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Semáforos
durante a madrugada
deverão ficar
no amarelo piscante
Com o intuito de diminuir o número de assaltos aos motoristas da cidade de São Paulo, o vereador Coronel Telhada propôs o projeto de lei 84/2013,
que se tornou a Lei 15.813, que dispõe do funcionamento dos semáforos no
amarelo piscante durante a madrugada. A lei foi sancionada pelo prefeito
Fernando Haddad, no dia 17 de junho. Os semáforos irão operar deste modo
da 0h às 4h, onde o motorista deverá reduzir a velocidade, olhar atentamente
para os lados, para que assim, atravesse a via com segurança.

A medida será implantada nos
semáforos onde, de acordo com a
CET (Companhia de Engenharia de
Tráfego), não cause problemas no
trânsito e risco de acidentes. “Vamos
torcer para a CET colocar em prática. Como policial, quero trazer mais
segurança para as pessoas nas ruas”,
complementa o vereador.
De acordo com Telhada, “a
maioria dos assaltos ocorrem nos
cruzamentos durante a madrugada,
enquanto os veículos estão parados
no sinal vermelho aguardando o
sinal verde para passagem”. O vereador complementa que a ação
não irá resolver completamente o
problema da violência no trânsito,
“no entanto, é possível diminuir
a onda de assaltos, e evitar que a
monstruosidade dos perversos, em
fração de minutos, acabem com
vidas de cidadãos”.
O vereador ressalta que a lei
possui aspectos positivos, como
diminuir a vulnerabilidade dos
motoristas que ficam parados nos
semáforos e evitar penalidades
para aqueles que, por necessidade,
ultrapassam o semáforo vermelho
durante a madrugada, combatendo
a chamada “indústria da multa”.

FALA, CORONEL!

Rodolfo Arthur

Prezado amigo,
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Você acaba de receber o primeiro material informativo do meu gabinete.
Nestas páginas listei alguns momentos dos seis primeiros meses de meu mandato. Ao folhear este informe você saberá um pouco mais sobre o que faz um
vereador e como tem sido o meu trabalho na Câmara Municipal de São Paulo.
Não foi uma tarefa simples chegar até aqui. Após 33 anos de trabalho
na Polícia Militar do Estado de São Paulo fui para a reserva como Coronel,
uma aposentadoria forçada devido a mudanças na legislação. Mas, senti que
minha missão não tinha chegado ao fim, ainda precisava trabalhar mais, e a
maneira como encontrei para fazer isto foi entrar na política. Candidatei-me a
vereador sem muita expectativa. Trabalhando com uma equipe de novatos,
quase sem verba e com pouco espaço no horário político; conquistamos uma
vitória espetacular, com 89.053 mil votos.
O resultado é a comprovação de que muita gente aprovou meu trabalho no comando da Rota e que isto resultou em vários amigos, que confiaram a mim o seu voto. Foi uma dura caminhada para chegar até a Câmara
Municipal de São Paulo e mais difícil ainda foi me adaptar à nova rotina. Eu
estava acostumado com anos de quartel, onde tudo acontecia muito rápido
e tudo podia ser resolvido facilmente, mas descobri que as coisas nem sempre funcionam assim.
Tive que aprender – junto com minha equipe – os caminhos que devia
seguir para conseguir ajudar os eleitores. Com o apoio de Deus e da minha
família, tive a paciência de entender os trâmites legais da Câmara e até onde
pode chegar o poder de atuação de um vereador. Foram seis meses complicados onde cada dia era uma vitória.
E procurei trabalhar muito para justificar todos os votos que eu tive, pois
foram mais que um reconhecimento de anos de serviço, foram um atestado
da imensa responsabilidade que eu teria. Em muitos dias comecei minha
agenda as 08 horas da manhã e terminei as 22 horas com a participação em
uma reunião de CONSEG (Conselho de Segurança). Também participei de
muitos eventos e o motivo é simples: manter o contato corpo a corpo com a
população. E em meu gabinete dedico pelo menos três dias da agenda para
atender eleitores que marcam horário.
Esta tem sido um pouco da minha rotina como vereador.
Grande abraço!
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ATENDIMENTO AO MUNÍCIPE

O gabinete do vereador
Coronel Telhada atendeu nos
seis primeiros meses de mandato quase 500 pedidos de
munícipes. Com base nas solicitações, foram encaminhados
ofícios com demandas para os
mais variados setores do serviço
público: secretarias, subprefeituras, entre outros.
Toda a equipe do vereador
manteve contato com os munícipes para saber o andamento de
cada pedido. Em muitos casos
conseguimos êxito, sendo assim, é enviada a resposta, que o gabinete
recebeu, para o munícipe, com a explicação dada pelo órgão responsável.
Os pedidos vão de reforma de calçada e poda de árvore a troca de
lâmpadas. Todas as regiões da cidade foram atendidas e muitos problemas foram resolvidos após o envio dos ofícios.

