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Resumo do

primeiro ano
de mandato
O primeiro ano de mandato do
Coronel Telhada foi marcado por muito trabalho. Como a vereança foi uma
nova missão em sua vida, o Coronel
estudou, pesquisou e conseguiu, mesmo sendo da oposição, colocar várias
ideias em prática.
Após inúmeras reuniões e debates conseguiu que uma lei fosse
aprovada na Câmara e sancionada
pelo prefeito: a que permite que a prefeitura coloque semáforos em amarelo
piscante durante a madrugada, reduzindo assim o número de roubos aos
motoristas. Tal medida já está sendo
adotada em cruzamentos em que não
comprometam o trânsito, evitando
que acidentes ocorram, como partes
das avenidas Jaguaré e Faria Lima.
Durante 2013 foram apresentados 29 projetos de lei em que o
Coronel Telhada assina como autor, ou
seja, é dele a ideia e o desenvolvimento dos mesmos. Destes, dois já foram
aprovados em primeira votação: o que

dispõe sobre adicional de periculosidade para professores da rede municipal
pelo exercício da docência nos distritos
com índices elevados de violência e o
que trata sobre a obrigatoriedade de
cobertura de seguro de acidentes pessoais coletivos nos eventos culturais,
artísticos, recreativos, desportivos, sociais, técnicos, promocionais e religiosos, com renda decorrente da cobrança
de ingressos – este último em parceria
com o vereador Aurélio Nomura.
O vereador Coronel Telhada assinou ainda como autor de seis Projetos
de Decreto Legislativo, que tratam de
homenagens, como as Salvas de Prata
para o Batalhão Tobias de Aguiar ROTA e para a Associação de Policiais
Militares Deficientes Físicos do Estado
de São Paulo. Também assinou dois
Projetos de Resolução, o primeiro institui a Frente Parlamentar da Segurança
Pública na Câmara Municipal; o segundo cria a “Medalha Jânio Quadros”
e o respectivo “diploma da medalha”

a serem concedidos aos GCMs que se
destacarem em ocorrências.
Ao longo do primeiro ano de
mandato o Coronel Telhada assinou
mais dez projetos em coautoria, para
manifestar seu apoio com o autor e
a ideia apresentada. Destes, dois já
foram sancionados e viraram leis, em
ambos o Coronel assinou em coautoria
com o vereador Aurélio Nomura. O
primeiro trata da Criação do Parque
Municipal Augusta (este idealizado
também pelo ex-vereador Juscelino
Gadelha). O outro permite a participação das cooperativas de mão de obra
em licitações e contratações promovidas pela administração direta e indireta
do município de São Paulo.

FALA, CORONEL!

Rodolfo Arthur

De olho na segurança pública
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Prezados amigos, uma das limitações do cargo de vereador de São Paulo é
que meu campo de atuação na área de segurança pública se restringe somente
à Guarda Civil Metropolitana. Dentro deste objetivo, temos realizado reuniões em
nosso gabinete com representantes da GCM, que nos trazem ideias de projetos de
lei para ajudar a guarda, que estava com vários problemas. Estamos trabalhando
para ajudar estes homens e mulheres que se arriscam nas ruas com um salário irrisório, equipamentos inadequados e sem a devida valorização profissional.
No entanto, o contato com as forças de segurança estadual foi constante no
primeiro ano de meu mandato. Recebemos em nosso gabinete representantes da
Polícia Militar, Polícia Civil e Polícia Técnico-Científica para discutirmos os problemas
de cada entidade. Sempre que me encontro com o governo estadual apresento
estes problemas e cobro soluções. Quando a PM queria ser ouvida para protestar
com relação ao injusto aumento salarial proposto em 2013, consegui uma reunião
das associações com o governador e tivemos a chance de falar pessoalmente toda
nossa indignação. Sempre que me pronuncio em plenário, na Câmara Municipal,
levanto os problemas dos policiais militares e solicito que o discurso seja encaminhado para as autoridades competentes.
Recebemos em nosso gabinete representantes de todo segmento da nossa
valorosa Polícia Militar do Estado de São Paulo: Bombeiro, Polícia Ambiental, Polícia
Rodoviária, Policiamento de Trânsito, Grupamento Aéreo, Corregedoria, Batalhão
de Choque etc. Além disto, PMs foram homenageados em nossas sessões solenes,
assim como policiais civis e técnico-científicos.
Acredito ainda que só com a união total de todas as nossas forças de segurança conseguiremos ter condições de melhorar nosso país e vivermos com mais
tranquilidade. Por esta razão, durante o ano de 2013 mantive contato constante
com representantes do exército brasileiro, marinha e aeronáutica. Conhecendo o
trabalho e os problemas destes bravos homens, pude buscar uma integração entre
nossas forças, incluindo-os em eventos e reuniões da Câmara Municipal de São
Paulo. Também estiveram em nosso gabinete e em nossas sessões solenes representantes da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e Agentes Penitenciários; que
merecem uma atenção do povo paulistano.
Um esforço conjunto entre todos nós é essencial. Separados somos mais fracos,
unidos conseguiremos inúmeras vitórias profissionais e pessoais. Grande abraço!

