PROPOSTAS A POPULAÇÃO DO DF
Nós da equipe do Sgt Adriano Oliveira, candidato a Dep. FEDERAL no pleito de 2018, acreditamos sempre que o nosso Pais e a nossa Capital podem e merecem um
futuro realmente diferente, com Segurança eficaz, Educação de primeiro mundo e uma Saude eficiente e com atendimento à altura. Cansamos das promessas não cumpridas
e do descaso do governo com o seu empregador que é a população e quem deveria ser beneficiada com uma boa gerencia, e o que vemos realmente é um governo que
aproveta os privilégios dos cargos publicos em benefício próprio
Diante disso colocamos a disposição de todos o projeto que pode trazer um novo horizonte à nossa população do DF, projeto para as pessoas que acreditam, uma
proposta baseada em relacionamento, projetos que se adaptam a realidade de quem ainda crê em um futuro melhor, uma plataforma construida em conjunto com todos que
queiram participar deste marco para que possamos chegar o mais próximo possível do nosso ideal.

1.

FAMÍLIA:
a.
Contra o aborto, a favor da vida;
b. Contra a legalização da maconha;
c.
A favor de uma polícia efetiva e que tenha respaldo jurídico;
d. Contra a ideologia de gênero;
e.
A favor da Escola sem partido.

2.

Reestruturação da EDUCAÇÃO:
a.
Inclusão de matérias lúdicas e de desenvolvimento intelectivo: como xadrez, música, Principios do Direito constitucional e Noção de Cidadania, dentre outras;
b. Criação do Projeto Atleta do Futuro se faz hoje dentro das escolas da rede pública;
c.
Autonomia dentro da grande curricular nos moldes internacionais, para respeitar e alcançar todos os alunos, nivelando e igualando a aprendizagem;
d. Ampliar as vagas nas Universidades Federais para alunos advindos das Escolas Públicas;
e.
Subsidiar a Especialização e Aperfeiçoamento do Professores de escolas públicas;
f.
Equipar e Informatizar as Escolas Públicas;
g.
Direcionar Emendas Parlamentares para a criação dos Colégios Militares Públicos.

3.

SAUDE EFICIENTE: Fiscalização eficiente dos hospitais e centros de saúde, priorizar o atendimentos do Saúde em Casa para diminuir o fluxo de atendimento nos
hospitais, trabalhando com a prevenção;

4.

PROJETOS INSTITUCIONAIS – no sentido de acompanhamento psicológico dos militares CBMDF/PMDF, em detrimento do aumento de problemas com a saúde mental
destes militares.

5.

COLÉGIOS MILITARES: Alteração na legislação para que seja possível a expansão do Colégio D. Pedro do CBMDF para outras regiões administrativas do DF com

destinação de Emenda Parlamentar diretamente comprometida para este fim.

6.

FIM DAS CARREIRAS POLÍTICAS: Pelo fim da continuidade politica sem limites, a favor de apenas uma reeleição em cada cargo com exceção do cargo a Senador com
apenas um período legislativo de 08 anos;

7.
8.
9.

A FAVOR DO FIM do foro privilegiado e da imunidade parlamentar;
Meios de Mobilidade no Distrito e andamento ao processo de extensão do METRÔ;
Entre outras que estão em nosso Site.

