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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

PROJETOS DE LEI
PROJETO DE LEI 395/2020
Dispõe sobre a comunicação por 
ambiente digital para visitas fami-
liar e assistência religiosa na forma 
do Artigo 1º da Lei 16.044 de 09 
de fevereiro de 2009, em hospitais 
públicos, privados, de campanha no 
período em que perdurar a pande-
mia de COVID-19.

PROJETO DE LEI 394/2020
Cria na polícia militar a medalha 
veterano, a ser concedida anual-
mente, no dia 01 de outubro, pelo 
comandante-geral, aos militares 
estaduais da reserva ou reformados 
e dá outras providências.

REQUERIMENTOS
REQUERIMENTO 3039/2020
Envio de expediente ao Secretário de 
Estado da Saúde, Sr. Carlos Alber-
to Gebrin Preto, solicitando maior 
divulgação no site sobre o protocolo 
adotado contra o Covid-19 e estudos 
do protocolo com o uso de Azitromi-
cina e Ivermectina para prevenção.

REQUERIMENTO 2917/2020
Requer o envio de expediente ao Go-
vernador do Estado, exmo. Sr. Carlos 
Massa Ratinho Júnior, solicitando a 
promoção das praças da Polícia Mi-
litar, e da turma do CFP que concluí-
ram o curso de formação.

REQUERIMENTO 2914/2020
Requer o envio de expediente ao 
Secretário de Estado da Segurança 
Pública e Administração Penitenciá-
ria, sobre a situação da realização 
das perícias em vítimas de violência 
familiar e doméstica, suspensos 
em razão das medidas adotadas 
pelo estado para enfrentamento da 
pandemia causada pelo Coronavírus 
– Covid-19.

REQUERIMENTO 2899/2020
Requer envio de expediente ao Exce-
lentíssimo Secretário de Segurança 
Pública e Administração Penitenci-
ária, Sr. Coronel Rômulo Marinho 

Soares, solicitando a relação nomi-
nal de Policiais Militares para serem 
homenageados com certificado 
de Menção Honrosa no dia 10 de 
agosto.

REQUERIMENTO 2877/2020
Requer envio de expediente com 
urgência ao Excelentíssimo Secretário 
de Segurança Pública e Administra-
ção Penitenciária, Sr. Coronel Rômulo 
Marinho Soares, solicitando encami-
nhamento da minuta de anteprojeto 
de lei que trata do uniforme Policial e 
Bombeiro Militar.

REQUERIMENTO 2833/2020
Requer o registro e o envio de cer-
tificado Menção Honrosa ao Gru-
pamento de Operações Aéreas da 
Polícia Civil, na pessoa de seu De-
legado de Polícia e Coordenador, 
Excelentíssimo Senhor Doutor Renato 
Coelho de Jesus, extensiva a toda 
equipe atual.

REQUERIMENTO 2815/2020
Envio de expediente ao Excelentís-
simo Chefe da Casa Civil, sr. Guto 
silva solicitando cancelamento dos 
efeitos do comunicado Nº 029/2020 
– SEAP/DRH.

REQUERIMENTO 2812/2020
Requer envio de expediente ao Exce-
lentíssimo Secretário de Segurança 
Pública e Administração Penitenciá-
ria, Sr. Coronel Rômulo Marinho So-
ares, sobre EPIS para a polícia militar 
durante a pandemia do Covid-19.

REQUERIMENTO 2787/2020
Requer envio de expediente ao 
Excelentíssimo Secretário de Se-
gurança Pública e Administração 
Penitenciária, Sr. Coronel Rômulo 
Marinho Soares, solicitando análise 
e providências de encaminhamento 
de proposta de alteração do requisi-
to de ingresso na PMPR para ensino 
superior.

REQUERIMENTO 2461/2020
Requer o envio de Voto de Congra-
tulações à Câmara do Comércio e 
Indústria Brasil-Japão do Paraná, 
pela comemoração de 112 anos da 
imigração japonesa, 18 de junho.

