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PROJETOS DE LEI
PROJETO DE LEI 23/2020 
Autoriza a estadualização da estrada 
que liga a PR-218 no município de 
Planaltina do Paraná a BR-376 no 
município de Guairaçá.

PROJETO DE LEI 22/2020 
Cria diretrizes complementares para 
o preparo da Polícia Militar e Bombei-
ro Militar.

PROJETO DE LEI 21/2020 
Cria diretrizes gerais para instalação 
de helipontos em hospitais terciários a 
serem construídos.

PROJETO DE LEI 20/2020 
Denomina de ponte Vitório Vial, a 
ponte sobre o Ribeirão Lica localiza-
da na Rodovia Heitor Alencar Furta-
do - PR-218, entre os municípios de 
Planaltina do Paraná e Amaporã.

PROJETO DE LEI 19/2020 
Cria diretrizes gerais para denomina-
ções históricas a organização, ações, 
locais e datas, policial militar ou 
bombeiro militar como homenagem 
póstuma.

REQUERIMENTOS

REQUERIMENTO 575/2020 
Envio de expediente ao excelentíssimo 
governador do estado, senhor carlos 
massa ratinho júnior solicitando con-
ferir à polícia militar autonomia orça-
mentária, financeira e patrimonial.

REQUERIMENTO 574/2020 
Envio de expediente ao excelentíssi-
mo Governador do Estado, sr. Carlos 
Massa Ratinho Júnior, solicitando 
a isenção da taxa de serviços para 
renovação da CNH aos agentes da 
Segurança Pública que exercem fun-
ções de motorista ou motociclista de 
viaturas.

REQUERIMENTO 573/2020 
Envio de expediente ao excelentíssimo 
Secretário de Estado da Administra-

ção e da Previdência, sr. Reinhold 
Stephanes, solicitando estudos de 
viabilidade para atendimento dos 
militares estaduais e dependentes 
que residem no litoral, vinculados ao 
sistema de assistência à saúde, para 
serem atendidos na mesorregião de 
Paranaguá.

REQUERIMENTO 571/2020 
Envio de expediente ao excelentíssimo 
Chefe da Casa Civil, sr. Guto Silva 
encaminhando minuta de projeto de 
lei que altera a Lei Nº 18.573, de 30 
de setembro de 2015.

REQUERIMENTO 462/2020 
Requer a reserva do plenário desta 
Casa de Leis para realização solene 
do “Dia dos Guardas Municipais” no 
dia 26 (vinte e seis) de outubro de 
2020.

REQUERIMENTO 441/2020 
Requer envio de expediente ao exce-
lentíssimo secretário de Segurança 
Pública e Administração Penitenciária, 
sr. Coronel Rômulo Marinho Soares, 
solicitando medidas para conter o cri-
me de abigeato na região de Loanda.

REQUERIMENTO 440/2020 
Requer a inserção nos anais desta 
casa da matéria sobre invasão da 
Fazenda Cajati, publicada no Jornal 
Impacto, n° 199, página 14 de feve-
reiro de 2020.

REQUERIMENTO 439/2020 
Requer o envio de expediente ao ex-
celentíssimo sr. Márcio Nunes, Secre-
tário de Estado do Desenvolvimento 
Sustentável e do Turismo, solicito 
análise e tratativas necessárias para 
instalação de poços artesianos no 
município de Cascavel.

REQUERIMENTO 438/2020 
Envio de expediente ao excelentíssimo 
chefe da Casa Civil, sr. Guto Silva 
solicitando declaração de utilidade 
pública e abertura de crédito suple-
mentar para aquisição de imóvel para 
o 22° batalhão de Polícia Militar.

REQUERIMENTO 267/2020 
Requer a reserva do plenário para re-
alização solene “166 anos da Polícia 
Militar do Paraná” no dia 10 (dez) de 
agosto de 2020.
REQUERIMENTO 253/2020 
Requer o arquivamento do projeto de 
LEI Nº 115/2019 de minha autoria.

