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Apoiar a Guarda Civil
Metropolitana é apoiar SP
Desde janeiro de 2013, quando
o Coronel Telhada assumiu seu mandato como vereador da cidade de
São Paulo, a sua principal preocupação é com a questão da segurança
pública e seu foco é a Guarda Civil
Metropolitana, que tem como principal missão a proteção do município.
Infelizmente, a conclusão do
Coronel Telhada após as primeiras
avaliações foi de que a GCM está
com vários problemas. Foram anos
sem a contratação de novos guardas
e o efetivo que está disponível é insuficiente. As leis municipais também
não atendem aos anseios da tropa,
que está abandonada, sem um salário digno e esperança de melhoras.

Para suscitar o debate sobre o
que pode ser feito para dar melhores
condições à GCM e tentar conscientizar a prefeitura que precisamos dar
uma condição digna para a tropa, o
vereador Coronel Telhada protocolou neste primeiro ano de mandato
seis projetos de lei e um projeto de
decreto legislativo; além de requerimentos de votos de pesar, por GCMs
assassinados.
O projeto mais importante deste
primeiro ano de mandato foi o projeto
de lei que propõe o adicional de periculosidade para todo o efetivo da Guarda
Civil Metropolitana de São Paulo,
concedendo na prática um aumento
de 30% no salário. Este é um direito es-

sencial para profissionais de segurança
pública, necessário a todos que atuam
diariamente nas ruas, arriscando suas
vidas pelo bem da população.
Aprovado em duas votações
realizadas no plenário da Câmara
Municipal de São Paulo, após passar
por todas as comissões, o projeto seguiu para apreciação do prefeito, que
acabou vetando este projeto em 7
de janeiro de 2014. Mas, a luta continua, e o vereador Coronel Telhada
prosseguirá na batalha para que as
demais ideias sigam em frente e sejam
sancionadas.
Nosso gabinete na CMSP está
à disposição de todos os GCMs para
apresentarem suas ideias, propostas
ou reclamações para melhoria na
segurança do município.
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Comissão
de Segurança
Durante o ano de 2013 o vereador
Coronel Telhada atuou como vice-presidente da Comissão Extraordinária
Permanente de Segurança Pública.
Além de realizar seminários como
“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

Aprovação
da aposentadoria
especial

DEBATENDO
MELHORIAS

No mês de dezembro de 2013 foi
aprovado o Projeto de Emenda à Lei
Orgânica que concede a aposentadoria especial para o GCM de São Paulo,
nos moldes do que já ocorre com a
Policia Militar do Estado de São Paulo.
O projeto foi idealizado pelos
vereadores Abou Anni e Edir Sales; e
durante todo o ano teve o apoio do
vereador Coronel Telhada, que fez um
requerimento ao presidente da Câmara
para que ele fosse colocado em votação o quanto antes, debatendo o
assunto exaustivamente em todas as
oportunidades. Uma importante vitória para a Guarda Civil Metropolitana.

O vereador Coronel Telhada
propôs a criação da Frente
Parlamentar de Segurança Pública,
onde assuntos relativos à GCM
foram debatidos. Durante reunião
para tratar o tema pancadão foi ouvido o Inspetor Eduardo de Siqueira
Bias, na ocasião comandante geral
da tropa, para explicar o trabalho
dos Guardas Municipais para combater este grave problema.
No segundo semestre, em reunião com os presidentes de Consegs
da capital, o Inspetor Gilson Pereira
de Menezes, atual comandante geral, enviou os inspetores regionais
para conhecerem as demandas de
cada bairro.

cargos da GCM, que na ocasião contava com 6.139 integrantes.
Ainda foram feitos pela
Comissão pedidos de emendas ao
orçamento para que ocorram melhorias na operação e manutenção
da Guarda Civil Metropolitana, para
adquirir 150 novas viaturas, reformas
de salas de mediação de conflitos,
novas algemas e coletes a prova de
bala e modernização da Central de
Videomonitoramento.
Da verba destinada especificamente ao gabinete do vereador
Coronel Telhada, R$ 400.000,00 foram

encaminhados para ações integradas
de políticas públicas junto a GCM.
Após a liberação da verba será agendada uma nova reunião com o secretário de segurança urbana Roberto
Porto, para avaliar a melhor maneira
de utilizar este orçamento.

