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O Coronel PM Paulo Adriano Lopes Lucinda Telhada, conhecido como Coronel Telhada, nasceu na cidade de São Paulo em
1961. Ingressou na Academia de Polícia Militar do Barro
Branco em 1979, com 17 anos de idade. Foi declarado Aspirante a Oficial PM em 1983. Serviu em várias unidades da Polícia
Militar do Estado de São Paulo (PMESP), entre elas o 23º
BPM/I, o 4º BPM/M, a ROTA, o 3ºBPChq, o GATE, o COPOM
e o 7º BPM/M.
Foi um dos oficiais fundadores do GATE e comandou
pelotão de ROTA como 2º e 1º Tenente, de 1986 a 1992.
Recebeu a Láurea de Mérito Pessoal em 1º Grau, a Cruz do
Mérito Policial em Ouro por bravura, a Cruz de Sangue em
bronze, Ordem do Mérito Militar, Ordem do Mérito Aeronáutico, Medalha Brigadeiro Tobias e do Centenário do Batalhão
Brigadeiro Tobias de Aguiar, entre outras condecorações.
Foi promovido a Capitão PM por bravura em 1988 e
ferido em serviço duas vezes: em 1990 e em 1995.
Realizou, entre outros, os seguintes cursos: Curso de
Formação de Oficiais, Curso de Paraquedismo, Curso
de Resgate de Reféns em Aeronaves, Curso de Negociação e Resgate de Reféns, Estágio de Salvamento
em Altura, Curso de Resgate e Pronto-Socorrismo e
Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais. Como Oficial Superior PM, atuou como
Subdiretor de Pessoal da PMESP e Chefe do Estado Maior do Comando de
Policiamento de Área Metropolitano-7, em Guarulhos; comandou o 7º Batalhão
de Polícia Militar Metropolitano (área central de São Paulo) e o 1º Batalhão de
Polícia de Choque “Tobias de Aguiar” – ROTA.
Em 2011 foi promovido ao mais alto posto da Polícia Militar, Coronel PM, e se
aposentou. Em 2012 foi eleito vereador da cidade de São Paulo e em 2014 foi
eleito deputado estadual, sendo reeleito em 2018.
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VEREADOR DE SÃO PAULO

MAIS 15 LEIS E DECRETOS LEGISLATIVOS
61 PROJETOS DE LEI
11 PROJETOS DE DECRETO LEGISLATIVO
6 PROJETOS DE RESOLUÇÃO
1 PROJETO DE EMENDA À LEI ORGÂNICA
3 REQUERIMENTOS
10 FRENTES PARLAMENTARES

(como proponente ou membro) e Comissões (titular ou suplente)

MAIS DE 20 REQUERIMENTOS
MAIS DE 3.000 OFICIOS

DEPUTADO ESTADUAL

22 LEIS
70 PROJETOS DE LEI
7 PROJETOS DE LEI COMPLEMENTAR
4 PROJETOS DE RESOLUÇÃO
22 PROJETOS DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
8 MOÇÕES
136 INDICAÇÕES
141 EMENDAS E SUBSTITUTIVOS
MAIS DE 2.000 REQUERIMENTOS
MAIS DE 5.000 OFICIOS
MAIS DE 40 FRENTES PARLAMENTARES
(como proponente ou membro) e Comissões (titular ou suplente)
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VEREADOR DE SÃO PAULO
Coronel Telhada candidatou-se pela primeira vez a um cargo eletivo na eleição
municipal de São Paulo, em 2012, para o cargo de vereador. Foi eleito com
89.053 votos, sendo o quinto mais votado na cidade e também no país.
Durante seu mandato, o vereador Coronel Telhada atuou na criação da
Comissão de Segurança Urbana e trabalhou forte junto à Guarda Civil Metropolitana de São Paulo, buscando melhorias e apoiando para serem pautados
itens que estavam a tempos arquivados na Câmara Municipal, como a aposentadoria especial. Ainda, criou a Medalha Jânio Quadros, primeira honraria oficial
dada pelos vereadores para a GCM.
Recebendo em seu gabinete diversos munícipes, avaliou diretamente com a
população a melhor forma de destinar as emendas parlamentares que tinha
direito, ou seja, as verbas que cada vereador define como a prefeitura vai
utilizar. Um dos focos foi a reforma de cemitérios municipais, como Vila Nova
Cachoeirinha, Santo Amaro e Vila Alpina.
Em plenário, o Coronel Telhada defendeu a segurança pública com pronunciamentos fortes em defesa da PM e da GCM, em casos como a “Salva de Prata”
para a ROTA, uma homenagem que seria destinada para o Batalhão Tobias de
Aguiar e que foi fortemente combatida pelos partidos de esquerda. Após longos
debates, ela foi aprovada, representando uma conquista significativa do ponto
de vista ideológico.
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Lei nº 16.735
Servidores
Públicos

Institui o Programa Casa
Paulistana aos servidores
públicos municipais (ativos ou
inativos) garantindo mais
dignidade para enfermeiros,
professores e guardas civis.

