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Aprovada em
segunda votação
periculosidade
para Guarda Civil
Metropolitana
Dois projetos de lei do vereador
Coronel Telhada foram aprovados
em plenário na Câmara Municipal de
São Paulo. Ambos tratam do adicional de periculosidade, um aumento
salarial de 30% para profissionais que
enfrentam riscos em suas profissões.
O primeiro projeto trata-se do
609/2013, que dispõe sobre a concessão de adicional de periculosidade aos Guardas Civis Metropolitanos
do município de São Paulo.
Aprovado em segunda votação ele
agora segue para apreciação do
prefeito. Este é um direito essencial
para profissionais de segurança pública, necessário a todos que atuam
diariamente nas ruas, arriscando suas
vidas pelo bem da população.
O segundo PL é o 412/2013,
aprovado em primeira votação, que
dispõe sobre a concessão de adicional de periculosidade aos professores

da rede municipal de ensino pelo
exercício da docência nos distritos
com índices elevados de violência.
Esta é uma maneira que o vereador Coronel Telhada encontrou de
valorizar os educadores e alertar à
prefeitura de que estes profissionais
necessitam urgentemente de um
aumento salarial e de maior proteção do governo no exercício de sua
nobre missão de formar futuros cidadãos decentes.
Também foram aprovados outros projetos em primeira votação,
um deles é o projeto de lei que o
Coronel Telhada apresentou em
parceria com o vereador Aurélio
Nomura, trata-se do PL 323/2013,
que dispõe sobre a obrigatoriedade
de cobertura de seguro de acidentes
pessoais coletivo nos eventos culturais, artísticos, recreativos, desportivos, sociais, técnicos, promocionais

e religiosos com renda decorrente de
cobrança de ingressos.
Este projeto de cobertura de
seguro, assim como o adicional para
professores, deve entrar na pauta
para segunda votação no primeiro
semestre de 2014. Sendo aprovados
novamente, eles seguirão para sanção ou veto do prefeito de São Paulo.
Em 2013 o vereador Coronel
Telhada apresentou mais de 35 projetos para apreciação das comissões
da Câmara Municipal de São Paulo
e em 2014 trabalhará para que estes
sejam levados para avaliação em
plenário e sejam aprovados.

FALA, CORONEL!

Rodolfo Arthur

Prezado amigo,
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Nesta segunda edição do nosso Boletim Informativo relato alguns fatos
relacionados ao segundo semestre na Câmara Municipal de São Paulo, onde
exerço meu mandato como vereador.
Os últimos meses foram bem agitados e procurei honrar os quase 90
mil votos que recebi. Votei e discursei contra o aumento abusivo do IPTU;
participei ativamente de duas Comissões (“Segurança Pública” e “Trânsito,
Transporte, Atividade Econômica, Turismo, Lazer e Gastronomia”); compareci
em diversas audiências públicas, como a que tratou da criação da secretaria
de prevenção às drogas e a que abordou projetos para melhorias da GCM; recebemos inúmeros munícipes; expedimos uma grande quantidade de ofícios
e memorandos cobrando melhorias para a cidade; dentre outras atividades.
Quero destacar em especial uma dura batalha que travamos: a aprovação de uma Salva de Prata para o Batalhão Tobias de Aguiar, onde se
encontra nossa amada ROTA. Infelizmente nessa casa com tantos problemas
para resolver, alguns vereadores que não gostam da PM (não sei o motivo
pelo qual isto ocorre) procuraram tumultuar o bom andamento das sessões
plenárias e tentaram impedir o desenvolvimento dos trabalhos. Felizmente
conseguimos os 37 votos necessários, o projeto de decreto legislativo - que
concede a honraria - foi aprovado, e o Batalhão ganhará uma das oito homenagens que eu tenho direito de fazer ao longo do mandato. A primeira Salva
de Prata aprovada já foi entregue neste ano para a Associação dos Policiais
Militares Portadores de Deficiência do Estado de São Paulo.
Esta luta tem um simbolismo forte, pois será a cidade de São Paulo
reconhecendo a importância do Batalhão e seus bons serviços prestados ao
longo de 122 anos. Afirmo ainda mais: o Batalhão Tobias de Aguiar, ou a
ROTA, não precisam de uma Salva de Prata, isto não mudará em nada a
rotina de trabalho; mas esta é uma forma de gerar um debate sobre a importância da Policia Militar para o Estado de São Paulo, de criar um movimento
para pedirmos um maior reconhecimento e mais respeito.
Esta foi uma vitória de todas as pessoas que acreditam na PM, que
valorizam a ROTA, que admiram o Batalhão Tobias de Aguiar. Eu não desisti
de seguir adiante com esta homenagem e não desistirei nunca de valorizar
os praças e oficias que juraram dar sua vida, se preciso for, para defender o
cidadão de bem. Meu partido é e sempre será a Policia Militar do Estado de
São Paulo. Hoje e sempre!
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VEREADOR CORONEL TELHADA – 07º G.V.
São Paulo, 30 de Setembro de 2013.