CONTATO
Palácio Anchieta
Câmara Municipal de São Paulo
Viaduto Jacareí, 100 - Sala 616
01319-900 - Bela Vista, São Paulo - SP
phone 11 3396 4265
mail contato@coroneltelhada.com.br
web www.coroneltelhada.com.br
facebook twitter instagram /coroneltelhada

“Quão bom e quão suave é que
os irmãos vivam em união!”
Salmo 133.1

ATENDIMENTO AO MUNÍCIPE
Fotos: Antonio Fonseca e Hermes Vieira

No ano 2013 expedimos cerca de 800 ofícios para órgãos públicos solicitando atendimento nos pedidos que chegaram ao
nosso gabinete através dos munícipes.
Dentre as solicitações estão podas de árvores, tapa buracos, troca de iluminação, limpeza de praças, conserto de sarjetas,
cobertura de ponto de ônibus, recapeamento de ruas entre outros. Nos empenhamos para conseguir atender todos os ofícios e na
maioria deles conseguimos uma resposta positiva.

ANTES

DEPOIS

Reforma da calçada da E.E.P.G. Dep. Astolfo Araújo, no bairro de Itaquera

ANTES

DEPOIS

Levantamento de tampa de esgoto na
Alameda Nothmann, que tinha o risco de
acidentes pelo desnível no asfalto.
Reforma do ponto de ônibus localizado na Avenida Itaquera, altura do número 2400

Substituição de tampa de boca de lobo na
R. Ribas do Rio Pardo, na zona sul da cidade.

ANTES

DEPOIS

Limpeza da Praça José Maria Homem de Montes

ANTES

DEPOIS

Passagem de deficiente na Avenida Itaquera

NA MíDIA
Imagens: Reprodução

04/11/2013
Revista Luxus Magazine

02/02/2014
Diário de São Paulo
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COMANDANTE DA ROTA
quer bandidos na Conchichina

Taxado de extremista de um lado e
reacionário de outro,
o coronel PM, Paulo Adriano Telhada,
é hoje um político
com paixão. Eleito
vereador nas últimas
eleições,
continua
com seu estilo característico – pão, pão;
queijo, queijo – agora no campo dos homens engravatados.
Foi
ex-comandante da temida e
temível Rota (Ronda
Ostensivas
Tobias
de Aguiar) de2009
a 2011, quando se
aposentou por tempo de serviço. Acredita piamente que
a situação de insegurança da sociedade é devida ao que
considera inversão
de valores.
“Proteger os bandidos e execrar o
policial que age em
defesa da sociedade
não é justo e só atra-

palha”. “A sociedade
é quem perde quando o policial é morto
em combate”.
Telhada é direto. Este é seu estilo.
Quer mesmo que
bandido se exploda
e possa mandá-los
para a Conchichina.
Não tem remorso
pelos anos de atuação na rua e afrontou
até o governador em
defesa da classe.
Seu grande amor
é mesmo a Rota
e tasca uma frase
maniqueísta
para
o consumo geral:
“quem é contra a
Rota é porque não
a conhece, ou porque gosta de bandido, simples assim”,
aﬁrmou o oﬁcial PM
que, porém, cobra
mais senso por parte dos cidadãos.“As
pessoas que foram
às ruas contra a corrupção são as mesmasque votaram nos

