CARTA DE PALMAS AOS CANDIDATOS A DEPUTADOS ESTADUAIS
DEMANDAS:
- Garantir canal de comunicação permanente das lideranças Palmenses junto a Assembleia
Legislativa do Paraná;
- Criação de um núcleo administrativo em Palmas, (envolvendo os municípios de Palmas,
Mangueirinha, Coronel Domingos Soares, Clevelândia e Honório Serpa – Sub-região do Planalto
conforme o PDRI), o qual contemplará: Núcleo Regional de Educação, Núcleos de Saúde e
Agricultura, Instalação da Subdivisão da Polícia Civil; Elevação da estrutura da Polícia Militar a
condição de Batalhão ou Companhia Independente da Polícia Militar.
- Fortalecimento do IAPAR – vocacionado a fruticultura de clima frio.
- Considerando que Palmas é oficialmente a Capital da Maçã, projeto de incentivo para agricultores
familiares investirem em tal cultura.
- Analisar a situação da Coodapar e buscar uma solução conjunta, pois o custo da mesma vem
inviabilizando novos investimentos.
- Recursos para criação e instalação do segundo Parque Industrial em Palmas, objetivando acolher
novos empreendedores e contribuir com a geração d emprego e renda.
- Apoio a implantação de novos parques eólicos município do Palmas.
- Quanto a Carceragem da Delegacia de Polícia Civil de Palmas, apoio a Ação Civil Pública em trâmite
na Comarca que visa cobrar do Estado a regulamentação de vários pontos que estão precários e
exigem reforma imediata, pois não possuem rede elétrica adequada, com fios expostos, com risco de
incêndio e falta de chuveiros, falta de segurança para àqueles que trabalham como agente
carcerário, com risco de fugas; falta de banho de sol adequado; esgoto não canalizado, (mau cheiro,
ratos, baratas, entre outros insetos). A reforma é de urgência, pois caso não ocorra não teremos mais
condições de ter carceragem em Palmas, sendo que todos os presos serão transferidos, vindo a
causar inúmeros malefícios a sociedade como um todo. Já que o deslocamento de presos de
inúmeras Cidades para audiências certamente causará prescrições, excesso de prazo na conclusão de
processos e o pior, revolta por parte daqueles que o Estado deve através da prisão cautelar ou da
pena, trazer a ressocialização e a punição dentro dos preceitos humanitários.
- Apoio a criação da APAC – órgão voltado a ressocialização de presos que reduz sensivelmente a
reincidência de crimes, pois apresenta a homens e mulheres presos conceitos como
responsabilidade, autovalorização, solidariedade e capacitação para o trabalho, aliados à
humanização do ambiente prisional.
- Ligação asfáltica com Santa Catarina através do Trevo da Coodapar ate a Cidade de Passos Maia –
o que pode ser feito via Estados – cada Estado faz a parte que lhe compete, ou pela federação
através da federalização da estrada e posterior asfaltamento.

CANDIDATOS AO GOVERNO DO ESTADO
- Garantir canal de comunicação permanente das lideranças Palmenses junto a Assembleia
Legislativa do Paraná;
- Criação de um núcleo administrativo em Palmas, (envolvendo os municípios de Palmas,
Mangueirinha, Coronel Domingos Soares, Clevelândia e Honório Serpa – Sub-região do Planalto
conforme o PDRI), o qual contemplará: Núcleo Regional de Educação, Núcleos de Saúde e
Agricultura, Instalação da Subdivisão da Polícia Civil; Elevação da estrutura da Polícia Militar a
condição de Batalhão ou Companhia Independente da Polícia Militar.
- Fortalecimento do IAPAR – vocacionado a fruticultura de clima frio.
- Considerando que Palmas é oficialmente a Capital da Maçã, projeto de incentivo para agricultores
familiares investirem em tal cultura.
- Analisar a situação da Coodapar e buscar uma solução conjunta, pois o custo da mesma vem
inviabilizando novos investimentos.
- Recursos para criação e instalação do segundo Parque Industrial em Palmas, objetivando acolher
novos empreendedores e contribuir com a geração d emprego e renda.
- Apoio a implantação de novos parques eólicos município do Palmas.
- Quanto a Carceragem da Delegacia de Polícia Civil de Palmas, apoio a Ação Civil Pública em trâmite
na Comarca que visa cobrar do Estado a regulamentação de vários pontos que estão precários e
exigem reforma imediata, pois não possuem rede elétrica adequada, com fios expostos, com risco de
incêndio e falta de chuveiros, falta de segurança para àqueles que trabalham como agente
carcerário, com risco de fugas; falta de banho de sol adequado; esgoto não canalizado, (mau cheiro,
ratos, baratas, entre outros insetos). A reforma é de urgência, pois caso não ocorra não teremos mais
condições de ter carceragem em Palmas, sendo que todos os presos serão transferidos, vindo a
causar inúmeros malefícios a sociedade como um todo. Já que o deslocamento de presos de
inúmeras Cidades para audiências certamente causará prescrições, excesso de prazo na conclusão de
processos e o pior, revolta por parte daqueles que o Estado deve através da prisão cautelar ou da
pena, trazer a ressocialização e a punição dentro dos preceitos humanitários.
- Apoio a criação da APAC – órgão voltado a ressocialização de presos que reduz sensivelmente a
reincidência de crimes, pois apresenta a homens e mulheres presos conceitos como
responsabilidade, autovalorização, solidariedade e capacitação para o trabalho, aliados à
humanização do ambiente prisional.
- Ligação asfáltica com Santa Catarina através do Trevo da Coodapar ate a Cidade de Passos Maia – o
que pode ser feito via Estados – cada Estado faz a parte que lhe compete, ou pela federação através
da federalização da estrada e posterior asfaltamento.

CANDIDATOS A DEPUTADOS FEDERAIS
- Garantir canal de comunicação permanente das lideranças Palmenses junto a Assembleia
Legislativa do Paraná;
- Considerando que Palmas é oficialmente a Capital da Maçã, projeto de incentivo para agricultores
familiares investirem em tal cultura.
- Recursos para criação e instalação do segundo Parque Industrial em Palmas, objetivando acolher
novos empreendedores e contribuir com a geração d emprego e renda.
- Apoio a implantação de novos parques eólicos município do Palmas.
- Apoio a criação da APAC – órgão voltado a ressocialização de presos que reduz sensivelmente a
reincidência de crimes, pois apresenta a homens e mulheres presos conceitos como
responsabilidade, autovalorização, solidariedade e capacitação para o trabalho, aliados à
humanização do ambiente prisional.
- Ligação asfáltica com Santa Catarina através do Trevo da Coodapar ate a Cidade de Passos Maia – o
que pode ser feito via Estados – cada Estado faz a parte que lhe compete, ou pela federação através
da federalização da estrada e posterior asfaltamento.
- Apoio ao IFPR, Campus Palmas, na ampliação do seu porte e na transformação em campus Agrícola.

