Nova ambulância para a cidade
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.

Desenvolvimento Social: Centro de Convivência
do Idoso e outras demandas
Uma das necessidades de Francisco Morato, no que tange ao
desenvolvimento social, é de um lugar que ofereça oportunidades para
que a terceira idade tenha acesso a programas que atendam seus
interesses, direitos e necessidades. Com o foco na qualidade de vida do
idoso o CCI, Centro de Convivência do Idoso, traz atividades dinâmicas,
criativas, culturais, recreativas e esportivas, e tem o objetivo de integrar o
idoso na sociedade e estimular aspectos cognitivos como atenção,
coordenação, memória e percepção.
Em reunião com o Secretário de Estado de Desenvolvimento Social,
Floriano Pesaro, e a Prefeita de Francisco Morato, Renata Sene, tratamos
sobre a implantação do CCI no município.
Falamos também sobre a necessidade de aumentar a quantidade de vagas
para o Programa Ação Jovem, que tem como objetivo promover a
inclusão social de jovens na faixa etária de 15 a 24 anos. Estiveram
presentes, o secretário de assistência e desenvolvimento social de
Francisco Morato, Wagner Santana, e a Diretora da DRADS Guarulhos,
Angélica Pontes. O secretário se comprometeu em dar todo o empenho
para que a nossas solicitações sejam atendidas.
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Xerife do Consumidor consegue verbas
para estação de Francisco Morato
É com muito orgulho que trago para vocês uma notícia histórica
para os cidadãos do município de Francisco Morato. Estive no
Palácio dos Bandeirantes, com a Prefeita Renata Sene e o
Secretário dos Transportes Metropolitanos, Clodoaldo Pelissioni,
o Presidente da CPTM, Paulo Magalhães, e o Secretário Chefe da
Casa Civil, Samuel Moreira, onde foram autorizadas pelo
Governador Geraldo Alckmin a contratação das obras de
implantação da nova Estação de Francisco Morato, na Linha 7Rubi da CPTM. O investimento totaliza R$ 115 milhões e
contempla 6.000 metros de área construída, três plataformas de
embarque e desembarque, cinco escadas rolantes, três elevadores
e todos os itens de acessibilidade para pessoas com deﬁciência e
mobilidade reduzida. Serão implantados dois acessos, sendo que um ligará a estação ao terminal rodoviário da
prefeitura e o outro chegará até a rua Gerônimo Garcia, importante via do município. Hoje circulam cerca de 35 mil
usuários por dia na atual estação. Foi assinada também a liberação de crédito no valor de R$ 1,3 milhão do Fundo
Metropolitano de Financiamento e Investimentos (FUMEFI) para a realização de obras e serviços de engenharia
que vão possibilitar a futura instalação de escadas rolantes de acesso ao Terminal Urbano Leste. Ao todo serão quase
140 milhões para Francisco Morato. Uma importante obra na vida da população moratense que tanto precisa.
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Mais dois trens para a Linha 7-Rubi da CPTM
A Linha-7 Rubi da CPTM é a que tem a frota mais antiga, da década de
50. Por isso é de fundamental importância que os trens sejam renovados
para que possam proporcionar mais conforto e segurança no transporte
da população. Pensando nesta demanda estive com o Governador
Geraldo Alckmin na Estação da Luz, em São Paulo, para a entrega de
dois novos trens da Linha-7 Rubi. As composições vão operar no trajeto
Luz – Barra Funda – Água Branca – Piqueri – Pirituba – Vila Clarice –
Jaraguá – Vila Aurora – Perus – Caieiras – Franco da Rocha – Baltazar
Fidélis - Francisco Morato – Botujuru – Campo Limpo Paulista –
Várzea Paulista - Jundiaí, totalizando 18 novas unidades em operação
na linha, que atende cerca de 458 mil pessoas diariamente.
Ainda no mês de dezembro de 2017 serão no total 30 trens novos. E em 2018 mais 35, totalizando 65 novas
composições. Com salão contínuo de passageiros (passagem livre entre os carros), os trens possuem monitoramento
com câmeras na parte externa e interna e são acessíveis para pessoas com mobilidade reduzida ou deﬁciência, pois
contam com sinalização visual para identiﬁcação de assentos preferenciais, mapa dinâmico e áudio, além de espaço
para cadeirantes.

