
CARTA COMPROMISSO

Sr. Candidato

Por meio desta, vimos apresentar uma Carta Compromisso, com repercussão direta na
sociedade civil do estado, dada a função social da advocacia e da Imprensa, para ser
inserida no seu Plano de Governo e executada, de forma prioritária, caso Vossa Senhoria
seja eleito para governar os destinos da Paraíba a partir de 1º de janeiro de 2023 a 31 de
dezembro de 2026, implementando os seguintes pontos:

1 – Compromisso com a elaboração de um Projeto de Lei Estadual para estabelecer um
piso salarial para advogados (advogados empregados e regidos pela CLT).

2 – Compromisso e apoio para melhorias no acesso à Justiça relativamente à estrutura dos
parlatórios, delegacias e central de polícia, assegurando aos advogados local condizente
para o atendimento dos que estiverem presos.

3 – Compromisso para nomeação dos Procuradores e Defensores aprovados no último
Concurso Público e a estruturação da Defensoria Pública da Paraíba.

4 – Compromisso para a celebração de parcerias institucionais com a OAB-PB em ações e
programas que visem o fortalecimento do Estado Democrático de Direito, a melhoria da
qualidade de vida da população, a segurança pública, a educação, as ações que
possibilitem a geração de emprego e renda e o Desenvolvimento auto-sustentável do
Estado.

5- Compromisso com o pagamento regular dos precatórios e da adoção de mecanismos
previstos na Constituição para sua compensação e cessão.

6 - Compromisso para atualização do Plano de Cargo, Carreira e Remuneração de todos os
profissionais lotados na Secretaria de Comunicação do Estado.

7 - Compromisso com a criação de uma linha de crédito do Empreeender-PB voltada aos
profissionais de imprensa, umas vez que a categoria enfrenta há anos desvalorização com
o fechamento de postos de trabalho no Estado e precisam recorrer ao empreededorismo.



8 - Compromisso com a garantia da liberdade de expressão e com o cumprimento das leis
voltadas ao combate a desinformação e as "Fake News"; além da criação do Conselho
Estadual de Comunicação, que para discutir e acompanhar a execução das políticas
públicas de comunicação.

9 - Realização de Concurso Público para área de Comunicação Social em órgãos públicos
do Estado e exigência de diploma de formação superior específica em Jornalismo para
todos aqueles que forem assumir cargos efetivos ou em comissão, que tenham atribuições
de Jornalista.

10 – Compromisso para a Assinatura de um Termo de Compromisso Político-Eleitoral com
as propostas e reivindicações apresentadas pela OAB-PB e API.

Certo de contarmos com apoio de Vossa Senhoria, para estas e outras pautas que serão
apresentadas oportunamente, firmamos a presente Pauta de reivindicações conjuntas
entre a OAB-PB e a API, assinando ainda o Presidente da Comissão de Direito Eleitoral,
com os representantes da entidade, e o respectivo candidato ao Governo da Paraíba, que
a esta subscrevem.

João Pessoa, 13 de setembro de 2022

Harrison Targino

Presidente da OAB-PB

Marcos Weric

Presidente da API

Adv. Marcio Maranhão

Presidente da Comissão de Direito Eleitoral

Antônio Nascimento

Candidato a governador


