
Tenho um compromisso com todos vocês, que me deram a oportunidade de desenvolver meu trabalho frente à 
Assembleia Legislativa. Por isso, sinto-me na obrigação de estar constantemente levando até vocês, através 
desse informativo, um resumo de todas as atividades parlamentares.
Conhecendo as necessidades de nossa população, tenho feito diversas indicações junto ao Poder Executivo 
do Estado, para levar mais recursos aos municípios paulistas e atender as principais demandas de cada 
cidade. Estamos trabalhando fortemente para levar até vocês serviços dignos e de qualidade na área de saúde, 
educação, infraestrutura, transporte público, segurança e mobilidade urbana. 
Ainda há muito trabalho pela frente e irei me empenhar para melhorar, cada vez mais, a qualidade de vida dos 
cidadãos paulistas. Quero agradecer a vocês, meus amigos que confiam e acompanham meu trabalho 
diariamente.
Contem sempre comigo!

Um forte abraço!
Deputado Jorge Wilson - Xerife do Consumidor

AMIGOS,

Reinstalação de Base da PM na Vila Carmela em Guarulhos

Instalação de Posto da Polícia Militar

Estive com o Governador do Estado de 
São Paulo, Geraldo Alckmin, o 
Secretário de Segurança Pública, 
Mágino Alves Barbosa Filho e o 
Delegado Geral da Polícia Civil, 
Dr. Youssef Abou Chaim, na entrega de 
684 armas, entre carabinas e fuzis, para 
a polícia do Estado. Um marco na fase 
de novos investimentos, mudanças e 
execução na administração da seguran-
ça pública. 
O Governador também assinou a 
transferência da Corregedoria da 
Polícia do Estado para a Delegacia 
Geral da Polícia Civil, centralizando os 
trabalhos da polícia. 
Esta ação e investimentos são de 
extrema importância e fortalecem 
ainda mais o nosso trabalho na 
Assembleia Legislativa em defesa e 
luta pela segurança da população. 

Participei da formatura de 2.478 novos 
soldados de 2ª classe para reforçar o 
efetivo da Polícia Militar, em diversas 
regiões do Estado de São Paulo. 
Estiveram presentes o Governador 
Geraldo Alckmin, o secretário da 
Segurança Pública, Mágino Alves 
Barbosa Filho, e o Comandante Geral 
da Polícia Militar, Coronel Nivaldo 
Cesar Restivo.

Do total de soldados formados, 1.336 
serão destinados a unidades da Polícia 
Militar da Capital, 277 para municí-
pios da Grande São Paulo e 461 para 
regiões do Interior do Estado. 
Fico muito feliz em saber que nossas 
Indicações para o aumento do efetivo 
da Polícia Militar em todo o Estado, 
serão atendidas. A população merece 
se sentir segura e protegida. Que Deus 
abençoe e proteja a vida de cada um 
desses guerreiros! 

Desde que a base da Polícia Militar foi retirada do bairro de Vila Carmela, em Guarulhos, há dois anos, os moradores estão 
sofrendo as graves consequências em virtude do aumento dos índices de criminalidade pelas diversas ocorrências na região. 
Para que os moradores do local possam voltar a ter mais segurança, solicitei a reinstalação da base da Polícia Militar (Indicação 
nº2063/2017). Vamos cobrar e acompanhar. 

O município de Francisco Morato vem sofrendo com a falta de segurança, e 
preocupado com esta situação, apresentei na Assembleia Legislativa as Indicações 
nº1066/2017 e nº1065/2017, para que o Governo do Estado instale um Posto para a 
Polícia Militar nos bairros Jardim Vassouras I e Jardim Alegria. 
Estive em audiência com o Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado, Cel. 
Nivaldo César Restivo,  onde tratamos das principais demandas da cidade.

