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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 504/2020
Denomina o Contorno Leste de Palotina, 
PR-182, no município de Palotina, como 
Contorno Marcelino Afonso Neis.

PROJETO DE LEI 497/2020
Concede o Título de Utilidade Pública a 
Associação Kazuco Akamine, com sede 
no Município de Campina Grande do 
Sul.

PROJETO DE LEI 491/2020
Altera os artigos 2º, 3º, 5º E 9º da Lei Nº 
19.935, de 24 de setembro de 2019, 
que dispõe sobre nova fonte de capta-
ção de recursos e previsão de aquisição 
de uniformes e dá outras providências.

REQUERIMENTOS

REQUERIMENTO 4495/2020
Emissão de 136 certificados de Menção 
Honrosa aos Policiais Militares, em vir-
tude das comemorações dos 166 anos 
da PMPR.

REQUERIMENTO 4474/2020
Expediente ao Excelentíssimo Secretário 
de Segurança Pública, encaminhando 
Ofício n. 017/2020, da Câmara de Ve-
readores de Ibiporã, que trata de trans-
ferência de presos.

REQUERIMENTO 4473/2020
Envio de expediente ao Excelentíssimo 
Sr. Governador do Estado, solicitando 
definição sobre as concessões de pro-
moções, progressões e reajustes re-
muneratórios conforme cópia de ofício 
conjunto das Associações das Forças de 
Segurança Pública.

REQUERIMENTO 4424/2020
Emissão de 37 certificados de Menção 
Honrosa aos Policiais Militares que atu-
am na fronteira do Estado, referente as 
recentes grandes apreensões de drogas.

REQUERIMENTO 4360/2020
Envio de expediente ao Excelentíssimo 
Secretário de Infraestrutura e Logística 
Sr. Sandro Alex, sobre análise de solici-
tação do presidente da Câmara de Ve-
readores de Santa Helena.

REQUERIMENTO 4359/2020
Envio de expediente ao Secretário de 
Estado do Desenvolvimento Urbano e 
Obras Sr. João Carlos Ortega, encami-
nho para análise solicitação do Secre-
tário de Obras do Município de Santa 
Helena.

REQUERIMENTO 4356/2020
Envio de expediente ao Excelentíssimo 
Secretário de Estado da Casa Civil, Sr. 
Guto Silva, encaminhando projeto na 
área do incentivo ao esporte parana-
ense, Programa Luz para o Esporte.

REQUERIMENTO 4270/2020
Envio de expediente ao Excelentíssimo 
Secretário de Segurança Pública solici-
tando esclarecimentos acerca de possí-
veis estudos ou planos de separação do 
corpo de bombeiros da polícia militar.

REQUERIMENTO 4269/2020
Envio de expediente ao Excelentíssimo 
Secretário de Segurança Pública solici-
tando esclarecimentos sobre a falta de 
alimentação na APMG, tendo em vista 
o retorno dos cursos gradativamente.

REQUERIMENTO 4236/2020
Envio de expediente ao excelentíssimo 
Chefe da Casa Civil, Sr. Guto Silva soli-
citando análise e estudo de viabilidade 
de alteração na lei Nº 18.008 de 2014 
para inclusão de promoção post mor-
tem para servidores da polícia científi-
ca.

REQUERIMENTO 4227/2020
Envio de expediente ao Chefe da Casa 
Civil, Sr. Guto Silva solicitando análise 
e estudo de viabilidade de promoção 
“post mortem” para servidores policiais 
penais.

REQUERIMENTO 4226/2020
Expediente ao Excelentíssimo Secretário 
de Estado da Casa Civil, Sr. Guto Silva, 
encaminhando proposta de minuta de 
Decreto Legislativo para nova denomi-
nação histórica para a Academia Poli-
cial Militar do Guatupê.

REQUERIMENTO 4173/2020
Registro de voto de pesar para a família 
do exmo. Sr. Cel PM Antonio Michalis-
zyn, Comandante-Geral da PMPR entre 
01 de fevereiro de 1966 a 24 de setem-
bro de 1970.

