estatual e 

Vereadora 

Educação

Escolas de turno integral, estadualizar as leis * Normas de Convivência: Lei Nº 6152, *
Práticas Restaurativa: Lei Nº 6185 *Valorização do Magistério, *Atendimentos
especializados as necessidades  das escolas estatuais *ampliação de vagas escolares,
*qualificação ao quadro do magistério oferendo cursos de especialização e atualização aos
educadores *luta pelo pagamento do piso nacional *não fragmentação da carga horária do
professor *respeito à diversidade regionais das disciplinas específicas *melhores condições
físicas das escolas  estaduais (ginásio de esporte, salas de recursos, salas de Educação
Especial, material didático de especializado de acordo com cada disciplina) *construção de
novas escolas, *ampliaçao de salas de aulas, *unifirme escolar,* disciplina específica da
cultura gaúcha, *divercidade religiosa dentro das disciplinas escolares,  

Segurança

* Valorização da polícia militar, *Valorização dos Brigadianos, *Aumento do
número de policiais civis, *Aumento do efetivo da Brigada Militar, *Melhores
condições de trabalho para polícia militar e civil, *Armamento adequado para
nossa força de s garança, *Mais segurança para própria polícia, *Busca de
investimento para Intelugencia policial,  
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Economia/Empregos

* Busca de alternativas para geração de emprego e renda, *Desburocratização
da instalação de indústrias, *Desburocratização para instalação de peguemos,
médios e grandes investidores, *Busca do fortalecimento do CINE  

Cultura/Lazer 

* Incentivo a arte, cultura e lazer, buscando leis que possam auxiliar
na liberação de recursos para investimento e jovens talentos, *Busca
de emendas parlamentares para criação de espaços cultirais,
espaços de lazer para crianças, jovens e melhor idade.  

Meio Ambiente 

* Principalmente o cumprimento das leis já existentes  

Outros  

* Busca na área da saúde e da segurança um atendimento mais humano
para LBGT, para mulher com mais respeito e dignidade. Delegacia de
polícia com preparo para atender vítimas de crimes homofóbicos. *Politicas
públicas para  atendimento a grupos LBGT, *Leis mais severas para
intolerância religiosa, * Leis que valorizem as tradições religiosas de matriz
africana,  

* Descentralização do atendimento telefônico das UPAs, *Fortalecimento do Instituto de
Previdência (IPE) Saude e previdenciário, *Busca de alternativa para verdadeira abertura do
Hospital Reginal, *Cobrança da lei relativa ao número de leitos hospitalares por número de
habitantes, *Cumprimento da lei de distribuição de medicamentos a população carente.  
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