
Carta de Palmas apresenta reivindicações a candidatos 
  Movimento Palmas Desenvolvida estabelece pacto pela representatividade política 

 
Tendo em vista as eleições em outubro e a necessidade  de efetiva representatividade política 
do município, o Movimento Palmas Desenvolvida institui a CARTA DE PALMAS dirigida aos 
candidatos ao cargo a governador do Paraná, deputados estaduais e federais.  Através do 
documento – assinado por 31 entidades – o Movimento Palmas Desenvolvida – MPD busca o 
comprometimento dos atuais concorrentes eleitorais com a população do município a partir de 
uma pauta de reivindicações. Um pacto pela representatividade política foi um dos fatores 
apontados como decisivos para o crescimento e desenvolvimento do município. Com isso, o 
Movimento incentivará aos eleitores do município a votar prioritariamente em candidatos que se 
comprometerem através da adesão à Carta e desenvolverá ações para eliminar a pulverização 
de votos nas eleições deste ano. No documento, o Movimento destaca que a Palmas assumiu 
o desafio estabelecido pelo Plano de Desenvolvimento Regional Integrado – PDRI, de alcançar 
Alto Índice de Desenvolvimento. “Para construir uma “Palmas Desenvolvida” e possibilitar 
qualidade de vida aos palmenses, a sociedade organizada está construindo um Plano de 
Desenvolvimento e definiu três prioridades fortemente estratégicas as quais só se tornarão 
realidade com a parceira, sensibilidade e ações do Governo do Estado do Paraná”, cita a Carta 
de Palmas. 
 
PEDIDO AO GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ: 
 
- Criação do Núcleo Administrativo envolvendo os municípios definidos pelo PDRI, como 
pertencentes a sub-região do Planalto com todos os serviços do Governo do Estado: Núcleos 
de Saúde, Educação, Agricultura. Instalação da Subdivisão da Polícia Civil. Elevação da 
estrutura da Polícia Militar à condição de Batalhão ou Companhia Independente da Polícia 
Militar, para atender os Municípios de Palmas, Coronel Domingos Soares, Mangueirinha, 
Honório e Clevelândia. 
 
- Recursos para a criação e instalação do segundo Parque Industrial do município de Palmas 
com objetivo de acolher nossos empreendedores e contribuir na geração de emprego e renda. 
 
- Criação do Hospital Público Regional em Palmas. 
 
Além das pontuais reivindicações, o Movimento pede apoio para a implantação dos Parques 
Eólicos no Município de Palmas; Implantação de uma Universidade Federal para manutenção e 
ampliação dos cursos de Graduação em complementação ao IFPR - campus Palmas; e 
pavimentação asfáltica da estrada PR 912, entre Palmas a Coronel Domingos Soares. 
 
PEDIDOS AOS DEPUTADOS  
 
Propomos que incluam em seus planos de ações as seguintes reivindicações: 

 

- Ação político/parlamentar para destinar Recursos para a criação e instalação do segundo 

Parque Industrial do município de Palmas com objetivo de acolher nossos empreendedores e 

contribuir na geração de emprego e renda. 



- Ação junto ao governo do estado para imediata pavimentação asfáltica da ligação 

Palmas/Coronel Domingos Soares; 

- Atuar junto ao governo do Estado para Criação do Núcleo Administrativo envolvendo os 

municípios definidos pelo PDRI, como pertencentes a sub-região do Planalto com todos os 

serviços do Governo do Estado: Núcleos de Saúde, Educação, Agricultura. Instalação da 

Subdivisão da Polícia Civil. Elevação da estrutura da Polícia Militar à condição de Batalhão ou 

Companhia Independente da Polícia Militar, para atender os Municípios de Palmas, Coronel 

Domingos Soares, Mangueirinha, Honório e Clevelândia. 

- Ação junto ao Governo Federal para implantação e ou fortalecimento de uma Universidade 

Federal para manutenção e ampliação dos cursos de Graduação em complementação ao IFPR 

- campus 

- Ação político/parlamentar para Instalação de uma Vara da Justiça Federal em Palmas; 

- Atenção permanente para garantir ao município todas as ações de políticas públicas 

executadas pelos governos. 

- Ações junto aos governos Estadual e Federal para a criação do Hospital Público Regional em 

Palmas. 

- Implantação da Casa Familiar Rural no município. 

- Incentivar e promover intervenção positiva para a negociação dos fruticultores com o governo 

do estado para a transferência do controle da Codapar para o setor produtivo local. 

- Ação político/parlamentar visando a pavimentação da Rodovia Federal que liga Erechim/RS–

Aratiba/RS–Itá/SC – Seara/SC – Ipumirim/SC- Lindóia do Sul/SC–Ponta Serrada/SC–Passos 

Maia/SC–Palmas/PR. 

- Ação participativa de prestação de contas anual do mandato como Deputado às lideranças e 

sua base de apoio local. 

ENTIDADES QUE COMPÕEM O MOVIMENTO PALMAS DESENVOLVIDA E ASSINAM ESTA 

CARTA: 

 

Associação Comercial e Industrial de Palmas 



Prefeitura Municipal de Palmas 

Câmara de Vereadores de Palmas 

Centro Pastoral, Educacional e Assistencial Dom Carlos 

Conselho Comunitário de Segurança de Palmas 

Conselho de Desenvolvimento de Palmas 

Conselho Municipal de Educação de Palmas 

Núcleo Sul Brasil de Criadores de Gado Caracu 

Ordem dos Advogados do Brasil – subseção de Palmas 

Observatório Social de Palmas 

Rede Bom Jesus de Comunicação 

Rotary Club de Palmas 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Palmas 

SINDIPAL - Sindicato da Indústria Madeireira de Palmas 

Associação dos Moradores da Comunidade Quilombola 

Sindicato dos Trabalhadores da Madeira e do Mobiliário de Palmas 

Loja Maçônica Iro Vieira 

Loja Maçônica caridade palmense 

Sindicato Rural Patronal 

Lions Clube de Palmas 

Frutipar 

Associação dos Engenheiros e Arquitetos  

Conselho da Mulher empresária 

Paróquia Nossa Senhora Aparecida 

Catedral Senhor Bom Jesus da Coluna 

Igreja Assembleia de Deus 

Igreja do Evangelho Quadrangular 

Igreja Irmãos Menonitas 

Instituto Federal de Palmas 

Associação dos produtores de Leite 

Associação nacional do gado caracu 

Núcleo da Fiep 



 

 

 

 

 

 