Lei nº 16.137
Manutenção
Pública

Garante maior rapidez em
podas de árvores na cidade,
para prevenir acidentes e
facilitar o trabalho das subprefeituras.

Lei nº 15.813/2017

Leis nº 16.786
e 16.920
Policiais

Homenageia policiais com
seus nomes em logradouros
públicos: Praça Cabo Marta
Umbelina da Silva e Praça
Major Sandro Moretti Silva
Andrade.

Leis nº 15.941
Meio ambiente
Pensando no bem estar da
população do centro de São
Paulo, determina a criação
do Parque Augusta.

Segurança para os Motoristas

Permite que semáforos operem no modo amarelo
piscante durante a madrugada, garantindo mais
segurança para os motoristas da cidade.
VEREADOR DE SÃO PAULO
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Frente Parlamentar da Segurança Pública
Como presidente da frente realizou reuniões para combater os pancadões espalhados pela cidade e buscar
soluções junto à comunidade.

Comissão de Trânsito, Transporte,
Atividade Econômica, Lazer e Gastronomia
Foi vice-presidente e atuou fortemente em audiências
públicas, presidindo várias, dentre elas as que trataram
sobre corredores de ônibus. Foi relator de mais de 50
projetos de lei.

Comissão de Segurança Pública
Foi criada após a entrada de policiais militares eleitos
vereadores na Câmara. Foi vice-presidente em 2013 e
presidente em 2014. Propôs emendas parlamentares
para ajudar a equipar a GCM e batalhou para a aprovação
da aposentadoria especial à guarda paulistana.

Comissão de Educação, Cultura e Esportes
Participou de todas as reuniões até o fim do mandato,
tendo projetos avaliados e aprovados pela maioria dos
membros.
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Vereador de São Paulo | Projetos de lei
Projetos de Leis 490/2014 e 61/2013
Propõe a gratuidade da tarifa intermunicipal de ônibus aos
integrantes da Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Civil Metropolitana, Policia Cientifica e membros da Secretaria de
Administração Penitenciária, mediante a simples apresentação de carteira funcional.

Projetos de Leis 52/2014 e 412/2013
Dispõe sobre a concessão de adicional de periculosidade aos
guardas civis metropolitanos e professores de áreas de alto
risco do município de São Paulo.

Projetos de Leis 65/2013
Pensando no momento de lazer dos profissionais de segurança pública, propõe ingresso gratuito para estes policiais e
meia entrada aos familiares, em cinemas, teatros, museus,
circos, casas de show, espetáculos desportivos, estádios de
futebol e outras atividade culturais.

Projeto de Lei 323/2013
Direitos de pessoas especiais: Propôs a obrigatoriedade de
reserva de assentos nos estádios de futebol, para pessoas
portadoras de deficiência, idosos, pais ou responsáveis acompanhados por crianças e adolescentes até 12 (doze) anos.

Projeto de Lei 530/2013
Proíbe a retenção de macas das ambulâncias do SAMU e de
outras unidades móveis de atendimento pré-hospitalar em
hospitais e postos de saúde.
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DEPUTADO ESTADUAL
Em 2014, o Coronel Telhada candidatou-se a deputado estadual em São Paulo,
tendo sido eleito com 254.074 votos, o segundo mais votado no estado e o quarto
no país. Durante o mandado foi vice-líder de dois partidos.
Nos quatro anos de seu primeiro mandato, o Coronel Telhada compareceu diariamente ao plenário, muitas vezes como presidente ou secretário da sessão. Em
seus pronunciamentos destacou a defesa dos policiais e solicitou constantemente
o aumento salarial para o governador, cobrando também o reajuste para outros
setores do funcionalismo, como professores e funcionários da saúde.
Em seu gabinete o Coronel Telhada recebeu muitas pessoas, dando atendimento
todas as semanas para os mais variados setores da população. Através dessas
reuniões surgiram diversas emendas parlamentares, que são verbas destinadas,
pelos deputados, para municípios e entidades. Entre os locais atendidos com
emendas estão: Cerqueira Cesar, Cesário Lange, Flora Rica, Jundiaí, Espírito
Santo do Pinhal, Penápolis, Piracicaba, Quadra, Socorro, Torre de Pedra, Várzea
Paulista e Torrinha.
Outro trabalho realizado foram sessões solenes com homenagens para personalidades civis e militares, com medalhas e diplomas. Foram lembradas no plenário
da ALESP (Assembleia Legislativa de São Paulo) datas como a Revolução de
1932, aniversário do Batalhão Tobias de Aguiar e aniversário da PM
Em 2018 foi reeleito deputado estadual com 214.445 votos, o segundo mais
votado dentre os reeleitos. No mesmo dia da posse foi eleito o 3º vice-presidente
da Assembleia e vice-lider do Partido Progressistas.
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Leis nº 16.786
e 16.920
Assistência
Jurídica

Assistência jurídica integral e gratuita aos policiais civis, militares,
profissionais da Polícia Técnico-Científica, Administração Penitenciária e aos agentes socioeducativos da Fundação Casa que, no
exercício de suas funções, necessitem de advogado em sua defesa.

