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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 467/2020
Institui o dia do presbítero a ser ce-
lebrado anualmente no 1º domingo 
do mês de agosto.

REQUERIMENTOS
REQUERIMENTO 3737/2020
Requer que seja enviado expediente 
de voto de pesar para a família do 
sr. Edson Luís da Silva.

REQUERIMENTO 3721/2020
Requer a tramitação em regime de 
urgência para o projeto de lei Nº 
327/2020.

REQUERIMENTO 3650/2020
Envio de expediente ao Excelentís-
simo Secretário de Estado da Casa 
Civil, Sr. Guto Silva, encaminhando 
minuta de Projeto de Lei que altera o 
Art. 33 da lei Nº 19.130, de 25 de 
setembro de 2017, dando condições 
para o chamamento dos Militares 
Estaduais que até 01 de agosto de 
2020 tenham sido transferidos para 
a reserva remunerada proporcional 
e estejam no bom comportamento.

REQUERIMENTO 3614/2020
Requer o envio de expediente ao 
Sr. Carlos Massa Ratinho Júnior, 
Governador do Estado do Paraná, 
solicitando providências quanto às 
demissões anunciadas pela monta-
dora Renault, com sede no município 
de São José dos Pinhais.

REQUERIMENTO 3612/2020
Requer envio de expediente ao Ex-
celentíssimo Secretário de Estado da 
Casa Civil, Sr. Guto Silva, encami-
nhando o manifesto da Associação 
dos Proprietários de Farmácias APF 
- solicitando regulamentação da lei 
20.250/2020.

REQUERIMENTO 
3611/2020
Requer envio de 
expediente ao Exce-
lentíssimo Secretário 
de Estado da Admi-
nistração e da Pre-
vidência, Sr. Marcel 
Henrique Micheletto, 
solicitando a previsão 
de quantas rodadas 
de pagamento haverá 
para a indenização 
das licenças especiais 
não usufruídas.

REQUERIMENTO 
3566/2020
Requer envio de expediente ao Ex-
celentíssimo Chefe da Casa Civil, Sr. 
Guto Silva solicitando a viabilidade 
de atender o pedido da Prefeitura de 
Guaraniaçu sobre recurso financeiro 
para reparo e adequação de “desen-
carcerador” para uso pelo corpo de 
bombeiros.

REQUERIMENTO 3547/2020
Requer envio de expediente ao Exce-
lentíssimo Secretário de Segurança 
Pública e Administração Penitenci-
ária, sr. Coronel Rômulo Marinho 
Soares, para averiguar situações que 
envolvem familiares de detentos da 
delegacia de Ibiporã, na penitenci-
ária estadual de Piraquara I – PEP 
I e com o diretor do departamento 
penitenciário - Depen.

REQUERIMENTO 3501/2020
Requer o envio de expediente ao Ex-
celentíssimo Senhor Carlos Roberto 
Massa Junior, Governador do Esta-
do do Paraná e ao Excelentíssimo 
Senhor Carlos Alberto Gebrim Preto, 
Secretário da Saúde do Estado do 
Paraná, solicitando estudos acerca 
dos protocolos para tratamento pre-
coce dos pacientes com Covid-19, 
utilizando-se o método da associa-
ção medicamentosa de hidroxicloro-
quina e azitromicina com base em 
estudos efetuados pelos membros 
do sistema de saúde Henry Ford, em 
Detroit, Michigan/EUA.

REQUERIMENTO 3333/2020
Requer envio de expediente ao Ex-
celentíssimo Secretário de Estado da 

Educação e do Esporte, Sr. Renato 
Feder, solicitando retorno das ativi-
dades do CMEIV pós quarentena do 
Covid-19 e ampliação do programa 
nas escolas.

REQUERIMENTO 3278/2020
Requer envio de expediente ao 
Excelentíssimo Secretário de Estado 
da Casa Civil, Sr. Guto Silva, solici-
tando inclusão de novas atividades 
essenciais no decreto 4317 de 21 de 
março de 2020.

REQUERIMENTO 3208/2020
Envio de expediente ao Excelentís-
simo Secretário de Estado da Casa 
Civil, Sr. Guto Silva, encaminhando o 
manifesto da Coordenadoria das As-
sociações Comerciais e Empresariais 
do Oeste do Paraná - Caciopar.

