PROPOSTAS AOS MILITARES DO DF
Em muitas situações somos obrigados a nos curvar ou caminhar mais uma longa jornada em detrimento da falta de união entre os militares. Nós da equipe do Sgt
Adriano Oliveira, candidato a Dep. FEDERAL no pleito de 2018, colocamos a disposição o projeto que pode trazer um novo horizonte à nossa Capital
Todos os projetos aqui descritos não se constituem em causas de cunho pétreo, e sim o início de uma plataforma construida em conjunto com todos que queiram
participar deste marco entre as nossas duas corporações.
A idéia, e quem nos conhece vai entender muito bem, é administrar as nossas causas em conjunto, com a contribuição do máximo de ideias possiveis para que,
cheguemos mais próximo possível do nosso ideal.

1.

REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA:
a.

Lei de Carreira com entrada única com exceções dos cargos complementares;

b.

Lei de Promoção com tempo determinado independentemente do número de vagas existentes, onde saberemos aonde estaremos ao término
dos 30 anos de serviços prestado à corporação;

c.

Lei de Equidade na graduação entre os militares da mesma turma até a última graduação de praças;

d.

Proposição e trabalho em conjunto com os legisladores distritais para estabelecer as gratificações ratificadas em Lei por tempo de serviço;

e.

Ratificação em Lei Federal, Unificação e Equiparação dos auxílios: Natalidade, Moradia, Fardamento, Invalidez e funeral

f.

Criação do auxílio inatividade para equiparar perdas da passagem para a reserva remunerada.

2.

REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA:

3.

EM DEFESA DOS DIREITOS MILITARES em detrimento das propostas de reforma da previdência e da retirada de direitos conquistados;

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.

MANUTENÇÃO DE VERBA para funcionamento das POLICLINICAS CBMDF/PMDF de forma integral, e a criação de mais um turno;

6.

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.;

7.

APARELHAMENTO DE QUALIDADE E TECNOLOGIA DE PONTA, ALÉM DA SEGURIDADE JURÍDICA NAS AÇÕES DE MILITARES DO CBMDF/PMDF

8.

SUBSTITUIÇÃO DO R.D.E. pelo Código de Ética evitando os abusos internos que há anos já está ultrapassado e precisa urgentemente ser atualizado aos
nossos perfis atuais;

9.

Entre outros projetos.

