
Fico muito feliz de poder prestar contas a todos vocês, das 
atividades que venho desenvolvendo na Assembleia 
Legislativa, em prol da cidade de Mairiporã.  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 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 Mairiporã. 

Um grande abraço!
Deputado Estadual Jorge Wilson 

Xerife do Consumidor 

AMIGOS,

Através de emenda parlamentar, 
destinei o valor de R$120.000,00 (cento 
e vinte mil reais) para a aquisição de 
uma ambulância, para a área da saúde, 
do município de Mairiporã. 
O convênio foi assinado no Palácio dos 
Bandeirantes, com a presença do 
Governador Geraldo Alckmin e do 
Prefeito Antônio Aiacyda.
A a q u i s i ç ã o  d a  a m b u l â n c i a  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 de minhas prioridades. 
Fico muito feliz em ver que o meu 
trabalho continua dando frutos para os 
cidadãos do Estado de São Paulo, 
principalmente ao ajudar uma área tão 
necessitada.

Nova Ambulância 
para a Cidade

Terminal Rodoviário para Terra Preta
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Atendendo uma reivindicação antiga dos moradores, solicitei, por 
meio da Indicação nº2521/2017, a construção de um terminal 
rodoviário, no distrito de Terra Preta, onde os usuários ainda são 
obrigados a esperar pelos ônibus em pontos localizados na região 
central, sem o mínimo de conforto e expostos ao tempo.
O terminal é considerado estratégico para as linhas urbanas e 
intermunicipais que diariamente partem e chegam a Terra Preta, 
tendo um volume grande de passageiros. Buscando proporcionar 
bem-estar e praticidade a todos, vamos lutar por essa importante 
conquista.
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Creche Escola

Verbas para Recapeamento e Pavimentação

Através do programa Creche Escola do 
Governo do Estado,  solici tei  a 
construção de uma unidade em 
Mairiporã (Indicação nº2519/2017). O 
p rograma  ob je t iva  aux i l i a r  os 
municípios e aumentar o número de 
vagas na Educação Infantil, por meio de 
convênios firmados com as prefeituras 
das cidades paulistas.
Vamos trabalhar para que não tenha 
mais crianças na fila de espera por uma 
vaga nas creches de Mairiporã.

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.

H á  m a i s  d e  2 5  a n o s ,  o 
Deputado Estadual  Jorge 
Wilson - Xerife do Consumidor 
realiza um expressivo trabalho 
social para atender a popula-
ção, com orientação jurídica 
gratuita focada na defesa dos 
direitos dos consumidores, 
entre outras demandas.

Sabendo da necessidade da população de um atendimento com 
qualidade e eficiência na área da saúde, solicitei a liberação de verbas, 
no valor de R$250 mil para a aquisição de equipamentos para o novo 
hospital de Mairiporã (Indicação nº2523/2017).
Apesar de estar com o prédio pronto, a unidade ainda não está em 
funcionamento devido à falta de alguns equipamentos. 

Solicitei a liberação de recursos financeiros, no valor de R$150 mil, para 
obras de pavimentação asfáltica e recapeamento de ruas e avenidas, do 
município de Mairiporã (Indicação nº2522/2017). As vias estão cheias de 
buracos e a situação só se agravou com as fortes chuvas de Janeiro, que foi o 
mês mais chuvoso dos últimos oito anos, segundo levantamento do INMET 
(Instituto Nacional de Meteorologia).
As vias mais prejudicadas estão na periferia, que colecionam grande 
quantidade de crateras. O problema é ainda mais grave nas vias sem 
pavimentação asfáltica, que praticamente impedem o acesso dos moradores 
às suas residências. É muito barro e os veículos não conseguem passar. 

Verba para a Saúde

Solicitei que sejam realizados os estudos necessários e adotadas 
providências urgentes visando à aquisição de novos equipamentos e o 

aumento do efetivo 
da Polícia Militar, 
no  mun ic íp io  de 
Mairiporã, por meio 
d a  I n d i c a ç ã o 
nº2496/2017, pois o 
contingente atual é 
insufic ien te  pa ra 
a t e n d e r  a  t o d a 
população.
É necessário refor-
mular a distribuição 
do efetivo e investir 
em equipamentos de 
ponta para que os 

policiais possam ter bom desempenho em suas funções.
Além disso, por meio da Indicação nº2520/2017, pedi também uma 
viatura para ser incorporada à frota da Polícia Militar de Mairiporã, a 
fim de fortalecer o policiamento ostensivo e proporcionar maior 
segurança aos munícipes. Vamos cobrar e acompanhar.

Aumento do Efetivo, Novos Equipamentos
e Viatura para a Polícia Militar

Governador do Estado de SP - Geraldo Alckmin, Sec. de Segurança 
Pública - Mágino Alves Barbosa Filho, Dep. Estadual Jorge Wilson,
Comandante Geral da  Polícia Militar de SP  - Nivaldo Cesar Restivo.
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