Investimento de R$22 milhões para Francisco Morato
A cidade de Francisco Morato vem sofrendo há anos com o problema
das enchentes, e a população sofre ainda com os prejuízos materiais e
emocionais, com a perda de seus bens conquistados com muito esforço.
A obra estava parada desde 2010, e tenho lutado para que em breve seja
entregue à população.
Estive com o Ministro da Integração Nacional, Helder Barbalho, e o
Secretário Executivo Cel. Renato Newton Ramlow. Na audiência,
discutimos sobre as providências que seriam tomadas com relação ao
problema das enchentes. O Ministro, bem como o Secretário, receberam
todos os encaminhamentos e deliberaram medidas de urgência para a
reconstrução das obras na cidade.
Retomada das Obras - Após a avaliação técnica do DAEE (Departamento de Águas e Esgoto), as obras do piscinão
foram divididas em duas etapas. A primeira faria toda a remoção do lixo, entulho e terra acumulados no fundo do
piscinão, devido ao abandono das obras, fazendo com que o piscinão não conseguisse desempenhar sua função evitando
novas tragédias.
Com a conclusão da primeira etapa, e a liberação dos recursos do FUMEFI (Fundo Metropolitano de Investimentos),
será realizada a concretagem do fundo do piscinão e em breve a população contará com este benefício.
Ao todo foram liberados R$ 22 milhões do FUMEFI que serão destinados para, além das obras do piscinão, à construção
de um novo corredor de ônibus na Vila Guilherme – Parque 120. O projeto contempla a Ulisses Guimarães e a Hortênsias
no Jardim Rosas, e a Av. Princesa Isabel no Parque 120.
A verba contempla também a 3ª fase da revitalização do Centro da cidade, que inclui a Rua Pedro Lessa, João Mendes Jr e
recapeamento e manutenção de passeio do viaduto.

Manutenção das ruas e avenidas
O cidadão moratense sofre com as ruas e avenidas esburacadas e totalmente sem
conservação. A Sabesp realizou diversas obras na rede de água da cidade, o que
prejudicou ainda mais o estado das vias.
Eu e a prefeita, Renata Sene, estivemos com o presidente da Sabesp, Jerson
Kelman para cobrar a manutenção das ruas e avenidas da cidade que estão
daniﬁcadas por conta das obras. Aproveitamos para solicitar investimentos no
sistema de captação e tratamento de esgoto e vamos acompanhar de perto as obras
de ﬁnalização e entrega da ETE – Estação de Tratamento de Esgoto da cidade.
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Incentivo à geração de empregos
Pensando na geração de emprego e renda, para a
população moratense, estive em Brasília, com o
Ministro da Indústria, Comércio Exterior e
Serviços, Marcos Pereira e com a Prefeita,
Renata Sene, para buscar as melhores
alternativas para que as empresas possam
estabelecer suas sedes na cidade de Francisco
Morato, movimentando a economia e gerando
empregos diretos e indiretos.
Discutimos importantes medidas para aumentar
o investimento da iniciativa privada no
município, além de programas de qualiﬁcação
proﬁssional e outras demandas.
Va m o s n o s e m p e n h a r p a r a q u e n o s s a s
solicitações sejam atendidas e Francisco Morato
conquiste o seu lugar de merecimento.

Restaurante Bom Prato
para Francisco Morato
Em audiência com o Governador
Geraldo Alckmin realizada em
janeiro deste ano, solicitamos a
instalação de um restaurante
Bom Prato no município de
Francisco Morato.
Durante o encontro, que contou
com a presença da prefeita de
Francisco Morato, Renata Sene, e
do vice-prefeito Araguacy,
apresentamos outras demandas
da cidade, entre elas a instalação
da estação de trens, uma reivindicação antiga dos moradores da região, que
agora é uma realidade.
A cidade que tem aproximadamente 169.942 habitantes (IBGE) não conta com
nenhuma unidade do programa Bom Prato para acolher a grande demanda da
população de baixa renda, idosos e pessoas em situação de vulnerabilidade
social que lá residem.
Trata-se de um programa de excelência, com importante função social já que
oferece à população carente refeições saudáveis e de alta qualidade a um custo
acessível e atende a população menos favorecida que depende de ajuda do Poder
Público para fazer frente aos elevados gastos com alimentação.
Com a instalação do restaurante em Francisco Morato, a população das cidades
circunvizinhas, Franco da Rocha – estimada em 147.650 e de Caieiras, com
97.016 habitantes, também poderão se beneﬁciar com o referido programa.

AMIGOS,
Fico muito feliz de poder
prestar contas a todos vocês,
das atividades que venho
desenvolvendo na Assembleia
Legislativa, em prol da cidade
de Francisco Morato. Tenho
muito carinho pela população
desta querida cidade e estam o s ate nde ndo to das as
demandas que recebemos de
seus representantes.
Conseguimos importantes
avanços na área de infraestrutura da cidade, e na questão
da mobilidade urbana, com a
nova Estação de trens.
Vamos continuar trabalhando
para garantir à população
serviços públicos com a eﬁciência, segurança e qualidade,
que toda a população que paga
seus impostos 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!
Jorge Wilson Xerife do Consumidor
Deputado Estadual
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