REQUERIMENTO 3136/2020
Requer envio de expediente ao Exce-
lentíssimo Secretário de Segurança 
Pública e Administração Penitenci-
ária, sr. Coronel Rômulo Marinho 
Soares, solicitando atos preventivos 
quanto as invasões de terras junto 
ao Estado do Paraná.

Pesquisar 
projetos

PROJETO DE LEI 
463/2020

Dispõe sobre a 
liberdade religiosa, e 

dá outras providências.

https://deputadocoronellee.com/projetos/
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RELATÓRIO DE
ATIVIDADES

Coronel Lee
visita área invadida
pelo MST

 Momentos de pânico e de tensão na Fazenda Isabel 
Cristina na área rural da cidade de Catanduvas, distante cerca 
de 60 quilômetros de Cascavel, no Oeste do Estado. No do-
mingo, dia 28 de junho, cerca de 50 pessoas do MLST – Movi-
mento de Libertação dos Sem Terra, braço dissidente do MST, 
tentou invadir a propriedade. “Eu sinceramente achei que eles 
me matariam”, confidenciou Jackson Boeno, proprietário. 
 Em visita no local da invasão, o Deputado Estadual Co-
ronel Lee pode colher esses depoimentos emocionados da fa-
mília Boeno. “Não podemos admitir que isso fique assim. Não 
há no Paraná um palmo de terra improdutiva. O que esses 
criminosos fazem é invadir propriedades de pessoas de bem 
para implantar o terror, roubar e vender os produtos rouba-
dos. Eles não produzem nada”, disse o parlamentar. “Vamos 
reforçar nosso discurso e nossas ações na Assembleia Legisla-
tiva do Paraná e sobretudo, cobrar a Secretaria de Segurança 
Pública do Paraná sobre esse tipo de situação. Isso não pode e 
não vai ficar assim”.

VISITA
Registros de um rastro 
de terror em Catanduvas

Legendas
1 / 2 - Projéteis deflagrados no 
chão pelos invasores
3 - casas construídas pelos 
invasores numa área vizinha 
4 - áreas são todas produtivas
5 - até o transformador 
do poste foi furtada pelos 
invasores
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Leia a 
matéria 

completa

https://deputadocoronellee.com/2020/07/03/invasaocatanduvas/
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Autonomia financeira para a 
Polícia Militar
está cada vez mais perto

 Um sonho cada dia mais perto. Assim o Deputado Esta-
dual Coronel Lee define sua busca em tornar a Polícia Militar 
do Paraná independente financeiramente, ou seja, deixaria 
de depender da gestão orçamentária da SESP – Secretaria de 
Segurança Pública do Paraná – para gerir ela mesma os seus 
recursos.
 Mas para que isso aconteça, o caminho é longo e tortuo-
so. Isso porque, para que a Polícia Militar possa gerir seu pró-
prio orçamento, antes é necessário que a corporação tenha de 
onde retirar esse capital. É nisso que o Deputado e sua equipe 
têm trabalhando desde o ano de 2019, e que neste ano, pa-
rece ainda mais perto. “Desde que estávamos na ativa esse 
objetivo é algo que buscamos: da PM ter recursos próprios. Isso 
faria com que salários, compras de armamentos, compras de 
viaturas, etc, ficasse a cargo da própria PMPR. Não teríamos 
nunca mais que ficar clamando por aumento de salário ou 
mesmo equipamentos novos”, explica o Deputado, que ainda 
no ano passado, fez uma PEC – Proposta de Emenda à Consti-
tuição falando disso. 

P r i n c i p a i s  a s s u n t o s 
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O Deputado estadual 
Coronel Lee teve uma 
importante reunião no 
último dia 27 de julho 
no Palácio Iguaçu com o 
Chefe da Casa Civil Guto 
Silva, Líder do governo 
Deputado Hussein Bakri 
e mais alguns deputados 
da comissão de segurança 
pública. “Tratamos as-
suntos de interesse emer-
genciais dos profissionais 
da segurança pública 
que será levado posteri-
ormente diretamente ao 
Governador”, disse ele.

Caminhar lado a lado. 
Esse é o desejo das prin-
cipias entidades do Setor 
de Segurança do Paraná. 
O dia 29 de julho foi 
marcado por um encontro 
histórico onde participar-
am, além do Deputado 
Coronel Lee, presidente da 
Comissão de Segurança 
da ALEP, estiveram 
representantes da AMAI, 
Assofepar, Clube dos 
Oficiais, SBSS, ADEPOL, 
SINPOAPAR, SINDARSPEN 
e SINCLAPOL.