Reprodução

Editora externa convidada
Débora Fiuza

que a GCM de São Paulo foi criada
pelo então prefeito Jânio Quadros,
em 1985. O Projeto de Resolução para
criação da honraria já foi protocolado
e agora segue para votação.
Enquanto o projeto não se concretiza, foi realizada uma Sessão Solene
em 2013 para a data não passar em
branco. Em evento realizado no Salão
Nobre da Câmara 22 GCMs foram
agraciados com medalhas de Nobres

Rodolfo Arthur

Assim que assumiu a sua missão
como vereador, o Coronel Telhada
desejou homenagear a Guarda Civil
Metropolitana de São Paulo com uma
“Salva de Prata”, mas foi constatado
que a GCM já tinha recebido tal honraria. Porém, verificou-se que ainda
não existia uma premiação específica,
oficial da cidade, para reconhecer os
bravos Guardas Civis Metropolitanos.
Assim, surgiu à ideia de criar
a “Medalha Jânio Quadros” e seu
respectivo “diploma da medalha”, a
serem concedidos aos guardas civis
que se destacarem em ações benéficas aos munícipes da cidade, todos os
anos no dia 15 de setembro, data em

Rodolfo Arthur

Reconhecimento
com homenagens

PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS
O Coronel Telhada prestigiou
diversos eventos ligados a Guarda
Civil Metropolitana. Em dezembro
2012 compareceu ao XXII Congresso
Nacional das Guardas Municipais.
No ano de 2013 participou da posse do Inspetor Eduardo de Siqueira
Bias no comando geral da GCM,
em janeiro, e posteriormente, em

novembro, da posse do atual comandante, Inspetor Gilson Pereira
de Menezes.
Já em abril, teve o prazer de
presidir o Prêmio Medalha Tiradentes
na Câmara Municipal. O prêmio é
um reconhecimento aos profissionais das Forças de Segurança pelos
serviços prestados à sociedade,

Cavalheiros e Damas de São Paulo.
Uma preocupação do Coronel
Telhada é valorizar também os
bravos GCMs que já faleceram,
enviando requerimentos para que
ocorra inscrição na ata do plenário
de votos de pesar pelos irmãos de
farda. Também solicitou um minuto
de silêncio dos vereadores, por um
guarda que cumpriu seu dever com
dignidade e faleceu.

na ocasião foi homenageado o
Inspetor Sorrentino, comandante do
efetivo da Câmara.
No mês de agosto o vereador
prestigiou a abertura da 1a Semana
Interna de Prevenção de Acidentes
do Trabalho, que teve como objetivo ministrar palestras orientando os
profissionais da GCM sobre como
se prevenir de acidentes e doenças
que podem ocorrer no ambiente de
trabalho.
Em setembro participou da entrega de 180 viaturas novas para a
Guarda Civil Metropolitana, no Vale
do Anhangabaú. E, no final de outubro, participou de uma audiência
pública na Câmara sobre os projetos
relacionados à melhoria da GCM.
Veja mais eventos em nosso site:
www.coroneltelhada.com.br

projetos PROTOCOLADOS PELO CORONEL TELHADA PARA A GCM

ADICIONAL DE
PERICULOSIDADE

ATIVIDADE
DE MOTORISTA

PL 52/2014

PL 771/2013

O vereador Coronel Telhada reapresentou o
projeto que pede um adicional de periculosidade para os GCMs, baseado na Lei n.
12.740/2012 e Norma Regulamentadora 16,
do Ministério do Trabalho, de 02/12/2013,
que descreve as atividades consideradas
perigosas, que nada se confunde com
a Gratificação de Regime Especial de
Trabalho Policial. Melhoria salarial é o que
precisamos.

Proposta referente à GEAM – Gratificação
pelo Exercício da Atividade de Motorista, que
concede uma vantagem salarial de 30% sob
os vencimentos aos GCMs que dirigem viaturas. Atualmente para receber a quantia o
guarda deve trabalhar no mínimo 16 dias no
mês na função; através deste projeto de lei o
valor seria pago proporcionalmente a cada dia
trabalhado, de modo que todos os motoristas
recebam todo mês algum valor adicional.

PORTE DE ARMA
DE FOGO

MEIA
ENTRADA

PL 15/2014

PL 531/2013

Atualmente um GCM quando se aposenta
perde o direito de portar arma de fogo, após
anos de serviços prestados pelo bem da
segurança pública. Por este projeto, a prefeitura esterá o convênio de porte de arma,
firmado com a Polícia Federal, também para
os Guardas Civis Municipais aposentados.

O vereador Coronel Telhada propõe que todos os GCMs tenham direito a meia entrada
e desconto de 25% para seus familiares em
cinemas, teatros, museus, circos, casas de
show, espetáculos desportivos, estádios de
futebol e outras atividades culturais, no âmbito do município de São Paulo.

SERVIÇO
NOTURNO

TARIFA
GRATUITA

PL 811/2013

PL 61/2013

O projeto propõe gratificação financeira por
serviço noturno (das 22h de um dia às 6h) aos
GCMs de São Paulo, em caráter permanente,
na base de 25% sobre o valor da hora trabalhada diurna. O benefício está previsto no art.
96 da Lei Orgânica do Município de São Paulo.

O Projeto de Lei dispõe sobre a gratuidade de
tarifa intermunicipal de ônibus aos integrantes
da GCM, mediante a simples apresentação da
carteira funcional. Desta forma facilitaria a vida
dos guardas que possuam familiares residindo
em cidades vizinhas da capital.