Leiº 16.049

Combate
ao pancadão
Regulamenta ruídos sonoros
provenientes de aparelhos
de som portáteis ou instalados em veículos automotores
estacionados e dá outras
providências.

22 Leis
Deputado Estadual
Leis nº 16.661,
16.945, 16.555,
16.520 e 16.272

Institui Dias Estaduais para
Regimento de Polícia Montada 9
de Julho, Oficial da Reserva do
Exército Brasileiro (R/2), Escotismo, Moto Clube, Policial
Militar Evangélico.

Leis nº 16.110

Mais segurança
Obriga a indicação dos dados
identificadores das empresas
que prestam serviços de segurança, por meio de vigilantes,
nos lugares em que se realizem
eventos.
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Comissões e Frentes como titular ou suplente
Comissão de Direitos Humanos
Desempenhou o papel fundamental de combater
projetos que protegiam bandidos e estimular projetos
que defendam os direitos das vítimas e policiais. Ainda
atuou de relator de temas importantes como a semana
estadual de conhecimento e sensibilização ao não
abandono afetivo aos idosos.

Comissão de Segurança Pública
Relatou projetos importantes em prol da população de São
Paulo, como o que dispõe sobre o procedimento de
utilização de veículos apreendidos e removidos para os
pátios do DETRAN e Delegacias de Polícia do Estado,
tanto pela polícia militar, quanto pela polícia civil.

CPI da Epidemia do Crack
Foi o vice-presidente da Comissão Parlamentar de
Inquérito que ouviu entidades que acolhem e tratam
pessoas com dependência química, além de convidar
para o debate especialistas como o Dr. Drauzio Varella.

CPI Operação Ethos/Condepe
Como presidente, o Coronel Telhada realizou diversas oitivas
para passar a limpo o Conselho Estadual de Direitos Humanos,
ouvindo inclusive o ex-vice-presidente Luiz Carlos dos Santos,
condenado por envolvimento com o crime organizado.
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Frente parlamentar em
Defesa dos Motociclistas

Comissão de Assuntos
Metropolitanos e Municipais

Como proponente e coordenador dos
trabalhos realizou reuniões importantes,
como o evento Parlamoto, e um debate
com delegados e oficiais da PM sobre o
roubo de motocicletas no estado.

Atuou como vice-presidente e participou de
reuniões cobrando mais segurança nos
transportes, como Metrô e CPTM, em
especial o direito das mulheres de viajarem
sem serem molestadas.

Destacando entre elas:
Indicação 340/2019

Solicita a criação do cargo de secretário executivo para
a Polícia Técnico-Cientifica.

Indicação 1707/2018

Indica a necessidade da Secretaria de Justiça e Cidadania criar carteiras funcionais aos agentes de apoio
socioeducativos da Fundação Casa.

Indicação 144 e 597/2018

Indicação para aumento do número de subtenentes e
aumento na promoção por merecimento de praças.

Indicação 605 / 2018

Sugere a expedição de portaria propondo que juízes
autorizem Guardas Municipais a utilizar bens apreendidos em razão de apreensões decorridas de operações
contra tráfico de drogas.

Indicação 83/2017

Criação de uma delegacia especializada em roubo e
furto de motocicletas.

Indicação 1457, 1458, 1459/2015 - 3436, 3481 e 3736/2017

Recorda a importância da abertura de concursos e
criação de postos de TenCel PM dentista, médico,
veterinário, músico, QAOPM e farmacêutico.

Indicação 339 e 203/2016

Requerimento para nomeação dos remanescentes
aprovados para os concursos dos cargos de delegado
de polícia e agente de segurança penitenciário.

Indicação 1130/2016

Propõe que todas as viaturas da PM sejam armadas
com um fuzil.
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Projeto de Lei nº 919/2017

O poder executivo fica obrigado a isentar
tributos para a compra de arma de fogo por
agentes responsáveis pela aplicação da lei.
Policiais militares, policiais civis, agentes penitenciários e GCMs pagando
menos impostos para adquirir seu armamento para defesa pessoal.

Projeto de Lei nº 750/2017
Autoriza
motocicletas
de
grande porte estacionarem em
vagas de automóveis em shoppings e grandes centros comerciais.

