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PROJETOS DE LEI
PPROJETO DE LEI 196/2020 
Entrada - 25/3/2020
Uma solução para a Carteira de 
Estudante gratuita.

PROJETO DE LEI 194/2020 
Entrada - 25/3/2020
Institui o dia do respeito e da prote-
ção à propriedade e contra as in-
vasões de terra, a ser comemorado 
anualmente na data de 03 de março.

PROJETO DE LEI 193/2020 
Entrada - 25/3/2020
Fica autorizado o poder executivo 
dispor sobre a quebra do interstício 
mínimo na graduação por avanço 
vertical das praças da polícia militar.

PROJETO DE LEI 169/2020 
Entrada - 16/3/2020
Ampliação da rádio-comunicação 
das forças de segurança. 

PROJETO DE LEI 167/2020 
Entrada - 16/3/2020
Dispõe sobre diretrizes e medidas 
de saúde para o enfrentamento e 
intervenção imediata em situação de 
emergência em caso de endemias, 
epidemias e pandemias, e do novo 
coronavírus, e dá outras providências.

PROJETO DE LEI 153/2020 
Entrada - 11/3/2020
Concede o título de utilidade pública 
à amigo focinho associação proteto-
ra de animais de quedas do Iguaçu, 
com sede no município de Quedas de 
Iguaçu.

PROJETO DE LEI 140/2020 
Entrada - 9/3/2020
Dispõe sobre a alienação de veículos 
automotores apreendidos e mantidos 
sob responsabilidade e Guarda das 
Forças de Segurança Pública ou do 
Detran e dá outras providências.

PROJETO DE LEI 137/2020 
Entrada - 9/3/2020
Institui a campanha permanente con-
tra o assédio e a violência sexual nos 
estádios e suas imediações.

PROJETO DE LEI 99/2020 
Entrada - 2/3/2020
Inclui no calendário oficial do Estado, 

no mês de agosto, a prova Pedestre 
Coronel Sarmento e dá outras provi-
dências.

REQUERIMENTOS
REQUERIMENTO 1286/2020 
Entrada - 30/3/2020
Envio de expediente ao governador, 
solicitando prorrogação de prazo e 
parcelamento para pagamento dos 
tributos estaduais contidos no Simples 
Nacional.

REQUERIMENTO 1281/2020 
Entrada - 25/3/2020
Requer o envio de voto de congratu-
lações pelo aniversário dos 60 anos 
da Associação Comercial e Industrial 
de Cascavel, comemorado no dia 04 
de abril.

REQUERIMENTO 1280/2020 
Entrada - 25/3/2020
Requer envio de voto de congratula-
ções, aos conselhos estaduais de se-
gurança - CONSEGS, tendo em vista 
a comemoração do dia 2 de abril, dia 
Estadual dos CONSEGS.

REQUERIMENTO 1243/2020 
Entrada - 24/3/2020
Requer o envio de expediente ao 
governador, solicitando a redução 
do pagamento nas contas de água e 
energia na pandemia do Covid19.

REQUERIMENTO 1223/2020 
Entrada - 24/3/2020
Requer o envio de expediente, soli-
citando aceleração de entrega das 
viaturas da Polícia Militar do progra-
ma paraná mais cidades com vistas 
ao combate a pandemia do Covid19.

REQUERIMENTO 1220/2020 
Entrada - 24/3/2020
Requer o envio de expediente ao 
Governador do Estado, solicitando 
tratativas junto a outros poderes com 
vistas colaboração de recursos no 
combate a pandemia do Covid19.

REQUERIMENTO 1046/2020 
Entrada - 16/3/2020
Requer o envio de expediente ao 
Governador do Estado, solicitando 
a convocação dos 23 candidatos su-
plentes aos cargos de cadetes PM/BM 

- 2020 da Polícia Militar do Paraná.
REQUERIMENTO 831/2020 
Entrada - 9/3/2020
Envio de expediente ao excelentíssimo 
Secretário de Infraestrutura solicitando 
estudos de viabilidade para atendi-
mento do solicitado pela diretoria da 
Penitenciária Federal em Catanduvas.