REQUERIMENTO 4162/2020
Requer o envio de expediente ao Ex-
celentíssimo Sr. Sandro Alex Cruz de 
Oliveira, Secretário de Estado de Infra-
estrutura e Logística, solicitando reca-
peamento asfáltico e/ou recuperação e 
sinalização na PR-484 km 47 – Quedas 
do Iguaçu.

REQUERIMENTO 4161/2020
Requer o envio de Expediente ao Exmo. 
Sr. Marcio Nunes, Secretário de Estado 
do Desenvolvimento Sustentável e Turis-
mo, ao Exmo. Sr. Romulo Marinho So-
ares, Secretário de Segurança Pública e 
Administração Penitenciária, e ao Exmo. 
Sr. Everton Luiz da Costa, presidente do 
Instituto Água e Terra do Paraná.

REQUERIMENTO 4114/2020
Requer Votos de Congratulações e Mo-
ção de Aplausos a Igreja Presbiteriana 
do Brasil, pelos seus 161 anos, come-
morado no dia 12 de agosto.

REQUERIMENTO 4036/2020
Requer envio de expediente ao Excelen-
tíssimo Secretário de Segurança Pública 
e Administração Penitenciária, Sr. Coro-
nel Rômulo Marinho Soares, solicitação 
da Guarda Municipal de Foz do Iguaçu 
para aquisição de materiais e equipa-
mentos.

REQUERIMENTO 3956/2020
Requer emissão de 02 (dois) certifica-
dos de Menções Honrosas as senhoras: 
Kazuco Akamine Ferraz, da Associação 
Kazuco Akamine, em Campina Grande 
do Sul e Keiko Ueno, da Associação de 
Moradores Alto da Serra em São José 
dos Pinhais.

REQUERIMENTO 3886/2020
Requer Votos de Congratulações e Mo-
ção de Aplausos a Polícia Militar do Pa-
raná, pelos seus 166 anos, comemora-
do no dia 10 de agosto.

REQUERIMENTO 3793/2020
Envio de expediente ao Excelentíssimo 
Secretário de Estado da Casa Civil, Sr. 
Guto Silva, encaminhando o protoco-
lo 16.672.260-8, solicitando anexa-
ção aos protocolos 16.507.627-3 e 
16.629.193-3, que tratam sobre a indi-
cação de representantes para compor o 
Conselho de Administração da Parana-
previdência.

Pesquisar 
projetos

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

Coronel Lee
vai a Foz receber 
Bolsonaro

Parlamentar esteve com o presidente em visita a obras do aero-
porto e na inauguração da pedra fundamental da BR-469

 A manhã de quinta (27) foi de visita importante em Foz do 
Iguaçu. O presidente Jair Messias Bolsonaro esteve na cidade 
da fronteira para descerrar a pedra fundamental do inicia da 
duplicação da BR-469, a conhecida Rodovia das Cataratas.
 O Deputado estadual Coronel Lee esteve com o Presiden-
te Jair Messias Bolsonaro, quando viram inclusive as reformas 
da pista do Aeroporto Internacional. “Uma grande honra estar 
ao lado do nosso presidente nesse momento muito importan-
te para a cidade de Foz”, ressaltou o deputado. “Entreguei ao 
presidente uma moeda militar, que simboliza a amizade entre 
os aliados”, finalizou o parlamentar.

VISITA
Registros da passagem de 
Bolsonaro em Foz do Iguaçu

Legendas
1 /2 -  Coronel Lee acompanhou 
a comitiva presidencial
3 - Bolsonaro esteve em Foz 
para lançamento da dupli-
cação da Rodovia das Cataratas 
4 / 5 - Presidente ganha camisa 
de futebol e povo recebe Bolson-
aro com euforia.
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https://deputadocoronellee.com/