DEPOIS
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ANTES

UTILIDADE pÚBLICA

O Coronel Telhada participa
ativamente das reuniões de CONSEG
(Conselho Comunitário de Segurança),
para saber as dificuldades enfrentadas
pela população e quais são as necessidades de cada região.
A participação da população nas reuniões de CONSEG é
fundamental. Nelas os moradores
podem expor os problemas e acontecimentos do bairro diretamente
para a Polícia Militar, Guarda Civil
Metropolitana, Polícia Civil e subprefeitura da região, auxiliando as
autoridades na melhoria da segurança pública da região.
Coordenadoria dos CONSEGs
11 3291 6548

TELEFONES ÚTEIS

190 - PMSP

193 - BOMBEIROS

192 - SAMU

Polícia Militar do Estado de São Paulo

Corpo de Bombeiros

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência

153 - GCM

181 - DENÚNCIA

156 - PSIU

Guarda Civil Metropolitana

Disque Denúncia

Lei do Silêncio

0800 175 717 - OUVIDORIA

3101 5050 - SUBPREFEITURAS

1188 - CET

Ouvidoria da Prefeitura de São Paulo

Coordenadoria das Subprefeituras

Companhia de Engenharia de Tráfego

0800 779 0156 - ILUME

0800 727 2196 - ELETROPAULO

195 - SABESP

Falta de energia elétrica em ruas

Falta de energia elétrica em residência

Falta de água em residências
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Visita do amigo Tenente Coronel Carlos Miranda, o Vigilante Rodoviário

Posse do Comandante Geral da GCM, Inspetor Regional Eduardo Bias

Atendimento a munícipes no bairro da Vila Mariana

Em reunião do CONSEG Jaguaré

Palestra para candidatos à ingresso na Polícia Militar

Formatura de Sargentos no Anhembi

Programa “A Tarde é Sua“ da Sônia Abrão

Reunião na Associação dos Oficiais da Reserva

Imaizumi / CMSP

Antonio Fonseca

COMISSÃO DE TRÂNSITO

Desde primeiro de março, o vereador Coronel
Telhada faz parte da Comissão Permanente de Trânsito,
Transporte, Atividade Econômica, Turismo, Lazer e
Gastronomia. Dentre suas prioridades destacam-se requerimentos para o recapeamento de ruas e melhorias
na iluminação urbana.
O Coronel também levou para a discussão em plenário a criação de novos batalhões de trânsito, que podem ser criados colocando a Guarda Civil Metropolitana
para atuar junto com a CET na fiscalização. O vereador
apresentou ainda a ideia de um Projeto de Lei para que
os motéis localizados no município de São Paulo possam
oferecer uma diária completa para seus hóspedes, acabando com a falta de vagas em hotéis para turistas em
grandes eventos, como a Copa do Mundo de Futebol.
Durante os primeiros meses da comissão também
ocorreram audiências públicas para ouvir as necessidades
dos taxistas, ciclistas e pessoas que utilizam o Serviço de
Atendimento Especial (Atende).
O Coronel Telhada acompanhou de perto as três
propostas para criação de uma Comissão Parlamentar de
Inquérito (CPI) do Transporte Coletivo e as reivindicações feitas por movimentos sociais contra o aumento da
tarifa dos ônibus na capital.
Dentre os vários Projetos de Lei do quais o Coronel
Telhada atuou como relator na comissão destaca-se o
PL 176/ 2013, do vereador Eduardo Tuma, que dispõe a
reserva 10% de mesas e assentos nas praças de alimentação para deficientes e ou mobilidade reduzidas.

COMISSÃO DE SEGURANÇA

No dia 9 de maio, o vereador Coronel Telhada
foi eleito vice-presidente da Comissão Extraordinária
Permanente de Segurança Pública, na Câmara Municipal.
Dentre as prioridades do Coronel na Comissão está
a defesa dos direitos humanos das vítimas da violência
em São Paulo e também a valorização do trabalho das
forças de segurança pública: Policiais Militares, Policiais
Civis, Policiais Técnico-Científicos, Policiais Federais e
Guardas Civis Metropolitanos. Nosso vereador defendeu
ainda uma rígida atuação contra atos de vandalismo,
provocados por pequenos grupos infiltrados em manifestações pacíficas.
Dentre os debates que o vereador Coronel Telhada
participou na comissão estão: a exposição das falhas na
Operação Delegada, como os atrasos nos pagamentos; uma reivindicação de um salário mais digno para a
Guarda Civil Metropolitana, com um plano de carreira; e
melhores condições de segurança para nossa população
em eventos públicos, como a Virada Cultural.
Em paralelo, o Coronel tem realizado reuniões particulares com diversas autoridades, como o encontro realizado com o senhor Roberto Porto, Secretário Municipal
de Segurança Urbana, para se situar melhor sobre os
problemas da cidade e ver como é possível melhorá-la.
Como vice-presidente da comissão, o Coronel
Telhada presidiu a sessão de abertura do “Mês da
Segurança Pública”, que ocorreu no plenário da Câmara
Municipal, evento idealizado pelo vereador Rubens Calvo,
que apresentou diversas palestras abertas à população.