REQUERIMENTO 792/2020 
Entrada - 4/3/2020
Envio de expediente, em regime de 
urgência, ao excelentíssimo Governa-
dor do Estado, solicitando prorroga-
ção de prazo por 12 meses do decre-
to 3808, datado de 08 de janeiro de 
2020 para que os servidores públicos 
façam a revalidação dos consignados 
facultativos.

REQUERIMENTO 764/2020 
Entrada - 3/3/2020
Requer o pedido de informações ao 
secretário de Estado da Fazenda, 
solicitando a atualização das informa-
ções e valores referentes às operações 
de financiamento fde/cap s.a. E ope-
ração BNDES/ Estado do Paraná.

REQUERIMENTO 695/2020 
Entrada - 2/3/2020
Requer envio de expediente ao exce-
lentíssimo Secretário de Segurança, 
senhor Coronel Rômulo Marinho 
Soares, para contratação em regime 
PSS (Processo Seletivo Simplificado) de 
57 psicólogos; 15 médicos em saúde 
mental e 13 assistentes sociais.

REQUERIMENTO 692/2020 
Entrada - 2/3/2020
Requer a inserção nos anais desta 
casa da matéria Deputado Estadual 
Coronel Lee segue na batalha contra 
as invasões do MST no Estado do Pa-
raná, publicada no jornal tribuna do 
boqueirão, edição 343, página 03, 
de fevereiro de 2020.

P R O J E T O S  D E  L E I 
E  R E Q U E R I M E N T O S Pesquisar 

projetos

https://deputadocoronellee.com/projetos/
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“PONTOS CEGOS”
entram no projeto para as 
FORÇAS DE SEGURANÇA

Seguindo as 
recomendações do 
Ministério da Saúde, 
de manter, sobretudo a 
higienização das mãos 
e o uso continuado do 
chamado álcool em gel 
70ª (álcool etílico hidrata-
do 70º INPM), o Deputado 
Estadual Coronel Lee 
colocou sua assinatura 
no requerimento em que 
se pede a inclusão desse 
item “enquanto perdurar 
o estado de calamidade 
pública, devido a pandem-
ia do coronavírus”.

Em sabatina na ALEP, o 
Secretário da Casa Civil, 
Guto Silva, respondeu a 
indagação dos deputados. 
A pergunta do Deputado 
Coronel Lee foi no sentido 
de suporte às Forças de 
Segurança, de quando o 
Governo disponibilizará 
mais viaturas para a 
Polícia Militar, Corpo de 
Bombeiros e Siate. “Ainda 
nesta semana iremos 
liberar 250 viaturas para 
que fortaleçam as ações 
no interior do Estado”, 
disse o secretário.

O s chamados “pontos cegos” na radiocomunicação das Forças 
de Segurança do Estado do Paraná podem estar com os dias 
contados. Isso porque o Deputado Estadual Coronel Lee proto-
colou um projeto de lei preocupado em melhorar a radiocomu-
nicação desses setores essenciais à sociedade. O projeto visa 
acabar com o que é conhecido como “pontos cegos”, ou aque-
les pontos onde a radiocomunicação acaba não funcionando, 
interferindo no trabalho das equipes, seja por barreiras naturais, 
como morros, ou artificiais, como prédios, por exemplo.

Na manhã de segunda, dia 16, o Deputado Estadual Coronel 
Lee esteve reunido com o líder de Governo do Estado do Pa-
raná, Deputado Hussen Backi. Na pauta, esteve em discussão 
os termos de adesão firmado entre a SESP (Secretaria de Se-
gurança Pública) e DEPEN/MJSP (Departamento Penitenciário 
Nacional/Ministério da Justiça) e seus reflexos para a Polícia 
Militar. Esse termo trata de escoltas, condução de preso mesmo 
que em decorrência de flagrantes lavrados pela PF e/ou cujo 
processo seja da competência da Justiça Federal.

