
Fico muito feliz em poder prestar contas a todos vocês, das 
atividades que venho desenvolvendo na Assembleia 
Legislativa, em prol da cidade de Santa Isabel. Tenho muito 
apreço pela população desta querida cidade e estamos 
trabalhando para atender 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 lutando para garantir 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 Santa Isabel. 

Um grande abraço!
Deputado Estadual Jorge Wilson 

Xerife do Consumidor 
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A Santa Casa de Misericórdia de Santa Isabel tem um papel 
fundamental para a saúde pública, sendo responsável por mais da 
metade dos atendimentos do município, porém ela só recebe 40% do 
que gasta. Por isso, solicitei, por meio da Indicação nº2537/2017, o 
repasse de recursos orçamentários para que a entidade possa arcar 
com todas as despesas e investir na melhoria dos serviços prestados à 
população. 

Verbas para a Santa Casa

Através de emenda parlamentar, 
destinei R$120 mil para a aquisição de 
uma ambulância, para o município de 
Santa Isabel. O convênio foi assinado 
no Palácio dos Bandeirantes, com a 
presença do Governador Geraldo 
Alckmin e da Prefeita Fábia Porto.
A aquisição da ambulância é fundamen-
tal para a cidade, que vinha sofrendo 
com a falta de transporte para os 
pacientes que precisam de tratamento 
nas cidades vizinhas. 
Para mim, é de suma importância levar 
benefícios à população, e a área da 
saúde é uma de minhas prioridades. 
Fico muito feliz em ver que nosso 
trabalho continua dando frutos para os 
cidadãos do Estado de São Paulo, 
principalmente ao ajudar uma área tão 
necessitada.

Nova ambulância 
para a cidade

AMIGOS,



Expediente
Informativo do Mandato do Deputado Estadual

Jorge Wilson - Xerife do Consumidor.

Produção: Assessoria Parlamentar

Tiragem: 46.500 exemplares. Distribuição gratuita.

comunicacao@xerifejorgewilson.com.br

Creche Integral
Solicitei, por meio da Indicação 
nº2539/2017, a liberação de recursos 
financeiros para a construção de uma 
creche central de período integral, em 
Santa Isabel, para atender a grande 
demanda de crianças que estão à espera 
desse serviço. A falta de vagas em 
creches com esse sistema de horário 
gera um prejuízo muito grande para as 
crianças que ficam sem estudo e para as 
mães que têm de abrir mão de 
oportunidades de trabalho, o que 
prejudica a renda familiar.
Vamos lutar para que as crianças 
tenham oportunidade de ensino 
integral!

Verbas para recapeamento
e pavimentação

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.

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

Solicitei que sejam realizados os 
estudos necessários e adotadas 
providências urgentes visando à 
aquisição de novos equipamen-
tos e o aumento do efetivo das 
Polícias Militar e Civil de Santa 
Isabel, devido a crescente violên-
cia na região, provocada pelo 
aumento do tráfico de drogas, 
assaltos e furtos de veículos.
Também solicitei a aquisição de 

duas viaturas, sendo uma para a Polícia Militar e outra para a Civil. Nosso 
objetivo é o de proporcionar aos munícipes maior segurança e rápido 
atendimento das ocorrências.
Para isso, é fundamental que o Governador e o Secretário de Segurança 
Pública reformulem a distribuição do efetivo e invistam em equipamentos 
de ponta para que os policiais possam ter bom desempenho em suas 
funções. Vamos cobrar e acompanhar.

Aumento do efetivo, novos 
equipamentos e viaturas

Solicitei, por meio da Indicação 
nº2540/2017, a liberação de recursos 
financeiros para o recapeamento e 
pavimentação asfáltica, em especial da 
Rua Prefeito José Raimundo Lobo, 
localizada ao lado do Ginásio de 
Esportes, em Santa Isabel, que está 
tomada por buracos. O local é utilizado 
para a realização de aulas e exames de 
direção aplicados pelo Detran. 
Os buracos na pista aumentam as 
dificuldades para quem está aprenden-
do a dirigir e a falta de recapeamento 
também prejudica a circulação de 
pessoas e de veículos, principalmente 
em dias chuvosos, causando sérios 
prejuízos aos munícipes.
As obras de infraestrutura serão funda-
mentais para melhorar a qualidade de 
vida da população.  Vamos nos 
empenhar para garantir os serviços 
essenciais à mobilidade urbana.

Castramóvel: castração gratuita de cães e gatos
O Castramóvel é um veículo capacitado para realizar pequenas cirurgias 
com profissionais habilitados, a fim de controlar a natalidade de cães e gatos 
e, também, trabalhar a conscientização da população para os problemas de 
saúde pública e de meio ambiente.
Sabendo da necessidade de Santa Isabel, solicitei, por meio da Indicação 
nº2542/2017, a implantação do sistema de Castramóvel na cidade, pois o 
canil municipal já atingiu a capacidade máxima para abrigo de cães e a 
superpopulação de animais de rua precisa ser evitada.
O investimento em políticas de proteção animal torna-se uma questão de 
saúde pública, pois os animais abandonados, sem cuidado algum, 
aumentam o risco de transmissão de zoonoses para a população.

Solicitei a liberação de recursos orçamentários para a instalação de uma 
academia ao ar livre, em área verde, no município de Santa Isabel, a fim de 
proporcionar aos moradores um espaço para a prática de exercícios físicos e 
de lazer.
As academias públicas melhoram a qualidade de vida de seus praticantes, 
pois trazem benefícios tanto para o corpo como para a mente. Com a 
vantagem de ter um ambiente agradável, elas têm aparelhos que ajudam a 
trabalhar a força muscular e a ativar as articulações.

Academia ao ar livre
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