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Capital

AMIGOS,
R$400 mil para
manutenção do
Hospital Tide Setúbal

Amigos paulistanos,
Nesta cidade linda, que acolhe e da oportunidade
para todos, tenho trabalhado para que todo o
cidadão que aqui nasceu, ou que escolheu São
Paulo para viver, possa ter acesso à serviços
públicos de qualidade. Através deste informativo,
você poderá acompanhar nossas iniciativas e
juntos podemos devolver a cidade ao seu lugar de
merecimento. Contem sempre com este
Deputado.
Um forte abraço,
Jorge Wilson Xerife do Consumidor
Deputado Estadual

R$300 mil para
Associação Beneﬁcente
de Assistência Social
Nossa Senhora do Pari
O hospital atende uma população de 400 mil pessoas
de São Miguel Paulista por isso solicitei, através das
indicações nº 1181/2017 e nº2068/2017, a liberação
de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) para que,
de forma emergencial, os itens básicos e necessários
para o conforto e bons procedimentos diários dos
pacientes sejam assegurados e mantidos.

Esta importante instituição funciona 24 horas por dia e
atende mais de 9 mil pacientes por mês.Tendo em vista
o importante trabalho desenvolvido pela associação
solicitei, por meio da indicação 1238/2017, a
liberação de recursos no valor de R$ 300.000,00
(trezentos mil reais) para custeio, manutenção,
aquisição de equipamentos, material e insumos
hospitalares.
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Mais saúde para Parada de Taipas
A região de Parada de Taipas sofre com a falta de
atendimento na área da saúde. Solicitei por meio da
indicação nº 1187/2018 a liberação de recursos
ﬁnanceiros para o Hospital Geral de Taipas, Av. Elísio
Teixeira Leite, 6.999 - Parada de Taipas. Este recurso
será utilizado para aquisição de equipamentos de
última geração, melhorando assim o atendimento para
a população.

Recursos para o
Hospital das Clínicas

491 novas moradias
entregues na capital
Investimento de mais de R$46,4
milhões e 1600 pessoas beneﬁciadas

Estive na entrega de 91 unidades habitacionais do Residencial
Alameda Glete, na região central de São Paulo, e na entrega de
400 novas moradias no Jaraguá. É o sonho da casa própria
realizado!!

Novos trens da CPTM

Esta importante instituição, que atende a milhares de
pacientes diariamente, necessita urgente de recursos para a
aquisição de equipamentos. Solicitei providências
urgentes ao Governo do Estado através da indicação nº
1193/2018.

Mais saúde para
a Zona Leste
Os moradores da vila Alpina e região necessitam de
atendimento de qualidade na área da saúde. Solicitei ao
Governo do Estado através da indicação nº1190/2018
que determine à Secretaria de Estado da Saúde a
liberação de recursos ﬁnanceiros para o Hospital
Estadual Vila Alpina – HEVA, na Av. Francisco
Falconi, 1.501 - Vila Alpina e para o Hospital Estadual
Sapopemba – HESAP, Rua Manoel França dos Santos,
174 - Jardim Sapopemba (indicação 1191/2018).
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A Linha-7, que atende o trajeto Luz – Barra Funda até
Jundiaí recebeu dois novos trens totalizando 18 novas
composições, garantindo mais conforto e comodidade para
a população. Em breve todos os trens desta linha serão
trocados por novas composições.

Sistemas de monitoramento
em São Miguel Paulista
Imagens ajudarão a identiﬁcar
suspeitos e reduzir a criminalidade
Segundo os membros do CONSEG – Conselho de Segurança
do Estado, de São Miguel Paulista, a falta de imagens de delitos
cometidos próximo às vias de comércio e residências, diﬁculta
a ação da polícia e, um sistema com arquivo de imagens em
nuvem interligado ao COPOM – Centro de Operações da
Polícia Militar do Estado de São Paulo, potencializará a ação
da polícia nas investigações. Solicitei por meio da indicação nº
2459/2017, a liberação de recursos para investimentos em
sistema de monitoramento.

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 população,
com orientação jurídica gratuita focada na defesa dos direitos dos
consumidores, entre outras demandas.