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

Transporte escolar

Educação para 
Itararé e Andradina

Novos equipamentos
para a Polícia

Efetivo da PM ganha reforço

Para atender a grande demanda de alunos 
da rede pública da cidade de Arujá, 
apresentei a indicação n°2152/2017, 
pedindo um microônibus escolar. Além 
disso, solicitei uma van escolar para 
atender os alunos da APAE, do município 
de Itu (Indicação n°2067/2017).

Solicitei, por meio da Indicação 
nº1178/2017 a instalação de uma 
Fatec - Faculdade de Tecnologia de 
São Paulo, na cidade de Andradina, 
para atender a grande demanda de 
jovens que procuram por formação 
técnica com certificação. Além disso, 
apresentei Indicação nº1637/2017 
para que sejam tomadas as providên-
cias necessárias a fim de acelerar o 
processo de construção de uma nova 
sede, para a Escola Municipal 
Vicentina Ferreira Braga, em Itararé, a 
fim de atender ao pedido de alunos e 
professores, que foram prejudicados 
com o  fim do  func ionamento 
compartilhado com a Escola Estadual 
Heitor Guimarães Cortes.

Gabinete
Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo
Palácio 9 de Julho - Av. Pedro Álvares Cabral, 201
Sala T26 - T29 - CEP: 04097-900 - Tel.: (11) 3886-6485

Avenida Tiradentes, 2851 - Bom Clima - Guarulhos - SP
Tel.: (11) 2408-6556 - falecom@xerifejorgewilson.com.br
Atendimento: Dias úteis, das 8h às 18h.

Verbas para infraestrutura urbana
Vi s a n d o  m e l h o r a r  a 
qualidade de vida dos 
munícipes de Francisco 
Morato, Itu, Capela do Alto, 
Dois Córregos e Ribeirão 
Preto, solicitei a liberação 
de recursos financeiros para 
obras de pavimentação 

asfáltica, recapeamento de ruas e avenidas e recuperação 
de guias e sarjetas.

Para proporcionar à popula-
ção de Franco da Rocha um 
atendimento rápido e prático, 
apresente i  a  ind icação 
nº2066/2017, solicitando a 
instalação de um posto do 
Poupatempo, que é uma 
g r a n d e  r e f e r ê n c i a  e m 

eficiência de serviços públicos da administração do 
Governo do Estado de São Paulo.

Poupatempo para Franco da Rocha

INFORMATIVO DO MANDATO DO
DEPUTADO ESTADUAL JORGE WILSON

XERIFE DO CONSUMIDOR

Edição nº6 - 2º Trimestre/2017

Informativo do Mandato do Deputado Estadual
Jorge Wilson - Xerife do Consumidor.

Produção: Assessoria Parlamentar
Tiragem: 40.000 exemplares. 
Distribuição gratuita.
comunicacao@xerifejorgewilson.com.br

Expediente - Abril a Junho/2017

01

Há mais de 25 anos, o Deputado Estadual Jorge Wilson - Xerife do Consumidor 
realiza um expressivo trabalho social para atender a população, com orientação 
jurídica gratuita focada na defesa dos direitos dos consumidores, entre outras 
demandas.



Bom Prato para São Bernardo do Campo
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AME em Guarulhos
Para desafogar os atendimentos dos Hospitais 
Estaduais e Municipais de Guarulhos, apresentei 
a Indicação nº879/2017, ao Governador, para a 
instalação de um Ambulatório Médico de 
Especialidades – AME, no município.
Estive com o Prefeito Guti e o, até então, 
Secretário de Saúde de Guarulhos, Dr. Roberto 
Lago, em reunião com o Secretário de Saúde do 
Estado de São Paulo, Dr. David Uip e entre as 
pautas tratadas na audiência, a instalação do 

AME, em Guarulhos, foi um dos assuntos prioritários. 
A proposta foi acolhida tanto pelo Secretário, como também pelo Governador 
Geraldo Alckmin em audiência anterior. Tanto o Prefeito Guti, como o Secretário de 
Saúde, se colocaram à disposição para disponibilizar um local para construção da 
unidade. Vamos lutar por essa importante conquista para a nossa cidade!

