Propostas de Alinne Danyelle 5617, candidata para Deputada
Federal, filiada ao partido Endireita Brasil:
 Educação:
- Atenção especial ao ensino fundamental, para construção da base de
conhecimento do aluno, diminuindo os problemas de interpretação de
matérias constante do currículo definido pela esfera superior, à medida
que progride na carreira escolar.
- Dotar as escolas públicas de estruturas físicas e tecnológicas para que
possa atender às necessidades dos alunos, apresentando emendas ao
orçamento alocando recursos que permita aos administradores as
realizações motivadoras aos alunos.
 Segurança:
- Qualificação, valorização e seleção dos agentes de segurança, dotando o
estado de recursos, através de emendas no orçamento da União e
acompanhando a sua aplicação dentro do plano de governo (federal
estadual e municipal).
- Dotar os órgãos de segurança de aparelhagem moderna e suficiente para
que possam enfrentar os problemas em condições de igualdade com os
infratores da lei.
- Elaborar programas sociais que atendam as necessidades de cada região,
tais como a implantação de escolas modernas e atrativas para os jovens,
levando-o à ocupação, saindo da ociosidade. Ampliar a infra-estrutura de
comunidades carentes com o fornecimento de água, instalação de postos
médicos, estradas para escoamento da produção e trânsito de pessoas,
etc.
 Habitação:
- Propor modificação na destinação dos recursos oriundos das apostas e
loterias administradas pela Caixa Econômica Federal, criando um fundo
para construção de casas populares, para pessoas de baixa renda, com
juros abaixo dos praticados no mercado.
- Sugerir a criação de comissão de acompanhamento dos trabalhos de
planejamento das habitações, seleção de beneficiários futuros e se no
projeto consta a infra estrutura mínima necessária, como: água, rede de

esgoto, energia elétrica, área de lazer, escola, assistência de primeiros
socorros, etc.
- Dotar as comunidades rurais da infra estrutura que lhe proporcione
condições dignas de sobrevivência, que justifique a sua permanência
naquele ambiente, procurando assim evitar o êxodo para as cidades.
Combate a discriminação:
- Criar mecanismos para acompanhamento no aproveitamento de pessoas
portadoras de alguma deficiência no setor público, diminuindo o
aproveitamento dos parentes de influentes, aumentando o número dos
que realmente necessitam e que apresentem aptidão para atividade a ser
desenvolvida.
- Campanhas de conscientização, desde a infância, para estimular boa
convivência entre os aparentemente diferentes. Estimulando a
convivência no meio social de forma justa e igualitária.

 Direito à vida:
-Criminalizar o aborto, permitir apenas em casos de estupro, o que
também deve ser abolido com medidas de segurança.
-Promover regulamentação de instrumentos de proteção do direito à
moradia e das sanções.
 Carga tributária:
- Sugerir a redução da máquina pública, cortando privilégios da classe
política, de magistrados, etc., para que haja receitas suficientes para
atendimento dos direitos do povo. Não havendo controle nos gastos
públicos, nunca haverá justiça social no País. Como exemplo simples,
temos um Ministro ganhando R$ 5.000,00 por mês a título de auxílio
moradia, enquanto o cidadão comum recebe R$ 954,00 para sustentar a
família. Por mais impostos que criem, não reduziremos as diferenças, e, a
miséria e a violência não diminuirão.

- Propor a seletividade na questão da taxação tributária: quem ganha
mais, paga mais. Não assim sendo, o estado nunca terá condições de
atender aos preceitos constitucionais.
-Precisamos de uma tributação menos complexa para ampliar a
capacidade de empreendedorismo, para gerar mais renda e combater a
pobreza.
 Empregabilidade:
- Propor a constituição de um fórum permanente de discussão e estudo,
sob a coordenação do Governo Federal, envolvendo o setor produtivo,
representantes das áreas de saúde, educação, social e de trabalho, para se
discutir os rumos do País, em vista do desenvolvimento do mundo
tecnológico, para preparação de mão-de-obra e do seu bem-estar.
- Fortalecer os programas de formação profissional, em todos os setores
econômicos.
- Sugerir que a Reforma Trabalhista, principalmente o que diz respeito à
TERCEIRIZAÇÃO, retorne á discussão no Congresso nacional.
 Saúde:
- Propor um programa de incentivo aos jovens médicos, dentistas e
enfermeiros, que após a formatura, em Universidade Pública, passem,
pelo menos, a mesma duração do curso de formação profissional em
cidades de menor porte e/ou menos opção social.
- Estimular a continuidade do programa MAIS MÉDICOS, com profissionais
formados no Brasil, sem necessidade de recrutar de outras regiões.
Mutirão da Saúde nos Bairros com equipes multiprofissionais voltadas
para campanhas de prevenção e diagnóstico de doenças
- Valorizar os profissionais da saúde por meio da formação continuada e a
modernidade de suas unidades de trabalho.