REQUERIMENTO 235/2020 
Envio de expediente ao Governador 
do Estado, solicitando aprovação de 
minuta de decreto de limitação de 
vagas para cabos e sargentos PM/BM 
2020 por redução de interstício.

REQUERIMENTO 234/2020 
Requer a inserção nos anais desta 
casa da matéria nova lei reafirma 
a competência para a atuação do 
Batalhão de Polícia Ambiental, publi-
cada no Jornal Tribuna do Boqueirão, 
edição 342, página 03, de janeiro de 
2020.

REQUERIMENTO 233/2020 
Envio de expediente ao excelentíssi-
mo governador solicitando incluir na 
regulamentação que trata da gratui-
dade no transporte coletivo intermu-
nicipal Decreto Estadual 1821/2000 
para os Militares Estaduais da ativa, 
quando fardados e em serviço.

REQUERIMENTO 232/2020 
Requer a inserção nos anais desta 
casa da matéria homenagens a Em-
preendedores Nikkeis, publicada no 
Jornal Nippo Paraná, ano 6 - n.69, 
página 14, de dezembro de 2019.

REQUERIMENTO 231/2020 
Requer a inserção nos anais desta 
casa da matéria dep. Cel. Lee home-
nageia o Taekwondo, publicada no 
Jornal Tribuna do Boqueirão, edição 
341, página 2, dezembro de 2019.

REQUERIMENTO 230/2020 
Requer envio de expediente ao Secre-
tário de Segurança Pública e Adminis-
tração Penitenciária, senhor Coronel 
Rômulo Marinho Soares, solicitando 
providências que o caso requer.

Pesquisar 
projetos

https://deputadocoronellee.com/projetos/


P r i n c i p a i s  a s s u n t o s 
n a  m í d i a
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RELATÓRIO DE
ATIVIDADES

  Programa 
 convidado para ser 
apresentado na ONU

 O Programa Corredores 
de Água Boa nasceu da 
demanda que as cidades 
de todo o país têm 
quanto à água potável, 
bem como a escassez da 
água.

Tendo a cidade de 
Cascavel, no Oeste do 
Paraná como projeto-pi-
loto, esse Programa já 
está em excecução.

Serão pelo menos um 
milhão, cento e quarenta 
mil árvores plantadas 
nas áreas de nascentes 
e ao longo do percurso 
dos rios urbanos de 
Cascavel, sem ônus ao 
município.

O Programa contempla 
17 projetos que vão de 
pagamento de créditos 
a produtores rurais que 
conservam as nascentes, 
a melhoria de estradas 
rurais e ainda, con-
servação da biodiversi-
dade dentro dos centros 
urbanos.

O Programa foi apre-
sentado em vários 
seminários nacionais e 
internacionais ao longo 
de 2019, e foi indicado 
às Nações Unidas para 
ser painel de modelo de 
cidades sustentáveis.

Detalhe importante: a 
ONU convidou apenas 
seis cidades em todo 
planeta para apresentar 
suas soluções ambien-
tais. 

O mês de fevereiro de 2020 marcou a continuidade do Pro-
grama Corredores de Água Boa, elaborado pelo Deputado 
Coronel Lee e sua equipe, convidado para ser apresentado à 
ONU, no COP26 como solução eficaz para a água e melho-
ria dos rios urbanos. O projeto deve ser replicado no mundo 
inteiro pela sua contribuição às cidades sustentáveis.

Leia a 
matéria 

completa

https://deputadocoronellee.com/2020/01/31/cascavel-recebe-convite-da-onu-para-apresentar-projeto/


RELATÓRIO DE
ATIVIDADES

A cidade de Assaí, 
no Norte Pioneiro, 
recebeu importante 
obra para a população, 
a reestruturação da 
rodoviária da cidade

Na solenidade, grupos de 
Taiko e Dança marcaram 
presença 

Fevereiro 2020

Visita
 na cidade de Assaí 
Norte Pioneiro

No final do mês, o Deputado Estadual Coronel Lee visitou a 
cidade de Assaí, onde reencontrou amigos e familiares, que 
moram na região. O parlamentar prestigiou a entrega da 
nova rodoviária local, a qual foi totalmente reestruturada. 
Na ocasião, o deputado frisou em sua fala a importância do 
Norte Paraanense no desenvolvimento do Estado.