ENCONTRO
Reunião na Casa Civil para 
definições na Segurança

DISCUSSÃO
Direito dos militares é pauta 
de reunião com entidades

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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https://deputadocoronellee.com/2020/07/29/reuniao-na-casa-civil-para-definicoes-na-seguranca-publica/
https://deputadocoronellee.com/2020/07/28/deputado-coronel-lee-busca-eficiencia-financeira-da-pmpr/


RELATÓRIO DE
ATIVIDADES

Fevereiro 2020

Um encontro para 
CELEBRAR
a cultura Nikkei

 Um grande encontro virtual na noite do dia 10 de 
julho celebrou a unidade de um povo que comemora este 
ano, os 112 anos da imigração no Brasil e 50 anos de ir-
mandade entre Paraná e a Província de Hyogo, no Japão. 
Alguns dos grandes nomes da comunidade Nikkei no Para-
ná puderam debater um pouco o que cada um pode con-
tribuir para fortalecer ainda mais esses laços, além de co-
nhecer um pouco mais da vida de Washington Lee Abe, que 
antes de ser deputado, é um cidadão dedicado em fortale-
cer a comunidade Nikkei no Paraná.
 Para Deputado Estadual Coronel Lee Abe, a reunião 
foi especial. “Uma honra poder conversar sobre nossa cul-
tura e contar um pouco de nossa trajetória para pessoas 
tão influentes dentro de nossa comunidade”. Participaram 
do encontro o senhor Takao Koike, consultor empresarial e 
Diretor Regional Oeste da Câmara do Comércio e Indústria 
Brasil Japão do Paraná – CCIBJ, como mediador, Adriano 
Hoshi, mestre em odontologia, além de Presidente da Asso-
ciação Cultural e Esportiva de Cascavel – ACEC, o tesoureiro 
da Aliança Cultural Brasil Japão do Paraná, Luciano Matsu-
moto e o senhor Nori Seto, presidente da Associação Cultu-
ral e Beneficente Nipo Brasileira de Curitiba, o clube Nikkei 
de Curitiba.

RELATÓRIO DE
ATIVIDADES

Julho 2020

“Um O mês de julho foi 
marcado por uma polêmi-
ca: os policiais militares 
deveriam pagar por seu 
iniforme? O Deputado 
Coronel Lee entrou no bojo 
da questão e foi categórico: 
claro que não tem que 
pagar! “Há mais ou menos 
três semanas falamos, em 
plenário, sobre a questão 
do fardamento da PMPR. 
Não faz sentido a tropa 
ter que pagar pelo seu 
uniforme. O uniforme é 
de caráter indenizatório, 
mas o atual Secretário 
de Segurança Pública do 
Paraná teima em querer 
cobrar do policial a farda. 
Parece absurdo, mas é o 
que está acontecendo. Não 
vamos ficar parados nesta 
questão, estamos nos bas-
tidores trabalhando para 
reverter essa insanidade. 
Deixa Segurança Pública 
para quem entende, 
secretário!”.

POLÊMICA
“Policial militar não tem que 
pagar pelo seu fardamento”

Matéria 
completa
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https://deputadocoronellee.com/2020/07/30/a-pmpr-tera-que-pagar-pelo-fardamento/
https://deputadocoronellee.com/2020/07/12/encontro-virtual-celebra-unidade-da-colonia-nikkei-no-estado-do-parana/
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omentos de pânico e de ten-
são na Fazenda Isabel Cris-
tina na área rural da cidade

de Catanduvas, distante cerca de 60 qui-
lômetros de Cascavel, no Oeste do Esta-
do. No domingo, dia 28 de junho, cerca
de 50 pessoas do MLST – Movimento
de Libertação dos Sem Terra, braço dis-
sidente do MST, tentou invadir a pro-
priedade. “Eu sinceramente achei que
eles me matariam”, confidenciou Jackson
Boeno, proprietário. “Eles estavam cer-
cando tudo, e no dia 28 quiseram entrar,
mas não deixamos. Eles colocaram fogo
na porteira da fazenda e ficaram ali na
entrada a noite toda fazendo fogueira e
bebendo. Isso tudo na presença da Polí-
cia Militar”, continuou ele.

