Olá, meus amigos. Sou o Coronel Prettz
e dediquei 27 anos da minha vida à
Segurança Pública de Rondônia.
Quem acompanhou meu trabalho
sabe que fiz diferença por onde passei.
Trabalhei para humanizar nossa Polícia,
aproximando a comunidade de nossos
quartéis, lutei por melhores salários
e, acima de tudo, pela valorização e
capacitação constante de nossos policiais.

Segurança
Pública
Agora, quero contribuir ainda mais como deputado
estadual! Apresento a vocês propostas que vêm para
proporcionar ao rondoniense Segurança Pública
de qualidade, reduzindo os índices de violência e
criminalidade em nosso Estado.
Conheça nossas propostas!

• Elaborar uma política de Segurança Pública para
o Estado de Rondônia, visando reduzir os índices
de criminalidade e aumentar o a proteção da
sociedade;
• Trabalhar na valorização dos profissionais de
Segurança Pública através de melhores salários e
previdência mais justa. Realização de cursos de
capacitação e novas contratações;
• Modernizar os Órgãos de Segurança Pública com
novas viaturas, armamentos, coletes, material de
comunicação, informática e perícia;
• Ampliar a Polícia Comunitária, aproximando a
polícia da população, estruturando os Conselhos
Comunitários de Segurança e o Programa Vizinho
Solidário;
• Lutar para dar início as Casas de Amparo à Mulher
Vítima de Violência Doméstica, com estrutura de
acolhimento, atendimento psicológico, registros,
encaminhamentos e etc.

Saúde
A Saúde em Rondônia vai melhorar e muito. Vamos
investir nesse setor para garantir atendimentos de
qualidade para a população.

• Em parceria com o Governo do Estado vamos construir
e fortalecer Hospitais Regionais nas principais cidades
de Rondônia, com atenção especial para Vilhena, JiParaná, Ariquemes e Guajará-Mirim;
• Valorizar dos profissionais de saúde, através de
salários mais justos. Realizar cursos de capacitação,
aumentar os quadros de servidores e melhorar as
condições e o ambiente de trabalho nas unidades de
saúde;
• Melhorar os serviços de pronto-socorro dos hospitais
públicos do Estado dedicados a atender as pessoas que
correm risco de vida, vítimas de acidentes, derrames e
infartos, disponibilizando ambulâncias e melhorando
as estruturas de pronto atendimento;
• Vamos investir em infraestrutura para garantir
atendimentos de qualidade, construindo e reformando
hospitais, aumentando a capacidade de atendimento,
ampliando o número de leitos e comprando os materiais
e equipamentos necessários ao bom atendimento da
nossa população;
• Lutar para que sejam desenvolvidas, através dos
meios de comunicação, campanhas educativas para
melhorar a saúde, incentivando uma alimentação mais
saudável, a prática de exercícios físicos entre outras
medidas preventivas.

E scola

Educação

É necessário investir em educação! Vamos colocar
as nossas crianças nas escolas, valorizar os nossos
profissionais do ensino e melhorar as nossas
estruturas escolares.

• Batalhar para melhorar o ensino público em
Rondônia, ampliando a oferta de vagas nas regiões
mais necessitadas, construindo e reformando escolas
e aprimorando o processo pedagógico;
• Organizar os Colégios Militares de Rondônia e
ampliar o número de vagas nessas instituições de
ensino;
• Valorizar os profissionais de educação, propondo
salários mais justos para a categoria, realizando cursos
de capacitação, aumentando quadro de servidores,
melhorando as condições e o ambiente de trabalho,
etc.
• Lutar para que o Governo do Estado ofereça cursos
profissionalizantes para a população mais carente,
favorecendo a inclusão dessas pessoas no mercado
de trabalho.

Combate à
corrupção
A corrupção é um dos piores males que assola o
nosso país. Como Deputado Estadual, adotarei
algumas medidas de prevenção e combate à
corrupção no Estado de Rondônia, que são:

• Fiscalizar os gastos com o dinheiro público e
denunciar toda e qualquer prática de corrupção;
• Defender o aumento das penas para os crimes de
corrupção e a agilização do trâmite desses processos
na Justiça, evitando a prescrição.
• Lutar para que os recursos públicos desviados pela
corrupção sejam imediata e eficientemente devolvidos
aos cofres do Estado;
• Defender a agilização dos processos administrativos
de demissão de servidores públicos envolvidos na
prática de corrupção;
• Defender a ampliação da exigência da “Ficha Limpa”
para a nomeação em cargos em comissão e funções
comissionadas no serviço público, no âmbito do
Executivo, Legislativo e Judiciário;
• Aumentar a transparência nos gastos públicos, de
modo que a população possa facilmente consultar/
fiscalizar as despesas realizadas pelos gestores
públicos;
• Propor que sejam incluídas na grade curricular do
ensino fundamental e médio, disciplinas sobre valores
humanos, ética, civismo e patriotismo, contribuindo
para a formação de cidadãos íntegros;

Conto com cada um de vocês
para colocarmos tudo isso
em prática e transformarmos
nosso Estado em um lugar
melhor para se viver. Acredito
que juntos podemos fazer
mais! Acredito na política feita
com ética e responsabilidade!
Sou Coronel Prettz, candidato
a deputado estadual com o
número 25555.