Leia a 
matéria 

completa

P r i n c i p a i s  a s s u n t o s 
n a  m í d i a

https://deputadocoronellee.com/2020/03/02/deputado-coronel-lee-abe-visita-assai/


RELATÓRIO DE
ATIVIDADES

 Diferentemente ao 
que muitos acreditam, 
por se tratar de um 
mês de Carnaval, o 
mês de fevereiro foi de 
intenso trabalho para 
o Deputado Estadual 
Coronel Lee.

O mês começou com 
o já tradicional Show 
Rural Coopavel, onde 
o Deputado Coronel 
Lee se encontrou com 
autoridades e conversou 
com a população em 
geral.

Na semana do 
evento, falou para os 
Engenheiros Agrônomos 
no encontro na AREAC, 
onde enalteceu o 
trabalho técnico voltado 
à produtividade na 
Região Oeste, uma 
grande produtora 
agroindustrial.

Entre outras atividades 
e atendimentos, 
marcou presença no 
jantar na ACIC, em 
Cascavel, onde assinou 
juntamente com o 
Governo do Estado, a 
destinação de liberação 
de recursos para a 
região.

Ainda recebeu uma 
homenagem do Clube 
de Regatas de Cascavel, 
clube de canoagem que 
lançou sua caixa para 
o Nota PAraná, depois 
que um Projeto de Lei 
do Deputado Coronel 
Lee deu à entidade a 
Utilidade Pública.

A l g u m a s  p a u t a s 
n a  m í d i a

Matéria 
completa

Matéria 
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Matéria 
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Matéria 
completa
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https://abifer.org.br/ferroeste-e-rumo-assinam-acordo-para-ampliar-escoamento/
https://gazetadetoledo.com.br/2020/02/02/missa-campal-abriu-nesse-domingo-o-32o-show-rural-coopavel/
https://showrural.com.br/sem-categoria/lideres-destacam-papel-da-areac-no-desenvolvimento-da-agronomia/
https://www.jornale.com.br/single-post/2020/02/05/Governador-e-deputados-debatem-Estrada-do-Colono
https://deputadocoronellee.com/2020/02/20/inauguracao-da-rotam-em-dois-vizinhos/


57   Publicações 
em busca 

direta na internet*

PRINCIPAIS PAUTAS
TEMA    POSTS
Artes Marciais  06
MST    03
Política Geral  11
Projetos   04
ROTAM   03
Show Rural   30

*Muitas publicações impressas ou em 
rádios não entraram nesta contagem 

Clique na imagem 
e leia a matéria 

completa

https://www.facebook.com/coronel.lee190/
https://www.instagram.com/diego_kruger/
https://www.youtube.com/channel/UCmibGusRKywiziP7RaoyaJg
https://www.coronellee.com.br
https://deputadocoronellee.com/2020/02/12/mst-continua-na-mira/
http://jornalboanoite.com.br/projeto-de-artes-marciais-passa-na-ccj/
https://gazetadetoledo.com.br/2020/02/02/missa-campal-abriu-nesse-domingo-o-32o-show-rural-coopavel/
http://nippopr.blogspot.com/
http://www.cmdv.pr.gov.br/noticia/1281?fbclid=IwAR0D_JT_AdC2_t1fbSrUmwMMgIJ_ZRWLRfJYgdAgRy8KGTxm5ojJ1-ZtCMQ
https://www.diarioinduscom.com/projeto-de-artes-marciais-passa-na-ccj/
https://rbj.com.br/seguranca/2a-companhia-da-policia-militar-de-dois-vizinhos-implanta-equipe-da-rotam-0506.html
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