Tumiaru, onde o esgoto estava sendo jogado nas sarjetas
e calçadas, bem como dentro
dos imóveis. Entramos em
contato com a Sabesp, fizemos
dois ofícios e as obras começaram, como mostram as fotos
abaixo. Acompanharemos as
obras até o resultado final.
Margarete mandou um
e-mail com agradecimentos
e fotos para nosso gabinete,
assim como também postou
um relato em seu Facebook:
“Hoje eu quero parabenizá-los,
agradecer por esse trabalho maravilhoso e por essa grande ajuda
que vocês deram para a nossa

Ofício 608/2013 – CMSP/m 07º.GV.

Ilmo Sr. Presidente Edson de Oliveira Giriboni (Sabesp),

Com os meus respeitosos cumprimentos, solicito os bons ofícios de V.
Sª., no sentido de viabilidade de averiguação, afim da constatação da causa
e o porque do esgoto que vem sendo jogado nas sarjetas e calçadas, bem
como dentro dos imóveis situados a Rua Praia do Tumiaru próximo ao nº.121,
no bairro da Freguesia do Ó, onde os moradores do local tem que conviver
diariamente com o mau cheiro, ratos, baratas e insetos em geral.
Próximo ao local há uma Escola Estadual de Primeiro Grau e as crianças
constantemente transitam no meio do esgoto que corre a céu aberto.
Diante do exposto, solicito estudos para verificar a viabilidade de
atender este pleito.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Senhoria meus protestos
de estima e distinta consideração.

Cordialmente,

Vereador Coronel Telhada

Palácio Anchieta Viaduto Jacareí, 100 – 6º andar - sala 616

São Paulo - SP

CEP 01319-900

fone (11) 3396-4265

região. Desde ontem estamos na
luta para realizar essa grande obra
e hoje terminamos uma parte dos
trabalhos de esgoto da Sabesp”.

Fotos: Margarete Santos

O gabinete do vereador Coronel
Telhada atendeu no ano de 2013
mais de 800 pedidos, na maioria dos
casos conseguimos uma resposta
positiva para os problemas, que iam
desde praças mal conservadas e ruas
com iluminação precária até ruas
que alagavam devido a bueiros entupidos. Para estes bons resultados
contamos com o apoio de subprefeituras, secretarias e comandantes da
PM e da GCM, que sempre dentro
de suas possibilidade atenderam os
pedidos do nosso gabinete.
Neste boletim destacamos o
pedido da amiga Margarete Santos,
da Freguesia do Ó, que nos alertou
de um problema na rua Praia do
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ATENDIMENTO AO MUNÍCIPE

QUANDO CHAMAR O SAMU E O CORPO DE BOMBEIROS

192 - SAMU

193 - Corpo de Bombeiros

checkbox Crise Convulsiva

checkbox Queda acidental

checkbox Queda acima de 7 metros

checkbox Intoxicação e envenenamento

checkbox Deslizamento de terra

checkbox Traumas (tórax, abdômen,

checkbox Dor súbita no peito

checkbox Choque elétrico

checkbox Queimadura grave

checkbox Combate a incêndio

checkbox Trabalho de parto

checkbox Tentativa de suicídio

checkbox Perda da consciência

checkbox Salvamento aquático

checkbox Sangramento

checkbox Desabamento

checkbox Hemorragia

checkbox Vazamento de gás

crânio e fraturas)

checkbox Acidente de trânsito com

atropelamento

NA MíDIA
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11/10/2013
Portal UOL - Band

27/09/2013
Diário de São Paulo

21/10/2013
Portal IG

04/09/2013
Agora São Paulo

23/08/2013
Portal G1 - Bom Dia Brasil

22/08/2013
Diário de São Paulo

03/09/2013
Portal R7

GALERIA DE FOTOS
Fotos: [RA] Rodolfo Arthur, [DF] Débora Fiuza, [DL] David Denis Lobão