RELATÓRIO DE
ATIVIDADES

Junho 2020

Trevo Cataratas 
começa a sair do papel 
para virar uma realidade

 O Trevo Cataratas, localizado em Cascavel, deve final-
mente ganhar a tão sonhada reforma. Uma solenidade na tar-
de da segunda-feira (10) teve a assinatura da ordem de serviço 
para construção do novo Trevo.
 A obra será feita com parte dos recursos do acordo de 
Leniência feito pela Ecocataratas com a justiça. A operação 
Lava Jato apurou denúncia de corrupção nos pedágios do Pa-
raná e a devolução dos recursos foi um acordo para minimizar 
as perdas.
 A obra será feita em duas fases e será uma das maiores 
da história do Paraná e uma das maiores do País. “Não po-
demos mais esperar. Essa é uma obra que irá beneficiar não 
somente o Oeste do Paraná, mas todo o Estado. A BR-277 é a 
principal ligação dos extremos leste-oeste do Estado, e o Trevo 
Cataratas é um dos seus principais entroncamentos”, lembrou 
o Deputado Estadual Coronel Lee. “Há anos sofremos com 
esse Trevo, responsável por congestionamentos e lamentavel-
mente, por inúmeras mortes. Isso deve acabar”, frisou o par-
lamentar que esteve no Ato Solene, uma vez que ele, junto de 
outros deputados da região, fez uma força-tarefa em prol da 
agilidade dessa obra.

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

RELATÓRIO DE
ATIVIDADES

Agosto - 2020

Na manhã de terça, 25, 
o Deputado Coronel Lee 
Abe visitou o 17º Batalhão 
de Polícia para entender 
as demandas necessárias 
para melhorias no local. 
“Tivemos a honra de 
retornar ao 17º BPM da 
Região Metropolitana onde 
comandei em 2009. Vimos 
de perto as demandas do 
Batalhão para algumas 
reformas e matamos a 
saudade do estande de tiro, 
que leva o nome de meu pai 
Coronel PM Keiji Abe”, disse 
o parlamentar.

Deputado Estadual Coronel 
Lee acompanhou no dia 21, 
o secretário da Casa Civil 
do Paraná, Guto Silva, em 
sua agenda em Cascavel 
para debater os planos 
para a retomada econômi-
ca do Estado no período 
pós-pandemia.

ENCONTRO
Visita no estande de tiro 
do 17º Batalhão de Polícia

FUTURO
Coronel Lee participa de 
reunião sobre economia

https://deputadocoronellee.com/2020/08/10/juncao-de-forcas-da-inicio-nas-obras-do-trevo-cataratas/
https://deputadocoronellee.com/


RELATÓRIO DE
ATIVIDADES

Fevereiro 2020

Cooperativa Lar, UTFPR, 
Aduana e Polícia Rodoviária 
NA AGENDA

 A visita em Santa Helena, distante cerca de 90 quilô-
metros de Cascavel “rendeu”. Na agenda do Deputado Es-
tadual Coronel Lee esteve a passagem pelo entreposto da 
Lar Agroindustrial, pela Universidade Tecnológica Federal do 
Paraná, Aduana com o Paraguai e posto da Polícia Rodoviária 
Estadual. “Foi uma ótima passagem pela cidade. No entre-
posto da Lar Agroindustrial, visitamos nossos amigos que nos 
falaram um pouco sobre as demandas para o agronegócio. 
Na UTFPR, foi bom saber como aquele campus está se desen-
volvendo e como podemos ajudar ainda mais”, comentou o 
Deputado.
 Na passagem pela aduana com o Paraguai, o parla-
mentar pode conversar um pouco com os trabalhadores lo-
cais e saber dele como estão os embarques e desembarques 
de cargas e ainda, cumprimentar os agentes da K-9 Opera-
ções com Cães da Receita Federal pelo empenho em coibir os 
crimes na fronteira.
 Por fim, a visita terminou com um encontro com lide-
ranças locais na Polícia Rodoviária Estadual, onde o depu-
tado foi recepcionado pelo Sargento Bottini. “Uma agenda 
muito produtiva porque escutamos vários segmentos de onde 
surgiram demandas e ideias para levarmos para nossa equi-
pe trabalhar para ajudar. Só tenho a agradecer”, frisou o 
parlamentar.

RELATÓRIO DE
ATIVIDADES

Agosto 2020

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/
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P r i n c i p a i s  a s s u n t o s 
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Na manhã do dia 25, o De-
putado Coronel Lee esteve 
em reunião na AVM – Asso-
ciação da Vila Militar – com 
as associações da Polícia 
Militar e Polícia Civil. Foram 
tratados assuntos referen-
tes a melhoria nos ganhos 
das Forças de Segurança.

