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projetos

PROJETOS DE LEI 
 
PROJETO DE LEI 257/2020 
Entrada - 22/4/2020
Pede a formação da Força Estadual da 
Saúde do Paraná em casos de calami-
dade pública, epidemias, pandemias, 
desastres e catástrofes. 
 
PROJETO DE LEI 232/2020
Lei Sancionada Nº 20189 de 2020.
Dispõe sobre a obrigatoriedade de uso 
e fornecimento de equipamentos de 
proteção individual em estabelecimen-
tos públicos, industriais, comerciais, 
bancários e empresas que prestem ser-
viço de transporte rodoviário, metrovi-
ário e de passageiros, como medida 
de enfrentamento à disseminação do 
novo coronavírus. 
 
PROJETO DE LEI 228/2020
Entrada - 8/4/2020
Altera Lei N° 14.268, de 22 de dezem-
bro de 2003, que institui indenização 
por morte ou invalidez de integrantes 
dos quadros da polícia civil, polícia 
científica e da polícia militar do estado 
e das carreiras de agente penitenciário 
e de agente de execução, conforme 
especifica. 
 
PROJETO DE LEI 226/2020
Entrada - 8/4/2020
Estabelece como patrimônio histórico 
militar e cultural da Polícia Militar as 
armas de fogo de valor histórico e dá 
outras providências. 
 
 
REQUERIMENTOS 
REQUERIMENTO 1843/2020
Entrada - 29/4/2020
Requer o envio de expediente ao 
excelentíssimo Governador solicitando 
estudos e a viabilidade de alteração 
em edital ao concurso de soldados da 
PMPR. 
 
REQUERIMENTO 1821/2020
Entrada 28/4/2020
Solicita ao sr. diretor geral do depar-
tamento de Trânsito do Paraná – De-
tran-PR, Coronel Cesar Vinicius Kogut, 
gestões para operacionalizar o acesso 
e realização, via remota, por parte dos 
proprietários dos centros de formação 
de condutores, na formação de novos 
condutores e, inclusive, exames. 

 
REQUERIMENTO 1749/2020
Entrada  - 27/4/2020
Pedido de informação à Secretaria de 
Infraestrutura e Logística, sobre em 
que fase está o cumprimento do acor-
do de leniência visando a realização 
de melhorias no Trevo Cataratas, em 
Cascavel, bem como, qual a perspecti-
va real para o início das obras. 
 
REQUERIMENTO 1737/2020 
Entrada - 27/4/2020
Requer ao governador estudo da pos-
sibilidade de flexibilização quanto ao 
isolamento social para bares, restau-
rantes e lanchonetes no Paraná.
 
REQUERIMENTO 1732/2020 
Entrada - 27/4/2020
Requer ao governador manutenção da 
entrega do leite do Programa Leite das 
Crianças enquanto perdurar o estado 
de emergência nacional. 
 
REQUERIMENTO 1707/2020  
Entrada - 27/4/2020
Solicita ao Governador estudos e a 
viabilidade de pagamento de bônus 
pecuniário para os Guardas Muni-
cipais pela apreensão de armas de 
fogos irregulares.
 
REQUERIMENTO 1605/2020 
Entrada - 15/4/2020
Solicitando ao Governador a suspen-
são da cobrança de diárias nos pátios 
veiculares do Detran no Paraná.
 
REQUERIMENTO 1604/2020 
Entrada - 15/4/2020
Solicitando ao Governador a antecipa-
ção do pagamento de parcela do déci-
mo terceiro salário aos funcionários 
públicos do Estado do Paraná. 
 
REQUERIMENTO 1567/2020 
Entrada - 14/4/2020
Solicita ao Governador a ampliação 
das ações de fiscalização do Procon-
-PR para evitar a prática de preços 
abusivos de produtos em mercados, 
especialmente nos itens que compõem 
a cesta básica. 

REQUERIMENTO 1558/2020
Entrada - 14/4/2020
Solicita ao excelentíssimo Chefe da 
Casa Civil, sr. Guto Silva, aplicabilida-
de do § 8º, do art. 2º da lei 18.370 de 

15 de dezembro de 2014 aos inativos 
e pensionistas.
 
REQUERIMENTO 1530/2020 
Entrada - 13/4/2020
Requer em regime de urgência, ao 
excelentíssimo sr. Governador, enca-
minhando minuta de proposta de lei 
que altera a lei n° 14.268, de 22 de 
dezembro de 2003. 
 
REQUERIMENTO 1458/2020 
Entrada - 7/4/2020
Requer ao Secretário de Segurança 
Pública, Coronel Rômulo Marinho 
Soares, atendimento ao protocolo 
16.500.852-9, que trata do plane-
jamento estratégico do HPM para o 
combate a pandemia covid-19.
 