RA
Formatura do Curso Básico de Soldados, na Escola
Superior de Soldados, em Pirituba

RA

DF
Protesto organizado pelos vereadores do PSDB, na Câmara Municipal, contra o aumento abusivo do IPTU em São Paulo

RA
Palestra com o tema “Abordagem Policial” para os
Policiais Militares da 1a CIA do 5o BPM/M, no Parque
Novo Mundo

Aniversário de 81 anos do 21o Depósito de Suprimentos do Exército Brasileiro

DL
Na Assembleia Legislativa, em reunião com associações
ligadas a Policia Militar, para exigir melhores condições de
trabalho para os PMs. O vereador Coronel Telhada conseguiu que o aumento no valor da diária de alimentação
ocorresse já no mês de novembro

RA
Entrevista para a jornalista Maria Lydia Flandoli na TV Gazeta

RA

RA
Desfile de veteranos no aniversário de 43 anos da ROTA

Visita ao Conseg Morumbi

Rodolfo Arthur

DISCURSO EM PLENÁRIO
Discursar durante uma sessão plenária é muito importante, pois é o momento em que o vereador fala em
nome da população, utilizando o microfone para levantar a discussão dos assuntos que acha pertinente, podendo falar durante o seu tempo regulamentar ou pedir
a palavra no momento em que acha mais apropriado, os
chamados “apartes”.
A primeira vez que o Coronel Telhada falou em
plenário foi no dia seis de fevereiro, agradecendo a
todos pelo resultado na eleição. Nos meses seguintes,
o Coronel Telhada se manifestou mais de 40 vezes em
plenário sobre os mais variados temas. Levantou-se para
colocar outros pontos de vista sobre ideias polêmicas,
como uma Comissão da Verdade municipal e direcionar
o debate para um diálogo mais amplo, onde todos possam se posicionar.
Sem medo de se manifestar sobre nenhum assunto, se colocou contra o atual Estatuto da Criança e do
Adolescente e a postura tomada por muitos defensores
de direitos humanos: “Quando uma pessoa é morta na
rua, quando um pai de família é morto, quando um
trabalhador é morto, não aparece ninguém dos direitos
humanos para saber se aquela família precisa de algo”.

Em plenário também cobrou uma posição firme
da prefeitura sobre outros temas: Operação Delegada,
reformas de cemitérios, segurança na Copa do Mundo
de 2014, fechamento do Hospital SAID, manifestações
que ocorreram em São Paulo e doação de terrenos para
construções federais sem o devido debate.

A Frente Parlamentar de Segurança Pública se
tornou um espaço para debates sobre as condições de
segurança dos paulistanos e a forma de atuação dos
agentes de segurança dentro da cidade de São Paulo. O
Coronel Telhada propôs a criação da Frente na qual foi
nomeado presidente.
Logo na segunda reunião contamos com a presença de representantes da Policia Militar, Policia Civil,
Guarda Civil Metropolitana e Policia Técnico-Cientifica.
Nas reuniões seguintes contamos com a participação
de membros de CONSEGs (Conselhos Comunitários
de Segurança), que tem contribuído com informações
precisas a respeito da criminalidade, pontos de ação da
policia, estratégias para prevenção de furtos e melhorias
em todas as áreas da segurança.

Rodolfo Arthur

FRENTE PARLAMENTAR DE SEGURANÇA PÚBLICA

Um dos debates realizados foi sobre o tema “pancadão”, que são festas realizadas sem autorizações, onde
impera a baderna em espaço público. As autoridades
presentes explicaram o que tem sido feito para combater
o problema e aceitaram sugestões de melhorias na forma
de atuação. O problema persiste na cidade e será motivo
de denúncias incisivas do Coronel Telhada em 2014.

Rodolfo Arthur

SESSÕES SOLENES
O vereador Coronel Telhada realizou no segundo semestre de 2013 nove sessões solenes, onde valorizou civis e
militares que realizaram trabalhos relevantes para a sociedade nos mais variados âmbitos. Foram advogados, professores, artistas, empresários, policiais, jornalistas, dentre outros.
Em parceria com a ABACH - Academia Brasileira de
Arte, Cultura e História e o programa POP Stilo, foi realizado o “Agito Cultural”, evento que premiou destaques
artísticos dos mais variados seguimentos, como músicos,
dubladores e mágicos. Ainda com a ABACH homenageamos em setembro nossos símbolos nacionais com a
“Semana da Pátria”, onde diversas pessoas que trabalham
pelo bem do nosso país foram agraciadas.
O vereador Coronel Telhada, em parceria com
o gabinete do vereador Mário Covas Neto, organizou uma sessão solene para condecorar Guardas Civis
Metropolitanos da Cidade São Paulo. No dia do aniversário da GCM, mais de vinte guardas foram reconhecidos por suas ocorrências de destaque e agraciados com
a medalha “Nobres Cavaleiros de São Paulo”.
Para comemorar o aniversário da Lapa, o vereador
Coronel Telhada (que nasceu e serviu por inúmeros anos
no bairro) organizou uma solenidade em que antigos mo-