PREFEITO MANDA
aumentar roçagem
Para dar atendimento
mais rápido às solicitações da população e para
manter a cidade sempre
dentro de um alto padrão
de conservação de áreas

públicas, o prefeito José
Natalino Paganini determinou nesta semana
o aumento das equipes
de capina e roçagem da
Secretaria de Serviços

políticos corruptos
que estão presos em
Brasília”, opina.
Com estas frases
de efeito, vai marcando sua atuação
como vereador de
primeiro mandato,
89mil votos e foco na
segurança. Tem em
mente o mesmo estilo de Conte Lopez
e Jair Bolsonaro, mas
sem o espetaculoso
do primeiro e a histrionice do segundo.
Tem 52 anos e
ingressou na Polícia Militar com 17
anos de idade, ainda adolescente. Ficou 33 anos na ativa e se aposentou
com 50 anos. Ainda
tem muita lenha pra
queimar e defende uma democracia
sem esculhambação.
Acha ainda que
violento mesmo é o
crime e não reputa
a mesma fama aos
policiais militares. “O

cara que sai armado
não vai fazer lazer, e
por isso já escolheu
o próprio gênero
de morte”, detonou.
“Não vou esperar
que o bandido tenha
a chance de me dar
o primeiro tiro”.
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DIVULGAÇÃO

Sábado, 18 de Janeiro de 2014

18/01/2014
Jornal A Gazeta

11/11/2013
Jornal Metro SP

20/12/2013
Revista Bombeiros Anjos da Vida

01/01/2014
Jornal O Estado de São Paulo

Coronel telhada mira uma sociedade mais em ordem

Públicos. Serão quatro
novas equipes, que deverão, a exemplo do que
já acontece com as demais, atuar em todos os
bairros de Itapira.
Cada equipe conta
com 12 pessoas, o que
dá um total de 48 novos
trabalhadores na Secretaria. Hoje, o município
conta com uma equipe
de podas e uma equipe
de conservação de logradouros.

17/01/2014
Jornal SP Norte

GALERIA DE FOTOS
Fotos: Rodolfo Arthur

O Vereador Coronel Telhada participou de mais de 30
reuniões de Conseg em 2013. Em 2014 ele já compareceu
a diversas, dentre elas a do Conseg Butantã Rio Pequeno

Entrega do Título de Cidadão Paulistano para o General de Exército Adhemar da Costa Machado Filho, Comandante
Regional do Sudeste. Ao lado do Major-Brigadeiro do Ar José Geraldo Ferreira Malta e do Vice-Almirante Liseo Zampronio

Durante o ano de 2013 o Coronel Telhada teve a oportunidade de prestigiar diversos eventos que lembram da
participação da FEB na 2a Guerra. Neles teve o prazer de
encontrar o Sr. Ben Abraham, um herói caçador de nazistas

Na presença do Coronel Meira e da Dra. Norma
Sueli, foi agraciado com a “Medalha Mário Covas”, da
Superintendência da Polícia Técnico-Científica

Festejando os 21 anos da APMDFESP (Associação dos
Policiais Militares de Deficientes Físicos do Estado de
São Paulo)

Recebendo o Título de Cidadão Caieirense, proposto pelo Dr. Panelli, Vereador de Caieiras

O Vereador Coronel Telhada ministrou palestra no
Rotary Clube São Paulo

Ao lado do Comandante Coronel Meira, na Cerimônia de posse do Cel. PM Erik Hoelz Colla, no comando do Corpo de
Bombeiros de São Paulo
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Em 2013 o Coronel Telhada participou ativamente da
Comissão de Trânsito, Transporte, Atividade Econômica,
Turismo, Lazer e Gastronomia. Foram 24 reuniões ordinárias
e mais três da subcomissão, além de duas extraordinárias no
total. Pela comissão foram feitos 53 pedidos de informação
e foram despachados 67 pareceres sobre projetos apresentados pelos vereadores envolvendo um dos temas da comissão. Dentre os requerimentos apresentados pelo Coronel
na Comissão está o que pediu a revisão do horário de funcionamento da faixa exclusiva de ônibus na Av. Mateo Bei,
de modo que não prejudicasse os comerciantes da região.
O pedido foi atendido pela CET e já foi feita a alteração.
Por fim, em 25 audiências públicas, discutiu temas importantes, como as melhorias propostas para os ciclistas e os
taxistas.
Além das audiências públicas da Comissão, o vereador Coronel Telhada também esteve em outras audiências
como as que debateram os problemas do SAMU (Serviço
de Atendimento Móvel de Urgência), projetos para GCM
(Guarda Civil Metropolitana) e a criação da Secretaria
Municipal de Prevenção às Drogas.
Outra comissão na qual o vereador atuou fortemente foi a de Segurança Pública, na qual ele exerceu a função de vice-presidente. Além de realizar seminários como

À	
   COMISSÃO	
   DE	
   TRÂNSITO,	
   TRANSPORTE,	
   ATIVIDADE	
   ECONÔMICA,	
   TURISMO,	
  
LAZER	
  E	
  GASTRONONIA.	
  

