12 PROPOSTAS BÁSICAS DA CAMPANHA
1- Saúde
a. Retomada do investimento na saúde
i. saúde preventiva
ii. programa saúde da família
iii. acesso irrestrito às especialidades de
atendimento
1. garantia de exames e tratamento
2- Segurança Pública
a. Ações preventivas de inclusão Social
b. Maior rigor no combate a criminalidade
c. Investimento em inteligência policial
d. Proteção aos jovens (contra o aliciamento para o
uso e tráfico de drogas)
e. Plano de Carreira para as polícias do estado
f. Aumento e qualificação do efetivo
g. Reformulação do sistema prisional
h. Apoio a garantia do cumprimento de pena e
ressocialização da população carcerária
3- Emprego e Renda
a. Combate a desigualdade social
b. Incentivo aos processos de geração de trabalho,
emprego e renda
c. Desenvolvimento e incentivo aos projetos de
economia criativa e solidária
4- Recuperação da Educação
a. Educação em tempo integral
b. Modernização do ensino com inclusão de novas
tecnologias
c. Capacitação permanente dos Professores
d. Ensino médio/profissionalizante
e. Universidade

i. Ampliação do acesso a universidade pública
ii. Assistência Estudantil (moradia, bolsa
permanência, alimentação e transporte)
iii. Incentivo ao desenvolvimento científico e
tecnológico com investimento em pesquisa
e extensão.
5- Transporte
a. Intermodal
b. Mobilidade Urbana e Acessibilidade
c. Criação do sistema hidroviário paulista
d. Revisão e ampliação do sistema ferroviário
e. Aceleração das obras de integração metroviária

6- Meio ambiente e Sustentabilidade
a. Resíduos sólidos
b. Saneamento
i. Abastecimento
ii. Tratamento de esgoto
c. Fiscalização
d. Defesa Animal
e. Proteção aos mananciais
f. Recuperação de áreas degradadas
g. Incentivo a produção de energia limpa e novas
matrizes energéticas
7- Habitação
a. Redução do deficit habitacional
b. Regularização Fundiária
8- Modernização da Gestão
a. Combate a corrupção
b. Fortalecimento das Controladorias
c. Planejamento
d. Orçamento
e. Desenvolvimento regional
f. Desenvolvimento de recursos humanos

9- Políticas de Inclusão
a. LGBT
b. Mulher
c. Pessoas com Deficiência
d. Igualdade racial
e. Idoso
f. Criança e adolescente
10Desenvolvimento Econômico e Incentivo ao
Empreendedorismo, Agricultura, Turismo e Incentivo a
Indústria do estado
a. Políticas de Incentivo
b. Desoneração Fiscal
11-

Obras e Infraestrutura
a. Revisão das concessões de rodovias e pedágios
b. Recuperar o sistema o abastecimento de água
c. Ampliação do sistema de saneamento básico
d. Retomada das obras paralisadas do sistema
viário do estado
e. Revisão de planejamento de infraestrutura do
estado

12-

Esporte e Cultura
a. Criação de centros regionais de esporte,
educação física e lazer
b. Ampliar o acesso a prática desportiva de alto
rendimento para os jovens