REQUERIMENTO 2460/2020
Envio de expediente ao Excelentís-
simo Chefe da Casa Civil, Sr. Guto 
Silva, solicitando o chamamento de 
oitenta militares estaduais da reserva 
para atuarem no CMEIV na volta das 
aulas na Rede Pública de ensino no 
Projeto Escola Segura.

REQUERIMENTO 2440/2020
Requer seja registrado e enviado 
Voto de Profundo pesar às famí-
lias enlutadas pelo falecimento dos 
senhores Phelipe Abib Mansur, João 
Ricardo Schneider e Paulo Rogério da 
Cruz.

REQUERIMENTO 2430/2020
Requer envio de expediente ao dire-
tor-geral da Polícia Civil do Paraná, 
Excelentíssimo Sr. Silvio Jacob Ro-
ckembach, colocando a Comissão de 
Segurança Pública da Alep à dispo-
sição.

REQUERIMENTO 2429/2020
Requer envio de expediente ao 
Comandante Geral da Polícia Militar 
do Paraná Excelentíssimo Sr. Coro-
nel Péricles de Matos, colocando a 
Comissão de Segurança Pública da 
Alep à disposição.

REQUERIMENTO 2427/2020
Requer envio de expediente ao 
Comandante da 5ª Região Militar 
Excelentíssimo Sr. General de Briga-
da Claudio Senko Penkal colocando 
a Comissão de Segurança Pública da 
Alep à disposição.

Pesquisar 
projetos

https://deputadocoronellee.com/projetos/
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Encontro 
com o General Heleno 
EM BRASÍLIA

No começo de junho, o Deputado Estadual Coronel Lee, se 
encontrou com o ministro-chefe do Gabinete de Segurança 
Institucional (GSI), General Heleno, antes de se reunir com 
assessores especiais do Ministério do Meio Ambiente. Na 
pauta com o General Heleno, questões referentes ao MST, e 
as atividades criminosas do grupo. “Apresentamos ao Gene-
ral Heleno questões relevantes sobre o movimento terrorista 
do MST, seu ‘modus operandi’ e as urgentes reintegrações de 
posse de terras”, frisou o Deputado.

Leia a 
matéria 

completa

Na semana onde foi rece-
bido pelo ministro-chefe 
do GSI, Genelar Heleno, 
o deputado paranaense 
teve um encontro com 
os assessores Especiais 
Coronel Maniscalco e 
Coronel Geraldo Araújo. 
Na pauta estiveram a 
entrega de documentos 
e imagens dos impactos 
e destruições ambientais 
no Estado do Paraná 
provocado pelo MST, além 
da entrega do Programa 
“Corredores de Água boa” 
com enfoque que en-
volvem vários projetos, já 
em andamento no municí-
pio de Cascavel, no Oeste 
do Estado, e entrega de 
documentos do Projeto 
“Painel Paranaense de 
Mudanças Climáticas”, 
onde o Estado do Paraná 
estará dando um grande 
passo junto com toda 
a sociedade e será um 
dos pioneiros nesta 
composição. “Colocamos 
à disposição do Ministro 
de Meio Ambiente nossa 
estrutura para eventuais 
ações e operações que 
ele venha a desenvolver 
no Paraná em prol do 
meio ambiente”, disse o 
parlamentar.

VISITA
Encontro no Ministério 
do Meio Ambiente 

https://deputadocoronellee.com/2020/06/08/deputado-coronel-lee-se-encontra-com-general-heleno/
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O encontro reforçou os 
laços do deputado com o 
compromisso de proteção 
ao trabalhador do setor 
agroindustrial, e da 
seguração para produzir.

No encontro, os 
produtores puderam 
expor suas dificuldades 
e expectativas na política 
voltada ao campo.