Para atender a grande demanda de 
atendimentos na área da saúde, 
realizados pelos hospitais, indiquei 
a instalação de vários postos do 
AME – Ambulatório Médico de 
Especialidades, nas cidades de 
Teodoro Sampaio (Indicação 
n°2158/2017), Francisco Morato 
(Indicação nº1248/2017), Cerqueira 
César (Indicação n°1153/2017), 
Sumaré (Indicação n°1152/2017) e 
Aguaí (Indicação n°1151/2017). 
Além disso, também solicitei para a 
cidade de Paulínia, a construção de 
uma UBS - Unidade Básica de 
Saúde, no bairro Santa Terezinha 
(Indicação n°1635/2017).

Mais AME´s e UBS

Verbas para 
APAE de Itu

A nova sede da APAE, em Itu, irá 
ampliar o atendimento e propor-
cionar melhores acomodações e 
condições de trabalho aos profis-
sionais e alunos. Para que as obras 
sejam concluídas e o prédio entregue 
para a população do município, 
solicitei a liberação de recursos 
financeiros para a aquisição de 
brinquedos para o parque infantil e 
complementos adaptados para 
academia de ginástica (Indicação 
nº2065/2017) e, também, verbas para 
aquisição de mobiliário adaptado para 
salas de aula e refeitório (Indicação 
nº2064/2017).

Veículo especial para a saúde de Silveiras 

Nova ambulância para Santa Isabel  

Novas ambulâncias 

Piscinão em Guarulhos

O município de Santa 
Isabel contará com 
mais uma ambulância 
para o transporte de 
pacientes que neces-
sitam de tratamento nos 
municípios vizinhos. 
Destinei emenda parla-
mentar, no valor de 
R$120 mil, para a área 
da saúde, de Santa 

Isabel. A Prefeita, Fábia Porto esteve comigo na assinatura da 
emenda, que garantirá ao cidadão Isabelense um atendimento 
digno, realizado com excelência. 

Para garantir transporte digno e de qualidade aos pacientes de 
diversas cidades do Estado de São Paulo, solicitei ambulâncias 
para as cidades de: Francisco Morato (Indicação 
n°2151/2017), Hospital e Maternidade Jesus, José e Maria, de 
Guarulhos (Indicação n°2154/2017), Hospital Padre Bento, de 
Guarulhos (Indicação n°2153/2017), Mairiporã (Indicação 
n°2150/2017), Silveiras (Indicação n°2148/2017), Santa 
Isabel (Indicação n°2147/2017) e Iguape (Indicação 
n°1183/2017).

Atendendo às muitas solicitações, que fiz em Plenário e em 
reuniões, o Governador, Geraldo Alckmin assinou a 
autorização para a construção, pelo DAEE (Departamento 
de Águas e Energia Elétrica), do piscinão RB-05, na bacia 
do rio Baquirivu-Guaçu. 
O piscinão RB-05 deverá ocupar uma área de 275 mil m² e 
terá capacidade para acumular 600 mil m³ de água das 
chuvas, contribuindo para minimizar o risco de 
alagamento. Serão investidos R$157,7 milhões no local.
Esta é uma grande vitória para toda a população 
Guarulhense, que hoje sofre com as enchentes. Seguimos 
trabalhando, lutando e sendo a voz do povo, na Assembleia 
Legislativa do Estado de São Paulo. 

Através de emenda 
parlamentar, destinei 
verba para a área da 
saúde, do município de 
Silveiras. Este impor-
tante recurso, no valor 
de R$90 mil, ajudará a 
população que precisa 
se locomover até outros 

municípios para a realização de exames e procedimentos. 
Estiveram presentes o Prefeito, Guilherme Carvalho da Silva e 
o Vice-Prefeito, João Lolo. Nosso mandato está à disposição 
desta querida cidade, bem como de todo o Estado.