Rodolfo Arthur

SESSÕES SOLENES

Cruz de Honra Constitucionalista”
e a medalha “Esplendor de São
Miguel”. Em maio a sessão solene
contou ainda com a participação
da Associação Brasileira das Forças
Internacionais de Paz da ONU que
entregou as comandas “Jubileu de
Prata” e “Cinquentenário Forças de
Paz do Brasil”.
Encerrando o semestre, no
mês de junho, pela primeira vez foi
entregue em São Paulo a medalha
de mérito da Academia de História
Militar Terrestre de São Paulo.

Evento com a Academia Brasileira de Arte, Cultura e História

Rodolfo Arthur

parceria com o Instituto Biográfico
do Brasil, o encontro trouxe para a
Câmara a entrega do título de Nobres
Damas de São Paulo. Também no
mês de março o gabinete do vereador Coronel Telhada iniciou uma série
de eventos mensais em homenagem
aos 80 Anos da 1a Carta Constituinte
pós Movimento Constitucionalista
de 1932. As sessões solenes em homenagem à Revolução de 32 é uma
parceria do Coronel Telhada com a
Associação MMDC Leste; em todos
os meses foram entregues o “Colar
Rodolfo Arthur

O Coronel Telhada realizou,
em seus seis primeiros meses de
mandato, cinco eventos na Câmara
Municipal de São Paulo. As solenidades ocorreram sem custos para o
município, pois foram feitas em parcerias com entidades que arcaram
com o valor das medalhas e demais
premiações. O objetivo de realizar
estas sessões solenes é honrar civis
e militares com condecorações e
assim valorizar profissionais que trabalham nas forças de segurança, ou
as apoiam, e nem sempre são lembrados da maneira que merecem.
O primeiro evento realizado
foi uma solenidade da Academia
Brasileira de Arte, Cultura e História
em homenagem ao “Dia internacional das mulheres”. Organizado em

Solenidade realizada em parceria com o Núcleo MMDC Leste

SALVA DE PRATA
A Associação dos Policiais Militares Portadores de Deficiência do Estado
de São Paulo (APMDFESP) foi homenageada com a Salva de Prata, uma das
maiores honrarias da cidade de São Paulo.
Segundo o vereador Coronel Telhada, a APMDFESP deveria servir de
base para todas as outras que ajudam policiais, e também, para aquelas que
prestam serviços de amparo aos deficientes.

Rodolfo Arthur

Outros projetos de lei do vereadoR CORONEL TELHADA

Auxílio
aos professoreS

ALVARÁ
PARA OS TAXISTAS

O projeto de lei prevê bônus salarial para
professores da rede municipal de ensino
que trabalham em áreas com índices elevados de criminalidade.

Prevê correção na legislação relacionada à
transferência, para que o “segundo motorista” possa ficar com alvará obedecendo as
condições: o titular deve assinar a transferência e o beneficiado precisa ser habilitado há
mais de três anos com o mesmo motorista.

Noites
mais seguraS
O vereador propõe lei em que seja obrigatório a divulgação dos dados identificadores das empresas que prestam serviços de
segurança e de vigilantes, em estabelecimentos em que se realizam eventos, como
baladas, festas e shows. Garantindo assim a
contratação de equipes que estejam regulamentadas, com toda a documentação em
ordem e profissionais capacitados.

Seguro em
eventos culturaiS
Propõe a obrigatoriedade da cobertura de
seguro em caso de acidentes, com pessoas
que participam de eventos culturais, artísticos, recreativos, desportivos, sociais, técnicos, promocionais e religiosos, com renda
decorrente de cobrança de ingressos. Este
projeto foi proposto em parceria com o vereador Aurélio Nomura.

Lugares
reservados em
estádioS DE FUTEBOL

MELHORIAs
PARA A GCM

Torna obrigatória a reserva de assentos nos
estádios de futebol, para pessoas portadoras
de deficiência, idosos, pais ou responsáveis
acompanhados por crianças e adolescentes
de até 12 anos.

Dispõe sobre a concessão de adicional de
periculosidade aos Guardas Civis Metropolitanos do município de São Paulo, e dá
outras providências.

