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HOMENAGEADO  •

Com vasta 
experiência 
em segurança 
e gestão, ele 
concorrerá 
na chapa do 
Dr.Lindoso

Coronel Lucena 
disputará vice- 
prefeitura de Osasco
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O Coronel Lucena, Jairton de Lucena 
Ribeiro, foi consagrado pré-candidato a 
vice prefeitura de Osasco pelo PSC. Ele 
concorrerá na chapa do Dr Lindoso (Re-
publicanos), que é médico e atualmente 
ocupa uma cadeira na Câmara Munici-
pal.  O Coronel, que também é formado 
em engenharia civil, afirma que decidiu 
se candidatar por conta de “aconteci-
mentos com envolvimento de diversos 
políticos em corrupção na minha cidade 
incluindo o atual prefeito, descaso do 
governante do município com a popula-
ção que se encontra agonizando princi-
palmente nas áreas de saúde, segurança, 
educação e outras”, falou.

Em sua vivência profissional, Lucena 
conquistou vasta experiência em policia-
mento ostensivo, preventivo e repressivo, 
policiamento de tático móvel, gerencia-
mentos de projetos de construção civil, 
gestão e fiscalização de obras públicas, 
processos licitatórios e planejamento de 
execução orçamentária de recursos pú-
blicos. Lucena é casado, tem dois filhos 
e reside em Osasco desde 1968.

Carreira
Em 1968, Coronel PM Lucena mu-

dou-se para Osasco onde viveu toda sua 
infância e juventude. Em 1988 ingres-
sou na Polícia Militar do Estado de São 
Paulo no Curso de Formação de Solda-
do do Comando de Policiamento Metro-
politano Oito – Osasco. 

No ano de 1990 iniciou o Curso de 
Formação de Oficiais na Academia de 
Polícia Militar do Barro Branco sendo 
declarado por mérito intelectual aspi-
rante à Oficial em agosto de 1993, onde 
começou a exercer a função de Coman-
do de Força Patrulha no patrulhamento 
preventivo na cidade de Osasco e em 
1996 assumiu o Comando de Policia-
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mento de Tático Móvel. Ainda em 1996 
entrou no curso de engenharia civil 
na Universidade Paulista (UNIP). Em 
2012 concluiu o Mestrado em Ciências 
Policiais de Segurança e Ordem Pública 
do Curso de Aperfeiçoamento de Ofi-
ciais (CAO) no Centro de Altos Estudos 
de Segurança “Cel PM Nelson Freire 
Terra” (CAES – Cel PM Terra), possui 
em destaque ainda os Curso de Policia-
mento Preventivo, Curso de Técnica de 
Ensino e o Curso de Resgate do Corpo 
de Bombeiros. 

Destaque
A partir de agosto de 1993, ele pas-

sou a se destacar no policiamento pre-
ventivo na função de comando de força 
patrulha participando de diversas ocor-
rências de destaques dentre as quais a 
da explosão do Osasco Plaza Shopping 
e do desabamento do teto da igreja Uni-
versal do Reino de Deus, atuando no ge-
renciamento de crise. Em 1996, passou 
a atuar como comando de policiamento 

de tático móvel participando efetiva-
mente no combate ao tráfico de drogas e 
armas ilegais na cidade de Osasco. Foi 
transferido por conveniência própria 
para o Centro de Engenharia da Polícia 
Militar onde participou de vários proje-
tos de construção de unidades operacio-
nais e administrativas em todo o Estado 
de São Paulo. Coronel PM Lucena che-
fiou o Centro de Engenharia da Policia 
Militar e encerrou suas atividades na 
ativa em junho de 2019 quando então 
passou para a reserva.

Prêmios
Coronel PM Lucena possui a medalha Láurea do Mérito 
Pessoal em 1º grau pelo reconhecimento da Instituição 
em função da qualidade da prestação do serviço do 
Policial Militar, outorgada pelo Comandante Geral da 
PMESP. Possui ainda a medalha “Valor Militar”, conferida 
a oficiais e praças da Polícia Militar, patenteada pelo 
reconhecimento do Estado aos bons serviços por ele 
prestados, com lealdade, constância e valor.


