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Projetos de lei
O trabalho de um Deputado Estadual não se resume a apresentar projetos de lei, sendo este apenas uma das atividades do parlamentar, que atua fiscalizando e cobrando o governo estadual.

Prezados amigos, no dia 06 de maio de 2015 participei
em Brasília de reunião da Comissão Especial da PEC que
trata sobre a proposta de redução da maioridade penal
na Câmara dos Deputados. A convite do Deputado
Federal Guilherme Mussi proferi uma pequena palestra
explicando os motivos de porque sou a favor da redução. Espero ter ajudado na decisão para reduzir para 16
anos a maioridade e representado todos os amigos que
confiam no meu trabalho.

A preocupação do Coronel Telhada é apresentar projetos que
mudem pontos importantes do dia a dia do morador do Estado
de São Paulo e gerar debates com a participação popular.
Um dos pontos abordados é a PEC 09/15 (Projeto de Emenda
a Constituição Estadual) propondo a criação do Corpo de
Bombeiros Militar do Estado de São Paulo, o que na prática significa a emancipação do atual Corpo de Bombeiros em relação à
Polícia Militar do Estado de São Paulo. No Brasil somente os estados de São Paulo e Paraná ainda mantém o Corpo de bombeiros
subordinado à Polícia Militar. E a mudança pode resultar em uma
independência financeira e administrativa necessária para o aumento do efetivo e melhoria nas condições de trabalho.

Contem comigo.
Grande abraço.

Nesta página apresentamos outras ideias propostas pelo
Deputado Coronel Telhada.
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PL 990/2015 – A crise hídrica afeta o Estado de São Paulo e
buscando colaborar com uma forma de minimizar o problema o Coronel Telhada propôs uma lei que trata sobre a obrigatoriedade da instalação de equipamentos para tratamento
e reciclagem de água para utilização na lavagem de veículos
por empresas prestadoras deste tipo de serviço.
PL 605/2015 – O Coronel Telhada propôs melhorias na Lei
11.265/2002, que trata sobre obrigatoriedade de cobertura
de seguro de acidentes pessoais coletivos em eventos artísticos, desportivos, culturais e recreativos com renda resultante
de cobrança de ingressos. O objetivo é garantir maior segurança em locais que reúnem grande frequência de pessoas.
PL 600/2015 – Para combater o preconceito, ato que acarreta
em inúmeros crimes, o Coronel Telhada propôs sanções administrativas aplicáveis em casos de discriminação em virtude da raça, sexo, cor, origem, etnia, religião, profissão, idade,
compleição física ou deficiência, doença não contagiosa, ou
em razão de orientação sexual.
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PL 532/2015 – Diversos acidentes ocorrem em piscinas do Estado
de São Paulo, que não dispõe de equipamentos básicos de segurança. Este projeto proposto pelo Coronel Telhada dispõe sobre a
prevenção destes acidentes, tratando sobre a instalação de drenos
ou grades e cumprimentos das apropriadas normas técnicas.
PL 455/15 – Para conceder mais formas de combater e coibir os chamados “pancadões”, o Coronel Telhada é um dos
autores de projeto que trata dos limites para a emissão de
ruídos sonoros provenientes de aparelhos de som portáteis
ou instalados em veículos automotores estacionados.

COMISSÕES PARLAMENTARES
Banco de imagens ALESP

Uma das funções de um deputado estadual é efetuar indicações ao governador do Estado para colaborar com ideias que
resultem em melhorias no trabalho do poder executivo. Nem
sempre elas são aceitas, mas geram um debate importante
no dia a dia da vida política.
A maioria das indicações apresentadas pelo Coronel Telhada
estão ligadas à área de segurança pública. Neste informe
destacamos alguns delas.
F Indicação para realização de concurso público para preenchimento das vagas constantes no quadro de oficiais médicos
da Polícia Militar do Estado de São Paulo. E também pedidos
para nomeação e posse dos oficiais dentistas e oficiais médicos
veterinários já concursados para os quadros da PM paulista.
F Indicação que trata sobre a Lei Complementar 893, de 2001,
que trata do Regulamento Disciplinar da Policia Militar do Estado,
solicitando a revogação do artigo 26, que dispõe sobre a privação de liberdade de PM ainda que na condição de averiguado,
pelo período de até 5 dias, sem contato com nenhuma pessoa.
F Indicação solicitando o fracionamento do pagamento da
DEJEM (Diária Especial por Jornada Extraordinária de Trabalho
Policial Militar). A mudança visa possibilitar que o PM seja recompensado com pagamento adicional proporcional ao número de horas em que, por força de situações imprevisíveis,
relacionadas ao trabalho, ficar obrigado a prosseguir além da
sua jornada normal.

FRENTES PARLAMENTARES
Até julho de 2015 o Deputado Coronel Telhada incentivou
e participou da instalação quatorze Frentes Parlamentares,
que são espaços reservados na Assembleia para a realização
de debate de ideias, criação projetos coletivos e busca por
soluções para problemas específicos. Cada frente é proposta
por um dos deputados da casa e os demais parlamentares
podem assinar como membros participativos ou apoiadores.
Dentre as frentes que o Coronel Telhada participa destacam-se a de Defesa e Direito dos Animais, Segurança
Pública, Evangélica e Apoio e Turismo. Das frentes das
quais o Coronel Telhada apoia nomeamos como exemplo
a de Respeito à Diversidade Humana, Desenvolvimento
Sustentável, Enfrentamento ao Crack e Defesa da Rodovia
Raposo Tavares.