Estive na inauguração da UPA Paulista (Unidade de 
Pronto Atendimento), em Guarulhos. 
A cidade agora dispõe de mais este importante benefício 
para a população, que poderá contar com atendimento 
para resolver grande parte das urgências e emergências, 
diminuindo as filas nos prontos-socorros dos hospitais. 
Além disso, a unidade oferece estrutura para raio-x, 
eletrocardiografia, pediatria, laboratório de exames e 
leitos de observação. 
Estiveram presentes o Prefeito Guti, o Vice Prefeito 
Alexandre Zeitune, o Secretário Municipal da Saúde, 
Dr. Sérgio Iglesias e a Secretária Adjunta Graciane 
Mechenas. 
A saúde em nosso mandato é primordial. Vamos 
continuar trabalhando para que a população tenha 
acesso à serviços públicos eficientes e de qualidade, 
como prevê o Código de Proteção e Defesa do 
Consumidor. 

Inauguração da UPA Paulista Estive em Brasília, em audiência com o 
Ministro da Indústria, Comércio 
Exterior e Serviços, Marcos Pereira, a 
Prefeita de Francisco Morato, Renata 
Sene, além dos Vereadores Ildo e Flor 
Cabeleireiro, onde tratamos sobre o 
incentivo à geração de empregos para 
os cidadãos Moratenses, trazendo 
empresas para estabelecer suas sedes e, 
dessa forma, trazer mais economia para 
a cidade. 

Também estivemos com o Ministro da 
Integração Nacional, Helder Bar-
balho, e o Secretário Executivo Cel. 
Renato Newton Ramlow, em audiência 
onde discutimos sobre as providências 
que serão tomadas para resolver o 
problema das  enchentes  que o 
município vem sofrendo, causando 
grandes transtornos para população. 

O Ministro, bem como o Secretário, 
receberam todos os encaminhamentos 
e deliberaram medidas de urgência para 
a reconstrução das obras na cidade. 
Estamos trabalhando para que os 
Moratenses possam ter mais qualidade 
de vida, empregos e infraestrutura. 

Empregos e Infraestrutura
para Francisco Morato

Inauguração da 
Via Parque e Ciclovia

Verba para a saúde 
de Francisco Morato

ais uma vitória para a cidade de Francisco Morato! MEstive com o Governador do Estado, Geraldo 
Alckmin, com a Prefeita de Francisco Morato, Renata Sene 
e os vereadores Jair Sene e Flor Cabeleireiro, na assinatura 
de emenda, na qual destinei R$150 mil para a área da saúde.
Esse recurso irá proporcionar à população moratense um 
atendimento digno e de qualidade. 
Outra boa notícia é que os cidadãos poderão, em breve, 
contar com uma estação de trem equipada e preparada para 
atender a grande demanda.
Nosso trabalho continua firme em favor de todo o Estado!

Uma das reivindicações da população de São Bernardo do Campo 
é a instalação de uma unidade do Restaurante Bom Prato na cidade. 
Para atender a população que necessita do benefício para poder 

contar com uma alimentação digna, de qualidade e a um baixo 
custo, solicitei ao Governador do Estado, através da Indicação 

nº395/2017, uma unidade do Bom Prato para São Bernardo do Campo, e estamos 
trabalhando para que o nosso pedido seja acolhido pelo Governador.

Participei da inauguração de 8 km da 
Via Parque e 14km da Ciclovia do 
Parque Várzeas do Tietê, com o 
Governador do Estado de São Paulo, 
Geraldo Alckmin, e o Prefeito Guti. 
Aproveitamos para visitar as Obras do 
Piscinão, que irá ajudar na macrodre-
nagem evitando enchentes na região. 
Além disso, será feito o plantio de 64 
mil mudas de árvores nativas da Mata 
Atlântica e a retirada de meio milhão de 
metros cúbicos de material assoreado 
no Rio Tietê, em um percurso de 25km, 
que vai da Barragem da Penha até o 
Córrego Três Pontes. Uma obra de 
grande importância que irá beneficiar 
muitos bairros das cidades de São 
Paulo e Guarulhos. 


	Página 1
	Página 2