Projeto de Lei nº 724/2017
Obriga os contratantes de
serviços terceirizados de
segurança
patrimonial
fornecer, em seus editais de licitação, uma
cota mínima para deficientes físicos.

Projeto de Lei nº 453/2017
Proteção ao motociclista: Cria área de espera exclusiva
de segurança para motocicletas pararem nos semáforos
em vias com mais de duas faixas no mesmo sentido.

Projeto de Lei nº 396/2017
Respeito aos símbolos: Proíbe o uso, comercialização e
utilização de uniformes e fardas estaduais e municipais.

Projeto de Lei nº 990/2015
Cuidando do meio ambiente: Dispõe sobre a obrigatoriedade da instalação de equipamentos para utilização de
água reciclada na lavagem de veículos.
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Projeto de Lei nº 600/2015
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, no âmbito dos estabelecimentos comerciais.

Projeto de Lei nº 765/2016
Proíbe todo uso, fabricação,
comercialização de cerol ou
produtos afins em linhas para
pipas, como a perigosa e popular linha chilena.

Projeto de Lei nº 1162/2015
Segurança de crianças: Dispõe
sobre a obrigatoriedade do travaqueda acoplado a trava de segurança nos brinquedos instalados em parque de
diversões e eventos.

Projeto de Lei nº 556/2016
Maior proteção: Dispõe sobre a instalação de câmeras de
vigilância em transportes coletivos intermunicipais e similares.
Aprovado no plenário da ALESP, vetado pelo governador.

Projeto de Lei nº 474/2016
Monitoramento: Instalação de câmeras de vigilância em casas
noturnas e estabelecimentos similares parque de diversões e
eventos.

Projeto de Lei nº 1159/2015
Direitos do consumidor: Dispõe sobre a obrigatoriedade de leitor
ótico para conferência de lançamento de consumo.

DEPUTADO ESTADUAL

13

OUTROS DESTAQUES
Lei Complementar 1.305: A indicação 733/2016 do Coronel Telhada resultou na lei 1.305 que 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.
Lei 16.338: 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
A indicação nº 341/2015 do Coronel Telhada que foi atendida,
gerou a Lei Complementar 1287/2016, que “permite a DEJEM
(Diária Especial por Jornada Extraordinária de Trabalho Policial
Militar) aos PM da área de saúde, HPM (Hospital da Polícia Militar),
Corpo de Bombeiros e Defesa Civil, em suas funções atuais”.
PLC 04/2015: 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.

PEC 9/2015: Proposta de Emenda à Constituição nº 9/2015
objetivando emancipar o Corpo de Bombeiros, desta forma o
Corpo de Bombeiros de São Paulo seria uma instituição militar
independente, com autonomia para gerir todo o seu funcionamento, garantindo assim melhorias no serviço para a população
e a PMESP se dedicaria exclusivamente ao policiamento ostensivo preventivo.
Lei de Ingresso: O trabalho do deputado Coronel Telhada foi vital
na tramitação do PLC 023/16, que estipula regras para as provas
de admissão na Policia Militar. Ao lado de outro deputado aprovou
emendas importantes ao projeto. A proposta original propunha a
diminuição do limite para ingresso em 26 anos. Após reuniões e
debates foi mantida a idade máxima de 30 anos. Mais três emendas propostas foram aprovadas e sancionadas pelo governador.
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TIRA DÚVIDAS
Deputado estadual pode dar reajuste salarial para a PM?

Não, só quem pode conceder o aumento dos vencimentos dos servidores estaduais é o
governador. O poder executivo (presidente, governador e prefeito) sempre será o
responsável por enviar projetos que gerem custos ao Estado. Cabe apenas ao poder
legislativo (deputados e vereadores) aprovar ou rejeitar.

Deputado estadual pode propor a liberação de porte de armas e
redução da maioridade penal?

Não, somente a União pode legislar sobre esse tema. Desta forma só os deputados
federais e senadores podem alterar este tipo de lei, o mesmo ocorrendo com respeito a
diminuição da maioridade penal.

Saiba mais em:
www.coroneltelhada.com.br
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Palácio 9 de Julho | Av. Pedro Alvares Cabral, 201
Gabinete 1105 - Ibirapuera – São Paulo - SP
CEP: 04097-900 | Telefones: (11) 3886-6281 / (11) 3886-6283

Escritório Político Centro

Edifício Barão de Rio Branco (Próximo ao metrô Luz)
Rua Brigadeiro Tobias, 577 – Sobreloja – Sala 01
Centro – São Paulo (SP) | CEP: 01032-001

Telefone: (11) 3181-5190

Escritório Político Freguesia do Ó

Avenida Santa Marina, 2401 – Sobreloja – Freguesia do Ó
São Paulo (SP) | CEP: 02732-040

Telefone: (11) 3540-0191
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