Álcool em gel deve fazer 
parte da cesta básica

Deputado questiona 
governo sobre viaturas

Termos de adesão entre SESP e DEPEN/MJSP

Matéria 
completa

https://deputadocoronellee.com/2020/03/18/projeto-eliminara-pontos-cegos-na-comunicacao-das-forcas-de-seguranca/


RELATÓRIO DE
ATIVIDADES

Março 2020

AGILIDADE
em processos de carros
APREENDIDOS

O Deputado Estadual Coronel Lee em conjunto com o Depu-
tado Estadual Michele Caputo, protocolou projeto onde agiliza 
as tratativas de carros apreendidos por determinação judicial. 
A nova lei prevê que com isso, que casos que levam anos para 
serem resolvidos passem a ter um tempo de conclusão menor, 
acabando até mesmo com problemas crônicos, como focos de 
dengue nesses veículos.

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

Atualmente, a lei determina 
que “a apreensão de veículo 
automotor por ordem da au-
toridade policial ou judicial, o 
bem ficará sob guarda e res-
ponsabilidade do Poder Execu-
tivo por até 120 dias. Decorrido 
o prazo do caput, é permitida 
a alienação do bem mediante 
leilão público, precedida de 
avaliação”. Na prática isso não 
acontece, e leva-se anos para a 
conclusão desses processos.

Em sabatina na ALEP, o 
Secretário da Casa Civil, 
Guto Silva, respondeu a 
indagação dos deputados. 
A pergunta do Deputado 
Coronel Lee foi no sentido 
de suporte às Forças de 
Segurança, de quando o 
Governo disponibilizará 
mais viaturas para a 
Polícia Militar, Corpo de 
Bombeiros e Siate. “Ainda 
nesta semana iremos 
liberar 250 viaturas para 
que fortaleçam as ações 
no interior do Estado”, 
disse o secretário.

No começo de março 
estivemos em Palotina, 
para a posse da nova 
diretoria da Associação 
Comercial, Industrial e 
Agropecuári da cidade, 
que terá Laudio Luiz Soder 
como presidente.

“Fundão eleitoral” no 
combate ao coronavírus

Posse da diretoria de 
ACICPA em Palotina

Matéria 
completa

https://deputadocoronellee.com/2020/03/10/agilidade-em-processos-de-carros-apreendidos/
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Em Cascavel onde 
prestigiaram a Nipofest, o 
Cônsul-Geral Adjunto do 
Japão, senhor Wakaeda 
e o representante da 
Província de Hyogo no 
Paraná, senhor Nagata, 
foram recepcionados pelo 
Deputado Coronel Lee.

Março 2020

NIPOFEST
um encontro entre a 
TRADIÇÕES E CULTURA

No começo do mês de março, Cascavel recebeu a quinta edi-
ção do maior evento da Cultura Nikkei do Oeste do Estado: 
a Nippofest. Tradicional ponto de encontro dos descendentes 
nikkeis e todos aqueles que gostam da cultura japonesa, a 
Nippofest atraiu milhares de pessoas durante os dois dias de 
realização, dias 7 e 8. Com diversas atrações como dança e o 
tradicional karaokê, foram as comidas típicas que mais chama-
ram a atenção, pela variedade e qualidade dos alimentos no 
evento que é organizado pela Associação Cultural e Esportiva 
de Cascavel (ACEC) e prestigia a tradição da cultura japonesa.
Presente ao evento, o Deputado Estadual Coronel Lee Abe até 
ajudou nos caixas, já que faz parte da ACEC. “Temos que ser-
vir nossa comunidade. Esse é um dos pontos fortes dos ensi-
namentos da nossa cultura. Tenho maior orgulho em ver como 
essa grande festa chega na sua quinta edição já consolidada 
como centro irradiante da cultura Nikkei não só no Oeste, mas 
em todo o Sul do país. É um orgulho”, frisou o parlamentar.

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

Matéria 
completa

Matéria 
completa

https://deputadocoronellee.com/2020/03/09/nippofest-festa-de-cultura-e-tradicao-em-cascavel/
https://deputadocoronellee.com/2020/03/09/autoridades-do-japao-visitam-cascavel/
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