Imagem: reprodução

COMISSÕES E AUDIÊNCIAS PÚBLICAS

	
  
	
  
	
  
REQUERIMENTO	
  Nº.	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  /2013.	
  
	
  
	
  
Sr.	
  Presidente;	
  
	
  
	
  
	
  
REQUEIRO,	
   nos	
   termos	
   regimentais,	
   ao	
   Sr.	
   Presidente	
   da	
   Douta	
   Comissão	
   de	
  
Trânsito,	
  Transporte,	
  Atividade	
  Econômica,	
  Turismo,	
  Lazer	
  e	
  Gastronomia	
  que	
  seja	
  
encaminhado	
   ofício	
   à	
   Companhia	
   Engenharia	
   de	
   Tráfego	
   –	
   CET,	
   viabilizando	
   a	
  
possibilidade	
   e	
   estudo	
   para	
   que	
   seja	
   revisto	
   a	
   implantação	
   da	
   faixa	
   exclusiva	
   de	
  
ônibus	
   na	
   Av.	
   Mateo	
   Bei	
   para	
   que	
   tenha	
   um	
   horário	
   flexível,	
   de	
   acordo	
   com	
   a	
  
demanda	
   do	
   fluxo;	
   de	
   manhã	
   funcionaria	
   no	
   sentido	
   Bairro/Centro	
   e	
   à	
   tarde	
   no	
  
sentido	
  Centro/Bairro,	
  nos	
  horários	
  de	
  pico,	
  como	
  prevê	
  o	
  Projeto	
  de	
  Lei	
  45/2011	
  
de	
  autoria	
  do	
  senhor	
  vereador	
  Celso	
  Jatene.	
  E	
  uma	
  maior	
  fiscalização	
  da	
  CET.	
  
	
  
	
  
Sala	
  das	
  Sessões,	
  em	
  03	
  de	
  dezembro	
  de	
  2013.	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
CORONEL	
  TELHADA	
  
Vereador	
  –	
  PSDB	
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“Segurança Pública no Município de São Paulo”, a comissão
emitiu requerimentos, como o que solicitou urgência no
lançamento de Edital de Concurso Público para provimento
efetivo de cargos da GCM. Ainda foram feitos pedidos de
emendas no orçamento para que ocorram melhorias na
operação e manutenção da Guarda Civil Metropolitana.

No ano de 2013 cada vereador teve direito de indicar um
milhão de reais como emenda parlamentar. A verba destinada
ao Coronel Telhada foi encaminhada para reforma de cemitérios administrados pelo Serviço Funerário do Município de São
Paulo. Parte da verba foi aplicada na reforma do Cemitério de
Vila Nova Cachoeirinha.
Segundo o Coronel Telhada a reforma visa dar maior
conforto e tranquilidade para a população neste que é um
dos momentos mais difíceis da vida. “Muitos me criticaram
por destinar verba para cemitério, me disseram até que morto
não trás voto, mas infelizmente é algo pelo qual todos têm
que passar uma vez na vida”, comenta o vereador.
Para 2014 cada vereador pode inserir dois milhões de
reais no orçamento municipal, através de emendas. O Coronel
Telhada destinou seu orçamento para ações integradas de

Adenilson Cunha

EMENDAS PARLAMENTARES

política pública junto à GCM, Secretaria da Saúde e Secretaria
de Educação; intervenção, urbanização e melhorias de bairros
em diversas subprefeituras; manutenção de pontos existentes
e implantação de novos pontos de iluminação pública –
ILUME; e para serviços de engenharia de tráfego – CET.