O final de tarde de sex-
ta-feira (14) marcou a 
inauguração oficial do 
Ecopark Oeste. “É uma 
honra participar de um 
momento tão marcante 
para o município e saber 
que a ajuda do Deputado 
Federal Evandro Roman 
tirou esse parque do pa-
pel. Apesar de estar na 
cidade há apenas 5 anos, 
me sinto um cidadão da-
qui”, frizou.

Entrega de KIT ESPORTIVO 
para colégio yvone pimentel 
na cidade de curitiba

 Mais uma viatura liberada está nas ruas contra a crimina-
lidade. Desta vez, é a cidade de Palotina, no Oeste do Estado, 
que recebeu uma caminhonete de operação ostensiva, para 
reforçar a segurança pública.
 Na manhã de quarta (12), o Deputado estadual Coronel 
Lee esteve na cidade, em ato solene que marcou a entrega ofi-
cial das chaves. “São dezenas de viaturas que entregaremos ao 
longo dos próximos dias em várias cidades. Mas isso é apenas 
o começo, porque pretendemos ampliar ainda mais o leque de 
cidades atendidas. É uma contribuição importante para a segu-
rança pública desses municípios”, finalizou o parlamentar.

Deputado Estadual Coronel Lee esteve no começo da tarde de 
quinta (13) no Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual onde 
acompanhou a solenidade de entrega de viaturas entregues 
amanhã a 3ª Companhia. São dez camionetes Mitsubishi L-200, 
Triton, ano 2020, caracterizadas para uso policial rodoviário. 
As novas viaturas serão alocadas nos postos de policiamento 
rodoviário estadual de Cascavel, Quedas do Iguaçu, Santa He-
lena, Marechal Cândido Rondon, Palotina, Iporã, Assis Chate-
aubriand e Ubiratã e ainda para a equipe ROTAM.

Termos de adesão entre SESP e DEPEN/MJSP

Reunião na AVM define ações 
para as Forças de Segurança

Inauguração do Ecopark Oeste

https://deputadocoronellee.com/


RELATÓRIO DE
ATIVIDADES

Março 2020

Entrega de KIT ESPORTIVO 
para Colégio Yvone Pimentel 
na cidade de Curitiba

 Na manhã da segunda-feira (10) a equipe do Deputado 
Estadual Coronel Lee esteve no Colégio Yvone Pimentel – Curi-
tiba, para entrega de um Kit multimodalidade, recebido pela 
Diretora Maira Hara, no valor de R$ 20.000,00 por meio de 
emendas parlamentares.

N o s s a  e q u i p e  d a s 
r e g i o n a i s  e m  a ç ã o

As cidades de Palotina, 
Francisco Beltrão, Quedas 
do Iguaçu e Cascavel rece-
beram caminhonetes L200 
para patrulhamento da 
Polícia Militar. A entrega 
foi na Academia da Polícia 
Militar do Guatupê, em 
solenidade reservada de 
aniversário de 166 anos 
da PMPR. Houve entrega 
de honrarias, medalhas e 
formatura de escola de sol-
dados, entrega de obras. 
Quem prestigiou o evento 
foi o Coronel Guilherme 
Rocha.

Guaraniaçu é mais uma das 
cidades a receber um veículo 
no valor de R$ 60 mil oriundo 
das emendas, de onde será 
adquiro um veículo. O chefe 
de gabinete Edmar Costa, do 
gabinete do Coronel Lee, fez 
a entrega oficial no dia 12.

Quatro cidades receberão 
novas vaturas da PMPR 

Guaraniaçu recebe veículo 
para uso no seu executivo

Pontal do Paraná recebe Kit Esportivo

Ainda no dia 10, a 
equipe do Deputado 
Coronel Lee entre-
gou um Kit modali-
dade Única futebol 
de salão no valor de 
R$15.000,00, para 
a Prefeitura de Pontal 
do Paraná. Quem re-
cebeu foi o Sr. Cirino 
Técnico esportivo e 
Sr. Willian.

https://deputadocoronellee.com/
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