REQUERIMENTO 1388/2020 
Entrada - 6/4/2020
Solicitando ao Governador envio 
para a Assembleia Legislativa minuta 
de anteprojeto de lei que mantém a 
isenção da contribuição para o siste-
ma de proteção social, para militares 
estaduais reformados e pensionistas 
com moléstias graves. 
 
REQUERIMENTO 1369/2020 
Entrada - 1/4/2020
Requer o envio de Moção ao Senado 
Federal e Câmara dos Deputados, 
manifestando apoio à destinação dos 
recursos do fundão eleitoral, para a 
aquisição de equipamentos, estrutura-
ção de hospitais e desenvolvimento de 
ações imprescindíveis ao combate da 
pandemia do coronavirus no país.



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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NOVAS VIATURAS
preparadas para
SEREM ENTREGUES

Um programa para 
aproximar o político da 
população. Esse é o intu-
ito que levou o Deputado 
Estadual Coronel Lee a 
estrear seu novo programa 
nas suas Redes Sociais, o 
“QSO com o Coronel”. No 
código “Q”, utilizado como 
padrão internacional na 
comunicação das Forças de 
Segurança, o termo “QSO” 
significa “comunicação 
direta”. “Esse programa, 
que teremos semanalmente 
em nossas Redes Sociais, é 
uma forma direta de comu-
nicação, como diz o próprio 
código QSO, para que a 
comunidade seja ouvida. 
Ali, em uma conversa 
informal, levaremos vários 
personagens de nossa so-
ciedade, desde professores 
a empresários, para ouvir, 
aprender e entender as 
demandas de cada setor. 
Já fizemos alguns progra-
mas-piloto e o resultado 
foi muito bom”, disse o 
parlamentar. O Programa 
QSO com o Coronel irá 
ao ar com um programa 
inédito toda a semana, 
nas sextas-feira, mas ficará 
disponível no YouTube do 
Deputado Coronel Lee em 
uma playlist do programa. 

 As aguardadas viaturas que irão compor as fileiras da 
Polícia Militar já chegaram no pátio da Academia Policial Mi-
litar do Guatupê (APMG), em Curitiba. No dia 22, equipes do 
Deputado Estadual Coronel Lee estiveram no local conferindo 
a entrega. 
 Responsável por 30 das 77 viaturas, o Deputado Esta-
dual Coronel Lee falou sobre a necessidade de renovação da 
frota. “É bom ver as coisas andando. Claro que gostaríamos 
que fosse mais rápido, mas tem todo o trâmite a ser percorri-
do”, disse. “As viaturas ainda serão plotadas e equipadas com 
rádio e sinais luminosos. Isso é só uma pequena parte de tudo 
o que temos feito para equipar e melhorar nossas forças de 
segurança”, encerrou o parlamentar.
 Nesta primeira etapa, serão dezenas de cidades benefi-
ciadas somente pelas emendas do Deputado Estadual Coronel 
Lee com as viaturas que aguardam liberação. Ainda é aguar-
dada a chegada das viaturas médias, ambulâncias/SIATE além 
de outras viaturas descaracterizadas.

NOVO PROGRAMA
Deputado Coronel Lee 
estreia o “QSO com o Coronel”

Matéria 
completa

https://deputadocoronellee.com/2020/04/22/viaturas-estao-no-patio-da-apmg-para-serem-preparadas/
https://www.youtube.com/channel/UCmibGusRKywiziP7RaoyaJg/videos
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QUEBRA DE INTERSTÍCIO
requerimento deste ano 
QUE PROSPEROU

 O dia 21 de abril não marca somente a comemoração 
pelo dia de Tiradentes, o mártir brasileiro na luta pela justiça, 
mas é marcado também pela tradicional promoção de praças 
da Polícia Militar. Neste ano, contudo, o Decreto 4.385 de 27 
de março de 2020, do Governo do Estado do Paraná, conge-
lou qualquer promoção no âmbito militar e civil.  
 Antes mesmo do decreto, no dia 23 de março, o Depu-
tado Coronel Lee protocolou um Projeto de Lei que autoriza 
a quebra do chamado “interstício”, período no qual o poli-
cial deve aguardar em sua patente até ser promovido. “Antes 
mesmo dessa situação da pandemia mundial do Corona 
vírus já vínhamos trabalhando essa pauta. Hoje, temos pra-
ças qualificados para galgar um degrau na carreira, mas que 
ainda não tem o tempo mínimo exigido, mesmo que existam 
vagas a serem preenchidas”, destacou o autor do Projeto.
 Segundo a justificativa apresentada, esse Projeto de Lei 
“tem por objetivo atender as necessidades promocionais dos 
Cabos e Sargentos PMs e BMs, por suas carreiras permane-
cerem prejudicadas devido ao tempo excessivo de interstício, 
mesmo com a previsão de vagas abertas e ociosas”. Comu-
mente, as promoções das praças da Polícia Militar têm previ-
são legal nas seguintes datas: 21 de abril, 10 de agosto e 19 
de dezembro de cada ano.

