Xerife do Consumidor consegue R$140 milhões para
construção da nova estação de Francisco Morato
É com muito orgulho que trago para vocês uma notícia histórica para os
cidadãos do município de Francisco Morato. Estive no Palácio dos
Bandeirantes com a Prefeita Renata Sene, o Secretário dos Transportes
Metropolitanos, Clodoaldo Pelissioni, o Presidente da CPTM, Paulo
Magalhães, e o Secretário Chefe da Casa Civil, Samuel Moreira, onde
foram autorizadas pelo Governador Geraldo Alckmin a contratação
das obras de implantação da nova Estação de Francisco Morato, na
Linha 7-Rubi da CPTM. O investimento totaliza R$ 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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AMIGOS,
200 mil doses de vacina contra a febre amarela

R$5 milhões para obras contra a enchente
Recentemente estive em Brasília com o Ministro da Integração Helder
Barbalho para solicitar a liberação de recursos que irão auxiliar nas
medidas necessárias para evitar as constantes enchentes no município.
Atendendo ao nosso pedido, foram liberados os recursos no valor de
R$5.687.803,61 para o Plano de Trabalho de Reconstrução, para que
sejam tomadas medidas para evitar as enchentes da região do Jardim Silva
que sofre com este problema há mais de 10 anos.
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demandas.
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O surto de febre amarela tem atingido grande parte da população de nosso
Estado, e as regiões localizadas nas divisas com áreas ﬂorestais foram as
mais atingidas. Entre elas estão:
a Zona Norte da Capital e os
municípios de Jundiaí, Francisco Morato, Caieiras, Atibaia,
e Guarulhos, que possuem um
grande número de habitantes.
Conseguimos reforços na
vacinação destes municípios
para imunizar os cidadãos.
Solicitei e conseguimos 200 mil
doses da vacina para Guarulhos,
que possui 1.349.113 habitantes
(IBGE), e que com essa conquista terá a imunização ampliada. O vírus da
febre amarela é transmitido pelo mosquito presente em áreas de mata
ﬂorestal, que infecta humanos e macacos. É importante reforçar que os
macacos não transmitem a doença, a transmissão ocorre pelo mosquito
Haemagogus na versão silvestre da doença, e o Aedes Aegypti, na versão
urbana, pois ele coleta o vírus e passa a ser um transmissor.

R$42 milhões para canalização
do rio Baquirivu-Guaçu
Os moradores das regiões próximas ao Rio Baquirivu-Guaçu, nos
municípios de Guarulhos e Arujá, sofrem com um problema que vem
acompanhando a vida dos cidadãos há muitos anos. Com a temporada
de chuvas, a grande preocupação é com o Rio Baquirivú-Guaçu que
causa muitas enchentes. Estive com o Governador Geraldo Alckmin
para tratar deste problema.
Os recursos, tanto para a canalização, quanto para a construção do
piscinão na região do Jardim Presidente Dutra já estão disponíveis, e as
obras começarão pela canalização dos primeiros 3 km do leito do rio,
com um investimento inicial de R$42 milhões. O trecho canalizado irá
do encontro com o Rio Tietê até a região do aeroporto de Cumbica, e,
além disso, o rio passará por um processo de desassoreamento que irá
do aeroporto até a divisa com a cidade de Arujá.

Desde o início de nosso mandato
parlamentar, tenho me empenhado para
garantir serviços públicos dignos e de
qualidade para a população. Tenho um
imenso carinho por todos os 645 municípios
de nosso Estado, e acredito que todo
cidadão que paga seus impostos tem direito
à contraprestação utilizando os serviços
com eﬁciência. Por isso, venho prestar
contas de nossas atividades parlamentares
através deste informativo.
Como vocês sabem, há mais de 25 anos
presto um atendimento gratuito à população na área de defesa do consumidor, e essa
tem sido uma das bandeiras do nosso
m a n d a to p a r l a m e n t a r. À f r e n te d a
Comissão de Defesa dos Direitos do
Consumidor na Assembleia Legislativa,
tenho lutado para que nós, como
consumidores, também dos serviços
públicos, sejamos respeitados. Além de
atender as solicitações que recebemos dos
municípios paulistas para levar mais
recursos e atender as principais demandas
de cada cidade.
Contem sempre comigo para trabalhar cada
dia mais para melhorar a qualidade de vida
dos cidadãos.
Um forte abraço!
Deputado Jorge Wilson
Xerife do Consumidor
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Nova UPA em Guarulhos Visita ao município de Porto Feliz
Tive a honra de visitar o
município de Porto
Feliz. Visitei a APAE, e
a Santa Casa e pude
conversar com os
cidadãos. Fui recebido
pelo Prefeito Dr. Antônio Cássio, o Vicep r e f e i t o D r. J o s é
Geraldo, a Vereadora
Professora Rose (PRB), o Presidente da APAE Marcos
Aurélio Membrive.

