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3 anos
de mandato

Um resumo
do trabalho
como Deputado
Estadual

Leis aprovadas
Ao longo dos três primeiros anos de mandato do deputado Coronel
Telhada 16 projetos de lei foram aprovados pela Assembleia Legislativa,
destes 14 viraram normas. Conheça abaixo alguns deles.

(Lei nº 16.049, de 2015)

O deputado Coronel Telhada (em coautoria com o deputado
Coronel Camilo) conseguiu a aprovação e a sanção da chamada
“Lei do Pancadão”, que trata da emissão de ruídos sonoros
provenientes de aparelhos de som portáteis ou instalados em
veículos automotores estacionados, com punições que variam
de multas a apreensão do carro do infrator.

Lei das Casas
Noturnas

Após a tragédia do incêndio em uma casa noturna em Santa
Maria (RS) pouco foi feito de concreto para aumentar a
segurança neste tipo de local. O Coronel Telhada conseguiu
aprovar uma lei sobre a obrigatoriedade de indicação dos
dados das empresas que prestam serviços de vigilantes,
nos estabelecimentos em que se realizem eventos.

Lei do Pancadão
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(Lei nº 16.110, de 2016)

Projetos aprovados
e vetados

Dois importantes projetos do Coronel Telhada foram aprovados
na ALESP, mas vetados pelo governador. O primeiro foi o PL
556 / 2016, que dispõe sobre a instalação de câmeras de
vigilância em transportes coletivos intermunicipais e similares
no Estado. O segundo é o PL 739 / 2016, que visa facilitar
processos de licitações e contratos pertinentes a obras,
serviços, compras, alienações, concessões e locações.
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Datas
comemorativas

Denominação

Municípios de
Interesse Turístico

Uma das funções dos deputados é a de apresentar e aprovar
projetos de lei de datas especificas. Este tipo de PL é aprovado
de forma mais rápida, pois seu andamento nas comissões é mais
ágil e não precisa passar pelo plenário. Alguns aprovados pelo
Coronel Telhada foram: Dia Estadual do Regimento de Polícia
Montada 9 de Julho (Lei nº 16.661, 2018), Dia do Escotismo (Lei
nº 16.555, 2017), Dia do Moto Clube (Lei nº 16.521, de 2017) e
Dia do Policial Militar Evangélico (Lei nº 16.272, de 2016).

Outra atribuição de um deputado estadual é dar denominação
para prédios e locais sem nomenclatura definida. Os nomes
ajudam na identificação em mapas e aplicativos, além de
valorizar pessoas que muito fizeram pela nossa sociedade.
Uma lei aprovada neste sentido foi a Lei nº 16.405, de 2017, que
nomeia o “Comando de Policiamento de Área Metropolitana /
10 - Tenente Coronel PM Sandro Moretti Silva Andrade”.

Um dos trabalhos realizados pelo Coronel Telhada foi um
conjunto de leis com os demais 93 deputados que classificam
como de Interesse Turístico mais de 40 municípios. Com a lei
estas cidades podem fomentar o turismo e melhorar os serviços
públicos para receber os visitantes, tudo regulamentado pelas
Leis nº 16.566, 2017; 16.430, de 2017; e 16.429, de 2017.

ATIVIDADE PARLAMENTAR
O trabalho de um deputado estadual vai além de apresentar
projetos de lei. Aqui apresentamos algumas realizações
e conquistas do deputado Coronel Telhada.

MAIS POLICIAIS NA ATIVA

BATALHANDO POR NOSSA HISTÓRIA

O deputado Coronel Telhada teve uma importante
participação no Projeto de Lei Complementar nº 04/2017.
Ele foi realizado a partir da indicação nº 1873/2015 feita
pelo Coronel Telhada, e encaminhada para o governador,
sugerindo que os policiais pudessem continuar exercendo
a sua atividade, após a idade anteriormente estipulada
para aposentadoria compulsória, se assim desejassem,
visando promoções futuras e outros direitos. Graças a esta
indicação e ao PLC 04, temos mais policiais na ativa nas
ruas, defendendo a população.

Graças à intervenção do Deputado Coronel Telhada
no Projeto de lei 328/2016, transformado em Lei nº
16338/2016, a sede da 1ª Cia do 4º BPRv foi retirada do
leilão realizado pelo Estado. Desta forma, foi preservado
o prédio histórico, localizado na Rua Bom Jesus de
Pirapora, 1721, na Vila Rami, em Jundiaí, e aqueles
patrulheiros rodoviários não perderam seu quartel. Com
tal medida ficou preservado um importante momento da
nossa história e também um vital equipamento para o
trabalho diário da nossa PM.

MELHORIAS PARA
FAMÍLIA POLICIAL MILITAR

MELHORIAS DEJEM

Outra sugestão que chegou ao nosso gabinete e que
resultou em uma indicação ao governador foi a de nº
733/2016; apresentada pelo Coronel Telhada e que
resultou na Lei Complementar nº 1305/2017. Esta lei
reconhece o direito do policial militar cuja morte ou
incapacidade for resultante do exercício de função
policial a ser promovido a graduação ou posto imediato,
com vencimentos integrais a que teria direito aos 30 anos
de serviço. Com isto valorizamos os heróis da Polícia
Militar com o maior reconhecimento possível: uma vida
com mais dignidade para sua família.

Atendendo a pedidos de diversos policiais militares, o
deputado Coronel Telhada apresentou ao governador
a indicação de nº 2426/2015, que ocasionou no envio
da Lei Complementar nº 1287/2016 para a Assembleia
Legislativa, permitindo que profissionais de diversas
especialidades, possam fazer a DEJEM nos seus
devidos postos de trabalho regulamentar. O secretário de
segurança da época destacou durante a assinatura da lei,
que ela só foi possível graças a ideia e ao empenho do
Coronel Telhada. A medida beneficiou policiais do Corpo
de Bombeiros, Profissionais de Saúde, Radiopatrulamento
Aéreo e Defesa Civil.

DEFESA DOS MOTOCICLISTAS

O deputado Coronel Telhada trabalha pelos motociclistas
e motoclubes na Assembleia. Diversas iniciativas foram
debatidas em reuniões da Frente Parlamentar em Defesa
dos Motociclistas, da qual o Coronel Telhada foi proponente
e coordenador, que teve sua abertura solicitada em 19 de
abril de 2016 e a primeira reunião ocorreu em 27 de agosto
de 2016, dentro do evento Parlamoto, organizado pelo
nosso gabinete na ALESP. Dentre os efeitos imediatos das

reuniões está a indicação 83, de 2017, em que solicitamos
que sejam realizados os estudos e adotadas as providências
necessárias para a criação de delegacia especializada em
roubo e furto de motocicleta no Estado de São Paulo. Além
da apresentação do projeto de lei nº 453/2017 que propõe
a criação de uma área de espera exclusiva de segurança
obrigatória para motocicletas pararem nos semáforos, em
vias com mais de duas faixas no mesmo sentido.
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