
Fico muito feliz em poder prestar contas a todos vocês, das 
atividades que venho desenvolvendo na Assembleia 
Legislativa, em prol da cidade de Francisco Morato.  Tenho 
muito apreço pela população desta querida cidade e estamos 
atendendo todas as demandas que recebemos de seus 
representantes. 
Conseguimos importantes avanços para a melhoria da 
qualidade de serviços prestados na área da saúde, que é uma 
de nossas prioridades neste mandato.
Vamos continuar trabalhando para garantir à população 
serviços públicos com a eficiência, segurança e qualidade, 
que toda a população merece e tem direito. 
Nosso mandato parlamentar está à disposição de todos os 
munícipes e vamos nos empenhar para que possamos levar 
mais recursos orçamentários e benefícios para a querida 
cidade de Francisco Morato. 

Um grande abraço!
Deputado Estadual Jorge Wilson 

Xerife do Consumidor 

AMIGOS,

Consegui a liberação de R$150 mil para a 
área da saúde de Francisco Morato. Estive 
com o Governador, Geraldo Alckmin, com 
a Prefeita, Renata Sene e os vereadores Jair 
Sene e Flor Cabeleireiro, para a assinatura 
do convênio.
Esse recurso será destinado para a aquisi-
ção de equipamentos de atenção básica, que 
é essencial para melhorar o atendimento de 
saúde. É mais uma vitória de Francisco 
Morato e meu compromisso é continuar 
trabalhando para o bom funcionamento dos 
serviços de saúde.
Outra boa notícia é que os cidadãos pode-
rão, em breve, contar com uma estação de 
trem equipada e preparada para atender a 
grande demanda.

Mais uma vitória para
Francisco Morato

Nova ambulância para a cidade
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Através de emenda parlamentar, destinei o valor de R$120 mil para a aquisição 
de uma ambulância, para a área da saúde, do município de Francisco Morato. 
O convênio foi assinado no Palácio dos Bandeirantes, com a presença do 
Governador, Geraldo Alckmin e da Prefeita, Renata Sene.
A aquisição da ambulância é fundamental para atender a grande demanda dos 
pacientes que precisam de tratamento nas cidades vizinhas e estavam sofrendo 
com a falta de transporte.
Vamos sempre trabalhar para levar benefícios à população e a área da saúde é 
uma das prioridades. Fico muito feliz em ver que o nosso trabalho continua 
dando frutos para os cidadãos do Estado de São Paulo, principalmente ao 
ajudar uma área tão necessitada.
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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.

Solicitei à Secretaria de 
E s t a d o  d e  S a ú d e  a 
liberação dos recursos 

anuais previstos no programa 
“Sorria São Paulo” (Indicação 
n°1636/2017), para ações de 
atenção básica de saúde bucal, 
para a população de Francisco 
Morato.

Pa r a  a t e n d e r  a  g r a n d e 
demanda de agendamento do 
exame  de  mamografia , 

apresentei na Assembleia Legisla-
tiva, a Indicação nº 1623/2017 onde 
solicito a carreta de mamografia do 
programa “Mulheres do Peito”, da 
Secretaria de Estado da Saúde.
Esse exame é fundamental para 
prevenir o câncer de mama, que é a 
maior causa de morte por tumores 
em mulheres no Brasil. As unidades 
móve i s  con tam com equ ipe 
multidisciplinar composta por 
técnicos em radiologia, profissiona-
is de enfermagem, funcionários 
administrativos e um médico 
ultrassonografista. É um programa 
que facilita o acesso das mulheres 
ao exame de mamografia e agiliza o 
diagnóstico e tratamento do câncer 
de mama, que possui grande chance 
de cura, se for descoberto e tratado 
precocemente. Vamos trabalhar 
para que o Governador disponibi-
lize este importante veículo para a 
cidade.

Instalação de postos policiais

Poupatempo para Francisco Morato

Carreta da mamografia

Programa Sorria São Paulo

Solicitei recursos financeiros 
para reforma e investimentos 
em equipamentos para aten-

ção em saúde, na UPA – Unidade de 
Pronto Atendimento (Indicação 
n°2149/2017).

Investimentos na UPA
de Francisco Morato
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Apresentei a Indicação n°2157/2017, 
na Assembleia Legislativa, onde 
solicito a liberação de recursos 
financeiros, através do Programa de 
Desenvolvimento Integrado, para 
investir na infraestrutura e pavimen-
tação do bairro Jardim Santa Catarina, 
em Francisco Morato.

Verbas para infraestrutura urbana

Implantação de ambulatório médico de especialidades
Como toda cidade em crescente 
desenvolvimento econômico e 
populacional, Francisco Morato tem 
uma demanda social que precisa 
contar com a imprescindível ajuda do 
Poder Público, em especial para 
garantir à população serviços dignos, 
humanizados e de qualidade. 
Tendo em vista que os atendimentos 
na área da saúde, realizados pelos 
hospitais do Estado, através do 

Sistema Único de Saúde – SUS, estão sobrecarregados, solicitei a implantação de 
um Ambulatório Médico de Especialidades – AME, através da Indicação 
n°1248/2017.
A unidade, além de agilizar o diagnóstico e o tratamento dos pacientes, irá 
desafogar os hospitais gerais, que poderão priorizar o atendimento de urgências e 
emergências e a realização de cirurgias mais complexas. 

Solicitei a instalação de dois postos 
p o l i c i a i s ,  u m  p a r a  a t e n d e r  a 
comunidade próxima ao CEU das 
Artes e dos Esportes, localizado no 
bairro Jardim Vassouras I (Indicação 
n°1066/2017) e outro para atender a 
comunidade do bairro Jardim Alegria 
(Indicação n°1065/2017), pois os 
moradores estão sofrendo com as 
graves consequências do aumento dos 
índices de criminalidade nesses 
bairros.  Vamos cobrar e acompanhar.

Apresentei a Indicação n°114/2017, na Assembleia Legislativa, onde solicito que 
seja realizado o estudo técnico visando à instalação de um posto de atendimento 
fixo, do Programa Poupatempo, a fim de levar à população moratense um 
atendimento rápido e eficiente em diversos serviços de natureza pública.
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