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Ao Exeelentissioao Senqor Doutor 
Wagner Mesquith 
Secqetaírio de ESMO de Segumn; ~ i i c a  e Admbb& Ho Pe c2p14 

Excelentíssiio Senhor S d o ,  

Chegbu ao conhecimento dessa as- a Resolução W 273 de 28 de 

novembm de 2017,.de lavra de vossa excelbcia, em que designa smidores para compor 

" C o ~  para revi%o e reavaliaçSh, do texto da minuta de lei do Novo Estatuto da Polícia 

Civil", dentre eles diversos nqmmntantes das entidades de classes que repmmtam distintas 

carreiras da Polícia Civil do Paraná. 

Ocorre que, nos causa esp&ie o fato dessa assockçito &o ter sida instada a 

indicar representautes para compor a referida comissgo. É público e notório dentro e fm da 

Polícia Civil deste estado que a Associa@% dos Delegados de Polícia Civil do Paraná, 

entidade que há 59 (cinquenta e nove) anos repmenta e defende os interesse da Classe dos 

Delegados de Policia, foi e é protagonista de toda disoussão que envolva ou repercuta em seus 

representados, vide aproxqiío da Lei Complementar E.stadual201/2016 que possibilitou pela 

primeira vez na hist6ria a elei@o direta de um Delegado de Policia para compor o Conselho 

da Po&a Civil por mandato certo por tempo determinado, apenas pata citar exemplo mente. 

Sewlo certo que, embora seguindo seu W n c o  de indepndb& e lutas, 

nunca houve rompimento institucional desta associação para oom os órgãos governamentais, 

tendo as relaç8es sido sempre pauiadas pela cordialidade e respeito, vimos ante a vossa 

excelênc'i requerer a nomeaqão do servidor Pedro Filipe Cruz Cardoso de Andrade, Delegado 

de Policia, RG 14.039341-0, para compor a referida comissão na cond@o de membm efetivo 

qmentando a Associaçik dos Delegados de Polícia do Paraná - ADEPOIJPR. 
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