Com o Dr. José Carlos de Barros Lima, presidente do Núcleo MMDC Lapa, na
Sessão Solene em homenagem ao bairro da Lapa

Homenagem ao aniversário da GCM, com o Insp. Vanderlei, o Sec. de Segurança
Pública Municipal, Roberto Porto, e o Comandante da GCM, Gilson Menezes

Rodolfo Arthur

Rodolfo Arthur

radores da região, entidades e associações receberam um
diploma pela sua importância para a comunidade lapeana.
Sempre é importante destacar o trabalho realizado
nas sessões solenes mensais em homenagem aos “80
anos da Primeira Carta Constitucionalista pós Revolução
de 1932”. Nelas entregamos medalhas do Núcleo MMDC
LESTE, Associação Brasileira das Forças Internacionais de
Paz da ONU e Mérito Bandeirante Raposo Tavares. Foram
lembrados civis, policiais militares, policiais civis, GCMs,
policiais técnico-científicos, policiais federais; além de oficiais e praças do exercito, marinha e aeronáutica.

Solenidade: Agito Cultural homenageia artistas e personalidades paulistanas

Em outubro, a Câmara Municipal de São Paulo concedeu o titulo de Cidadão
Paulistano ao Major-Brigadeiro do Ar José Geraldo Ferreira Malta.
Segundo o vereador, que propôs o Projeto de Decreto Legislativo que oficializa o título, o Major-Brigadeiro do Ar Malta é um referencial de prestação de
serviços e tem uma carreia brilhante dentro da força aérea. “Com esta singela homenagem espero honrar os amigos da Força Aérea Brasileira, tão esquecidos pelo
nosso país”, afirmou o Coronel na Sessão Solene de outorga do documento.

Rodolfo Arthur

TÍTULO DE CIDADÃO PAULISTANO

Outros projetos de lei do vereadoR CORONEL TELHADA

INTERNET

GRATUITA

PROFISSÃO
REGULAMENTADA

Para facilitar o trabalho de estudantes em
suas pesquisas de trabalhos escolares, o
vereador Coronel Telhada propôs a disponibilização de internet móvel “Wi-Fi” de graça
nas bibliotecas públicas municipais.

Um dos Projetos de Lei apresentados pelo
Coronel dispõe sobre a regulamentação na
cidade de São Paulo da atividade de motorista “concierge”, ou seja, o motorista que
realiza a condução, de um ou mais passageiros, de forma exclusiva durante o período
da prestação do serviço.

ESTÍMULO

check APROVADO EM PRIMEIRA VOTAÇÃO!

CULTURAL
Com o objetivo de aumentar a quantidade de artistas atuando em São Paulo, o
vereador propõe que os estabelecimentos
de lazer, com funcionamento noturno e entretenimento musical, devem disponibilizar
30% de seu horário de funcionamento para
exibição de música ao vivo.

RAPIDEZ
NO SAMU
Muitas vezes uma viatura do SAMU demora
para atender um paciente devido à retenção de
suas macas em hospitais. O projeto trata sobre
proibição desta prática. Com esta medida as ambulâncias do SAMU e de outras unidades móveis
de atendimento pré-hospitalar ficarão livres para
continuar com os os prontos-atendimentos.

check APROVADO EM PRIMEIRA VOTAÇÃO!

SEGURANÇA
NO TRÂNSITO
A distribuição de forma incorreta de botijões
de gás já causou diversos acidentes de carro. Esta proposta obriga a utilização de uma
carroceria metálica modelo “gaiola” para o
transporte adequado e seguro.

CONTRA O

PRECONCEITO

O PL propõe sanções administrativas aplicáveis em casos de discriminação, ocorridos
em estabelecimentos comerciais do município de São Paulo, em virtude de raça, sexo,
cor, origem, etnia, religião, profissão, idade,
porte ou deficiência, doença não contagiosa ou em razão de orientação sexual.