A esposa e a filha do proprietário re-
lataram os momentos vividos. “O que eles
fazem é um verdadeiro terrorismo psico-
lógico. Estavam fortemente armados, sem-
pre nos ameaçando, batendo facões, ba-
tendo enxadas, foi aterrorizante mes-
mo”, relatou Suellen, a filha. “Eu pen-
sei que estava num filme de terror
naquele domingo. Eu cheguei lá na
entrada e nem consegui descer do car-
ro porque fiquei em pânico. Voltamos
para a sede da fazenda para não ser-
mos agredidas. Graças a Deus que a
Polícia Militar chegou e conseguiu
conter a invasão, mas ainda a sensa-
ção do pânico fica todo dia, porque eles
podem a qualquer momento fazer isso de
novo”, explica dona Naira Boeno, espo-
sa do proprietário.

Deputado Estadual Coronel Lee visita área invadida pelo MLST em Catanduvas
Parlamentar esteve no local, onde movimento criminoso dos sem-terra ameaçou família para ouvir os relatos dos proprietários, e tomar providências
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Em visita no local da invasão, o De-
putado Estadual Coronel Lee pode co-
lher esses depoimentos emocionados da
família Boeno. “Não podemos admitir
que isso fique assim. Não há no Paraná
um palmo de terra improdutiva. O que
esses criminosos fazem é invadir propri-
edades de pessoas de bem para implan-
tar o terror, roubar e vender os produtos
roubados. Eles não produzem nada”,
disse o parlamentar. “Vamos reforçar
nosso discurso e nossas ações na Assem-
bleia Legislativa do Paraná e sobretudo,
cobrar a Secretaria de Segurança Pública
do Paraná sobre esse tipo de situação.
Isso não pode e não vai ficar assim”.

O Deputado ainda lembrou que du-

rante a pandemia, as ações de reintegra-
ção não estão sendo feitas. “Há uma or-
dem para que neste momento de pande-
mia a Polícia Militar não execute as rein-
tegrações, mas por que não fizeram isso
antes? E será que a justiça avisou aos
vagabundos que por enquanto não pode
invadir, porque estamos num momento
de isolamento social?” indagou. “O pro-
dutor tem que ter segurança para produ-
zir. A agricultura é o que movimenta a
nossa economia”, disse.

HISTÓRICO

A família Boeno adquiriu a área em
1981 e deu continuidade no plantio de

soja que já era feito naquela região, ativi-
dade que se estende até os dias de hoje.
No ano de 2000 a matriarca da família
faleceu, e parte dessa área ficou para uma
das filhas que acabou negociando suas
partes naquelas terras. Entre os compra-
dores dessa área, estava um homem que
acabou preso por envolvimento com o
narcotráfico. A área desse homem preso
foi sequestrada pela justiça. “Desde 2008
até hoje não temos mais paz. A área que
a justiça bloqueou foi invadida pelos sem
terras e eles desde então, tentam rotinei-
ramente invadir a nossa área, que aca-
bou ficando vizinha a essa invasão. Nós
só queremos continuar produzindo e ter
paz”, finalizou Jackson.

Deputado Coronel Lee com dona Naira e Jack-
son, proprietários da Fazenda Isabel Cristina em
Catanduvas

Barraco construído pelos invasores ladeia pro-
priedade que é alvo constante de tentativas de
invasões

Munições deflagra-
das são achadas na
entrada da fazenda
onde aconteceu a
tentativa de invasão

https://www.facebook.com/coronel.lee190/
https://www.instagram.com/diego_kruger/
https://www.youtube.com/channel/UCmibGusRKywiziP7RaoyaJg
https://www.coronellee.com.br
https://www.youtube.com/watch?v=5mk8yb6XkT0&list=PLScH0hWQoVWsv60shYIesXQuAysxevCgS
https://www.youtube.com/watch?v=8MeLz5CWO78&list=PLScH0hWQoVWvg-Vvr4ZDgRB3Le4tf_xS7
https://www.youtube.com/watch?v=eCe5Wve1IkQ&list=PLScH0hWQoVWu02jzh2IDyyy47SImVQ4me
http://www.adepolpr.org/deputados-estaduais-participam-de-reuniao-com-entidades-classistas-na-sede-da-adepol-pr
https://correiodoscampos.com.br/pg-news/2020/07/07/deputados-aprovam-projeto-que-proibe-cerol-e-linha-chilena-em-pipas-no-parana
https://paranaportal.uol.com.br/opiniao/sintonia-fina/policiais-militares-podem-andar-com-calcas-com-fundilhos-remendados/
https://pretonobranco.com.br/noticia/3571/deputado-coronel-lee-busca-leficiencia-financeirar-da-pmpr
https://tribunadoboqueirao.com.br/
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