Nas comissões os deputados discutem os projetos de lei,
emendas e outras proposições, antes das suas votações em
Plenário. Outra função é a realização de audiências públicas,
com convocação de autoridades quando necessário, para
conhecer melhor o problema.
Abaixo apresentamos em detalhes as comissões das quais o
Coronel Telhada faz parte como membro efetivo.
Comissão de Assuntos Metropolitanos e Municipais
Compete opinar sobre proposições e assuntos de divisão territorial
administrativa do Estado sobre todos os assuntos. O Deputado
Coronel Telhada foi eleito vice-presidente da comissão.
Comissão de Segurança Pública e Assuntos Penitenciários
Compete opinar sobre proposições e assuntos de segurança
pública, aspectos operacionais da Polícia Civil, Militar e Científica
e assuntos relativos ao sistema penitenciário do Estado.
Comissão da Defesa dos Direitos da Pessoa Humana
Compete tratar de assuntos ligados à Cidadania, Participação
e Questões Sociais opinando sobre assuntos que digam respeito aos direitos humanos e do consumidor.
Comissão de Atividades Econômicas
Compete assuntos relativos à agricultura, pecuária, abastecimento, agronegócios, serviços e políticas públicas voltadas para o desenvolvimento da indústria, do comércio e do turismo.
Banco de imagens ALESP

Indicações ao governador

As Comissões Permanentes são compostas por grupos de onze
ou treze parlamentares por períodos de dois anos. O Coronel
Telhada foi indicado por seu partido para compor quatro delas
como membro efetivo e mais duas como suplente.

Banco de imagens ALESP

Discursos em plenário
Discursar durante uma sessão plenária é muito importante,
pois é o momento em que o deputado Coronel Telhada fala
em nome da população, utilizando o microfone para levantar
a discussão dos assuntos que acha pertinente. Nesta página
compartilhamos trechos de suas falas.

“Quero dizer a todos os presentes que durante esses quatro anos que eu estiver aqui, tenham certeza de que serei
um crítico contumaz do crime. Serei crítico daquelas pessoas que defendem o crime, porque essas pessoas estão
contra a sociedade.” 11/06/2015

“Temos que entender que a maioridade penal é para
bandidos, meus amigos. Ninguém fala em criança. Isso
é uma hipocrisia. Ninguém quer pôr criança em cadeia.
Queremos pôr na cadeia os bandidos. Lugar de bandido é
na cadeia.” 17/06/2015

“Infelizmente, esse final de semana, houve a morte de mais
um policial militar. Soldado Elias Dias Brasil, do 36o Batalhão
Mais um policial militar vítima da violência no Brasil, vítima da
violência em São Paulo. Trata-se de mais um policial militar que
não é lembrado pela nossa sociedade.” 22/06/2015

“Quero comentar uma notícia publicada na Agência Brasil.
O título é: “População carcerária do Brasil cresce 74% em
sete anos”. Acho incríveis essas notícias, porque eles falam
que esse aumento de presos no Brasil não foi devido ao
trabalho da Polícia, não foi devido ao trabalho da Justiça,
foi pela prisão de jovens negros e mulheres. Já vem a discriminação daí.” 03/06/2015

“Muitos deputados não imaginam a pressão que é a vida
de um policial militar não só no serviço, mas também na
folga. Quando é baleado um policial, quando morre um
policial, as autoridades não se manifestam, a imprensa
não se movimenta, as associações de Direitos Humanos
também não tomam providências porque parece que não
gostam da polícia.” 15/06/2015

“Precisamos entrar em contato com o nosso governador e
pedir reforço do efetivo da Polícia Militar. No interior a situação está muito difícil. Têm cidades com uma viatura somente rodando. Tenho recebido vários e-mails de pessoas
pedindo pelo amor de Deus para aumentar o policiamento
na cidade.” 02/06/2015

“A respeito de reajustes salariais para a Polícia Militar e a
Polícia Civil; está na hora de reajustarmos o salário dessas pessoas. Parece que o estado tem a mania de esperar as pessoas
reclamarem para depois se movimentar. Acho que temos de
nos adiantar, apresentando uma proposta valorosa para os
homens e mulheres da polícia.” 01/06/2015

SEssão Solene
No dia 9 de julho, em ato solene em homenagem aos 83 anos
do início da Revolução Constitucionalista de 1932, foi realizada
no plenário da Assembleia Legislativa, sob a presidência do deputado Coronel Telhada, a entrega da Medalha da Constituição
para personalidades civis e militares que se destacam em prol
da segurança pública. Na entrada do prédio da Assembleia
Legislativa, os convidados foram recepcionados com uma exposição de fardas, equipamentos e documentos de 1932.

Antonio Carlos Aristides

“Acho que deve haver uma reformulação na legislação.
Temos que retomar (a ideia da) pena de prisão perpétua.
O sujeito que comete um crime hediondo tem que passar
o resto da vida preso, levantando todos os dias de manhã
e vendo o sol quadrado.” 19/06/2015