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

O corte no fornecimento 
de luz, água e gás para a 
população mais vulnerável 
está suspenso enquanto 
perdurar as medidas de 
restrição de combate à 
pandemia de coronavírus. 
Esse texto, assinado 
por todos os deputados 
paranaenses, foi san-
cionada no dia 23 pelo 
Governador. “Assinamos 
em conjunto com os 
colegas deputados, por 
acreditar que beneficiará 
uma parcela sensível 
da sociedade”, disse o 
Deputado Coronel Lee.

O Deputado Estadual 
Coronel Lee entrou 
com um requerimento 
na segunda-feira, dia 
13, encaminhado ao 
Governador, que institui 
indenização por morte ou 
invalidez de integrantes 
dos quadros da Polícia 
Civil, Polícia Científica 
e da Polícia Militar do 
Estado e das carreiras de 
Agente Penitenciário e de 
Agente de Execução, em 
decorrência a endemias 
ou pandemias.

APROVADO
Uma vitória de todos 
em prol dos paranaenses

DIREITOS
Morte por endemia 
pode gerar indenização

Matéria 
completa

https://deputadocoronellee.com/2020/04/24/governo-do-parana-sanciona-projeto-de-todos-os-deputados/
https://deputadocoronellee.com/2020/04/17/deputado-coronel-lee-propoe-quebra-de-intersticio-para-a-policia-militar/
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GENERAL EICKHOFF
recebe uma homenagem
POR SEUS SERVIÇOS

 Depois de dois anos à frente do comando da 15ª Bri-
gada de Infantaria Mecanizada de Cascavel, o General Ro-
berth Alexandre Eickhoff deixou o comando. Seu destino será 
Brasília, em serviços dentro do Ministério da Defesa.
 Em reconhecimento aos feitos do General Eickhoff na 
região Oeste, o Deputado Coronel Lee propôs junto à Assem-
bleia Legislativa do Paraná uma Menção Honrosa, a qual foi 
aprovada por unanimidade.
 “Tivemos a grata satisfação de conhecer e também de 
trabalhar ombreados com o General Eickhoff na região de 
fronteira. Também tivemos a oportunidade de acompanhar 
seu desempenho altamente operacional na região de frontei-
ra, quando nossas tropas se uniram, inclusive em operações 
de reintegração de posse, onde o General Eickhoff teve pa-
pel fundamental”, enalteceu o parlamentar. “É um momento 
triste, mas ao mesmo tempo feliz, em saber que ele irá galgar 
mais um degrau em sua brilhante carreira. Que Deus esteja 
sempre com o senhor, General”, finalizou o Deputado.

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

O deputado Estadual 
Coronel Lee assinou o 
documento que requer 
o envio de Moção às 
Presidências do Senado 
Federal e Câmara dos 
Deputados, manifestando 
apoio à destinação dos re-
cursos do Fundo Especial  
de Financiamento de 
Campanha (fundão 
eleitoral), para a aquisição 
de  equipamentos, 
estruturação de hospitais 
e desenvolvimento de 
ações ao combate do 
Coronavirus – COVID-19  
no País. “Nada mais justo 
que usar esse recurso, 
oriundo dos próprios 
cidadãos brasileiros, para 
os beneficiarem nesse 
momento preocupante 
que o planeta inteiro vive”, 
resumiu o parlamentar. 
“O que é certo é certo 
sempre. A exemplo do que 
fez a própria Assembleia 
Legislativa do Paraná e o 
Poder Judiciário Estadual, 
que destinaram algumas 
de suas verbas para o 
Poder Executivo poder ter 
uma folga de caixa na 
Saúde, pedimos que os 
Deputados Federais olhem 
para a população neste 
momento no qual precis-
amos estarmos unidos”, 
finalizou.

COISA CERTA A FAZER
“Fundão eleitoral” para ajudar 
no combate ao coronavírus

https://deputadocoronellee.com/2020/04/22/general-eickhoff/
https://deputadocoronellee.com/2020/04/01/deputado-coronel-lee-apoia-fundao-eleitoral-no-combate-ao-coronavirus/
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