DEPOIMENTOS

FIQUE ATENTO!

facebook Facebook

! Quando estiver a pé, procure sempre locais
iluminados para andar;

Parabéns Coronel deveriam ter mais políticos
como você. Deus te ilumine sempre.
Marcão Sambuai Marcão
Se tivessem mais pessoas como o senhor que não
tem medo de falar a verdade , o Brasil seria outro.
Filipe Santos

! Não mexa na sua carteira em público;
! Mantenha mochilas, bolsas e carteiras sempre
à frente ou bem próximos do corpo. Cuidado ao
levar um esbarrão, muitas vezes essa é uma tática
utilizada pelos criminosos para subtrair os seus
pertences;

Perfeito coronel é de políticos como o senhor que
ainda nos da esperança nessa politica brasileira

! Evite deixar objetos como celulares e carteiras no
bolso de trás da calça;

Bruno Carvalho

! Ao perceber que está sendo seguido, mude de
calçada ou entre em um local com maior movimento. Quando sentir que não há mais perigo
saia, caso contrário, preste atenção nas características da pessoa e avise a polícia;

Coronel Telhada, o senhor sempre terá meu
voto, independente do cargo que possa disputar, forte abraço!!!
Jef’s Senna Do Brasil

twitter

! Evite rotinas, sempre mude o seu percurso;

Twitter
Digam oque quiser, mas o gabinete do @coroneltelhada é o mais cortês da câmara.
Marcos Saraiva
@coroneltelhada ME REPRESENTA !!!! Minha grande
referencia na Polícia @coroneltelhada !!!!!
Esthefany Oliveira
@coroneltelhada Orgulho de ter votado no senhor!

! Utilize os serviços de táxis dos pontos ou empresas cadastradas. Se possível, ao entrar no táxi,
grave o número de identificação;
! Se estiver utilizando um fone de ouvido, deixe o
som um pouco mais baixo, de forma que consiga
escutar o que acontece a sua volta;
! Quando o ônibus estiver vazio, sente-se próximo
ao motorista ou cobrador;
! Se perceber alguma movimentação estranha
dentro de qualquer transporte público, desembarque do veículo e grave a o número de identificação,
como placa, número da linha e ligue para o 190;
! Evite viajar em vagões vazios de trem e metrô;

A. Goldschmidt
! EM CASO DE ROUBO, NUNCA REAJA!
@coroneltelhada Boa tarde!!!! e muito obrigada pela
atenção,fui muito bem atendida pela sua assessoria
SOLSANTANA

! Durante um roubo, mantenha a calma, faça
movimentos leves e informe o criminoso sobre
a sua próxima ação, como “vou pegar o celular”,
“vou tirar o cinto de segurança”, etc.;

Outros projetos de lei do vereadoR CORONEL TELHADA

SEGURANÇA
PARA CRIANÇAS

DIREITOS
DO CONSUMIDOR

PL 21/2014

PL 854/2013

Em momentos de lazer os pais confiam que seus
filhos estarão bem cuidados, mas nem sempre isto
ocorre. Este projeto de lei dispõe sobre a obrigatoriedade do trava-quedas acoplado a trava de segurança nos brinquedos instalados em parques de
diversões e eventos.

Pensando no bem estar do consumidor e na garantia de sua tranquilidade em suas compras, este PL
trata da obrigatoriedade de leitor ótico para conferencia da comanda para lançamento de consumo
na entrada dos estabelecimentos comerciais situados de São Paulo.

ARMAS
PARA GCMs

LAZER
SEM RISCOS

PL 15/2014

PL 50/2014

Um grave problema dos GCMs é que após a aposentadoria eles perdem o direito de usar arma. Este
PL autoriza o Poder Executivo a estender o convênio
do porte de arma de fogo celebrado com a Polícia
Federal e garantir a proteção de nossos homens no
merecido descanso.

O mais recente projeto do Coronel Telhada trata sobre a prevenção de acidentes em piscinas coletivas
ou públicas,locais onde diversos incidentes ocorrem
devido à falta de regras rígidas, alguns até resultado em óbitos, e na maioria dos casos envolvendo
crianças.

TÁXIS
MAIS RÁPIDOS

VIDA
SAUDÁVEL

PL 844/2013

PL 761/2013

Os táxis são o meio de transporte mais utilizado por
idosos, deficientes e turistas; no entanto são sempre
esquecidos, e impossibilitados de usar as faixas exclusivas de ônibus ficam presos no trânsito. Este PL
permite a circulação dos mesmos, entre 10h e 17h,
nestas faixas.

Mesmo com lei federal que já regulamenta a proibição de propaganda de bebidas alcoólicas em rádio e
TV, muitas brechas ainda são encontradas, como por
exemplo, permitir cerveja com aviso de “consumo responsável”. Com este PL pretendemos vetar anúncios de
qualquer tipo de bebida alcoólica antes das 21 horas.