Junho 2020

Encontro com produtores do 
Sindicato Rural
da cidade de Palotina

Em visita na cidade de Palotina no  dia 18, o Deputado Es-
tadual Coronel Lee visitou o Sindicato Rural Patronal local, 
onde conversou com os produtores, explicou sobre seu tra-
balho em proteção à propriedade privada no campo, e ouviu 
as demandas. “Temos que garantir a segurança jurídica de 
quem realmente trabalha e produz no campo. Quando uma 
propriedade é violada, toda cadeia produtiva sofre impacto”, 
disse o parlamentar.

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

PROJETO DE LEI
Um Projeto de Lei apresentado pelo Deputado Estadual 

Coronel Lee institui o Dia do Respeito e da Proteção 
à Propriedade e Contra as Invasões de Terra, a ser 
comemorado anualmente na data de 03 de março.

https://deputadocoronellee.com/2020/06/19/encontro-com-produtores-no-sindicato-rural-em-palotina/
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A l g u m a s  p a u t a s 
n a  m í d i a

Fevereiro 2020

Entrega de 
VIATURAS
na Região Oeste

O Deputado Estadual Coronel Lee esteve na cidade de Que-
das do Iguaçu no dia 26, onde entregou uma Viatura Amarok 
equipada com kit picape conseguida via emenda parlamentar 
indicada no Paraná Mais Cidades. A regional de Quedas do 
Iguaçu atente 130 municípios sendo comandada pelo Coro-
nel Marcelo, que esteve na solenidade junto do major Araújo, 
Sargento Antonio Falkembak e autoridades locais. Os novos 
equipamentos irão possibilitar em locais fechados de difícil 
acesso, principalmente em ambientes rurais, o combate a 
incêndios muito comuns nesta época do ano.

RELATÓRIO DE
ATIVIDADES
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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

“Um alívio. Deixaremos 
de emprestar de outras 
secretarias um carro para 
podermos trabalhar”. A 
frase da Secretária de 
Administração de Vera 
Cruz do Oeste, Keila 
Marcela Sgobi, parece 
simples, mas revela a re-
alidade da grande maioria 
das prefeituras do interior: 
a necessidade de equipa-
mentos básicos para tra-
balhar. O veículo entregue 
na manhã do dia 3 é uma 
pequena parte de tudo 
que o Deputado Estadual 
Coronel Lee destinou das 
emendas oriundas do 
Programa Paraná Mais 
Cidades. “São R$ 7 milhões 
neste primeiro momento, 
que será destinado, via 
viaturas, kits esportivos 
e educacionais, além de 
equipamentos hospitalares 
para 39 municípios”, lem-
bra o parlamentar. 

VEÍCULO ZERO
Emenda vai ajudar Secretaria 
de Administração de Vera Cruz

Matéria 
completa

https://deputadocoronellee.com/2020/06/26/deputado-coronel-lee-entrega-viatura-em-quedas-do-iguacu/
https://deputadocoronellee.files.wordpress.com/2020/06/img_0103.jpg?w=1024
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V i s i t a s  d o  M ê s

A inteligência artificial é 
uma realidade presente 
no cotidiano do cidadão e 
está cada dia mais efetiva 
no monitoramento e na 
segurança das cidades. À 
medida em que os centros 
urbanos evoluem, evolui 
também as ferramentas 
de auxílio das forças de 
segurança. No dia 18, o 
Deputado Estadual Coronel 
Lee esteve na cidade de 
Palotina onde conheceu 
de perto mais um sistema 
que deve auxiliar a Polícia 
Militar no combate à 
veículos em situação 
irregular e à criminalidade. 
O sistema usa software de 
reconhecimento de placas 
de veículos que constam 
na chamada “blacklist” da 
Polícia Militar, além de ter 
capacidade de catalogação 
de rostos.

TECNOLOGIA
Deputado Coronel Lee visita 
centro de monitoramento

Nossa equipe em ação 
na comunidade prestando 
contas do nosso trabalho

Matéria 
completa

https://deputadocoronellee.com/2020/06/19/deputado-coronel-lee-visita-centro-de-monitoramento-em-palotina/
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