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Saiba mais
sobre o trabalho
do Coronel
Telhada como
Deputado,
Vereador e
Policial Militar

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 da
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 e o Centenário
do Batalhão 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.
Aposentado em 2011, foi promovido ao mais
alto posto da Polícia Militar, Coronel PM. Em
2012, foi eleito vereador à Câmara Municipal de
São Paulo. Em 2014, candidatou-se a deputado
estadual, tendo sido eleito com 254.074 votos, o
segundo mais votado no Estado de São Paulo e
o quarto no Brasil.

Beto Bueno

Conheça o
Coronel Telhada

CURSOS

Alguns dos mais de 15 cursos realizados:

CURSOS FREQUENTADOS NA POLÍCIA MILITAR
Curso de Segurança Física de Instalações e
Dignitários (1987, APMBB)
Curso de Resgate de Reféns em Aeronaves
(1987, VASP)
Curso de Negociação e Resgate de Reféns
(1987, Scotland Yard)
Curso de Técnica de Ensino
(1993, APMBB)
Curso de Resgate e Pronto-socorrismo
(1996, 1º Grupamento de Busca e Salvamento)

CURSOS FREQUENTADOS NA VIDA CIVIL
MBA – Gestão Estratégica em Segurança
Empresarial (2006, Univ. Anhembi Morumbi)
Seminário “Brazilian Political Leaders”
(2013, Israel)

Confira o trabalho do
Vereador Coronel Telhada

PROJETOS

Projetos aprovados na Câmara e sancionados
pelo prefeito.
Semáforos
A Lei 15.813 permite que semáforos
fiquem no modo amarelo piscante
da meia-noite às quatro da madrugada, reduzindo o número de assaltos em esquinas com alto grau de periculosidade,
sem afetar o trânsito da região. Matéria do jornal
Estado de São Paulo informa que 12% dos faróis
da cidade já se encontram operando desta forma.
Homenagens
Nomear logradouros públicos faz parte da função de um vereador e ajuda a
população a se localizar em serviços,
como GPS; além de facilitar para os
Correios. Desta forma o Coronel Telhada fez duas
homenagens a policiais falecidos, nomeando a Praça
Marta Umbelina da Silva (Lei 16.049) e a Praça Major
Sandro Moretti Silva Andrade (Lei 16.322).
Poda de árvore
Muitos acidentes ocorrem na capital
pela queda de árvores que deveriam
ser podadas. Para agilizar e desburocratizar a poda na cidade de São
Paulo, o Coronel Telhada assinou como coautor do
vereador Andrea Matarazzo uma lei (16.137) que
dá aos engenheiros agrônomos autonomia para
autorizar a poda de vegetação de porte arbóreo.
Cooperativas
Para aumentar a participação popular
no mercado de trabalho, o Coronel Telhada foi coautor do vereador Aurélio
Nomura na lei (15.944) que permite a
participação das cooperativas de mão de obra em
licitações da administração direta e indireta do Município de São Paulo. Com Aurélio Nomura, também
participou da lei (15.941) que criou o Parque Augusta.

Em pouco mais de dois anos no cargo de
vereador, o gabinete do Coronel Telhada
atendeu mais de 4.700 munícipes, que
geraram mais de 1.700 ofícios e mais
de 500 memorandos. A população
que procurou atendimento recebeu
aconselhamentos, tirou dúvidas e teve
inúmeros pedidos atendidos.
O vereador Coronel Telhada falou 80 vezes em
plenário, tratando de assuntos de interesse da
população, levantando temas importantes e
gerando debates na Câmara Municipal.
Foram convocadas 27 sessões solenes. Sendo
20 de entregas de medalhas e certificados
variados de diversas entidades, como MMDC
Leste, MMDC Ibirapuera, dentre outras.
Participou como membro efetivo das
seguintes comissões:
right Comissão de Trânsito, Transporte,
Atividade Econômica, Turismo, Lazer e
Gastronomia (membro em 2013/2015 e
vice-presidente em 2014)
right Comissão de Segurança Pública (vicepresidente em 2013 e presidente em 2014)
right Comissão de Educação, Cultura e
Esportes (membro em 2015)
right Criador e presidente da Frente
Parlamentar de Segurança Pública
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Destaques da atuação do
Deputado Coronel Telhada
PANCADÃO NÃO!
O primeiro projeto aprovado e sancionado na
Assembleia Legislativa ficou conhecido como a
“Lei do Pancadão”. Uma parceria do deputado
Coronel Telhada com o deputado Coronel Camilo,
que trata de punições administrativas para
veículos estacionados, em vias públicas ou áreas
particulares, que pratiquem o chamado pancadão,
com a utilização de aparelhos sonoros.
A lei 16.049 inibe os chamados pancadões: festas
realizadas no meio da rua, sem autorização,
por diversas horas, incluindo a madrugada,
perturbando o sossego de quem precisa acordar
cedo para trabalhar e estudar.

Ocupa na Assembleia Legislativa de
São Paulo as seguintes funções:
• Vice-Presidente da Comissão de Assuntos
Metropolitanos e Municipais (2015/2016)
• Membro da Comissão de Segurança Pública
e Assuntos Penitenciários (2015/2016)
• Membro da Comissão de Atividades
Econômicas (2015)
• Membro da Comissão da Defesa
dos Direitos da Pessoa Humana, da
Cidadania, da Participação e das
Questões Sociais (2015/2016)
• Criador e coordenador da Frente
Parlamentar em Defesa dos
Motociclistas (2016)
• Vice-presidente de CPI constituída com
a finalidade de investigar a denominada
“Epidemia do Crack no Estado”

DIVERSÃO SEGURA

INDICAÇÕES

Outro projeto aprovado e sancionado foi a lei
16.110, que trata sobre a divulgação dos dados
identificadores das empresas que prestam serviços
de segurança em estabelecimentos que realizem
eventos. O objetivo é deixar festas e shows mais
seguros, locais que normalmente são frequentados
por um número amplo de pessoas, que muitas
vezes não possuem a segurança adequada.

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. Uma das
indicações feitas pelo Coronel Telhada
que rendeu um resultado prático foi a
que propôs melhorias na DEJEM. Com a
mudança, os bombeiros e profissionais da
área de saúde da PM poderão fazer Diária
Especial por Jornada Extraordinária de
Trabalho em suas funções originais.

Com a população tendo acesso fácil aos dados
da equipe de segurança, poderemos saber se
existe uma empresa séria, com documentação,
cuidando do local. Desta forma, teremos
profissionais treinados adequadamente para
atender os usuários do local e também em
condições de agir em situações de emergência.
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