E

stive na inauguração da UPA (Unidade de Pronto
Atendimento) Vicentino Papotto em Cumbica –
Guarulhos. Há muito a população anseia por atendimento
médico digno e de qualidade e conta agora com este
importante benefício, que irá desafogar as demandas dos
prontos-socorros dos hospitais, diminuindo ﬁlas de espera e
resolvendo grande parte das urgências e emergências.
A unidade contará com atendimento 24 horas sete dias por
semana, pediatria, raio-x, laboratório para coleta de
exames, leitos de observação, farmácia, atendimento
odontológico de urgência e futuramente, ortopedia.
Estiveram presentes o Prefeito Guti, a esposa do saudoso
Prefeito Vicentino Papotto, Dona Mercedes, seus ﬁlhos e
netos.
A saúde é prioridade em nosso mandato e vamos continuar
trabalhando para que a população tenha saúde de qualidade.

Pude receber as solicitações das autoridades locais e da Cidade
dos Velhinhos, e solicitei através da indicação nº4292/2017,
R$100 mil reais para obras de infraestrutura urbana, como
pavimentação asfáltica e recuperação de guias e sarjetas,
R$300 mil para a área da saúde (Indicação nº3287/2017 e
nº4298/2017). Os cidadãos Portofelicenses podem sempre
contar com este amigo.

Verbas para a saúde

Melhorar o atendimento na área da
saúde é um dos maiores desaﬁos de
nosso mandato. São recorrentes as
reclamações sobre falta de médicos
especialistas, demora no agendamento
de consultas, mau atendimento e
diﬁculdades de transporte de pacientes
em todo o Estado.
Estive com o Governador Geraldo Alckmin e o Prefeito Marcus
Melo, em Mogi das Cruzes, para dar início às obras de duplicação
e modernização da Rodovia Pedro Eroles (SP-088), mais
conhecida como Mogi-Dutra.
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Entreguei no Palácio dos Bandeirantes,
junto com o Governador Geraldo
Alckmin, 196 viaturas 0km para a Polícia
Militar do Estado. Os veículos irão
reforçar a frota da Capital Paulista,
porém, serão ao todo 1.100 novas
viaturas para o Estado, além de mais 80
viaturas para a Polícia Civil,
representando um investimento de mais
de R$60 milhões. Mais equipamentos
para a Polícia, que luta todos os dias para que a população tenha preservado seu
direito de ir e vir em segurança!

Duplicação da rodovia Mogi-Dutra

R$1 milhão para Santa Isabel

Consegui através do FUMEFI, R$1 milhão de reais
para a cidade de Santa Isabel. O valor será para a compra
de equipamentos de infraestrutura como Moto
niveladora, retroescavadeira e caminhões. Assinamos o
convênio no Palácio dos Bandeirantes, junto com o
Governador Geraldo Alckmin e a Prefeita Fábia Porto.
Nosso mandato sempre estará à disposição para lutar
pelos cidadãos que pagam seus impostos e merecem
serviços públicos dignos e de qualidade.

Reforço para a segurança Investimentos
para o esporte

A rodovia passará por obras em 7,45 quilômetros de extensão nos
municípios de Arujá e Mogi das Cruzes. Com o investimento de
R$121,9 milhões, além da duplicação, serão construídos dois
viadutos, quatro passarelas, além da retiﬁcação da geometria de
uma curva acentuada no km 36 e a revitalização da sinalização. O
prazo para a conclusão é de 24 meses após o início das obras.
Os serviços facilitarão o acesso aos polos universitários e
industriais e o tráfego de caminhões pesados, que fazem a
extração de areia e pedra da região. Circulam pela rodovia em
média 159 mil veículos por dia, que serão beneﬁciados. Também
estiveram presentes o Secretário Estadual de Logística e
Transportes, Laurence Casagrande, e o Superintendente do DER
(Departamento de Estradas e Rodagem), Ricardo Volpi.

Para que os cidadãos tenham saúde de
qualidade, indiquei a liberação de
recursos orçamentários para a área da
saúde das seguintes cidades: Arujá
(Indicação nº 2517/2017 e 4058/2017),
Atibaia (Indicação nº 4301/2017),
Bebedouro (Indicação 2483/2017),
Boituva (Indicação 2502/2017),
Cabreúva (Indicação 4304/2017),
Caieiras (Indicação nº 4057/2017 e
2553/2017), Cesário Lange (Indicação
2478/2017), Ferraz de Vasconcelos
(Indicação nº 3279/2017, 3267/2017,
4295/2017 e 4059/2017), Francisco
Morato (Indicação nº 2149/2017,

2481/2017, 4055/2017), Franco da
Rocha (Indicação nº 2534/2017,
2530/2017 e 4297/2017), Guarulhos
(Indicação nº 4064/2017, 4054/2017,
2155/2017), Itapeva (Indicação nº
2503/2017), Itu (Indicação
4056/2017), Juquitiba (Indicação nº
2525/2017 e 2477/2017), Louveira
(Indicação nº 4299/2017), Mairiporã
(Indicação nº 4062/2017, 2523/2017),
Mogi das Cruzes (Indicação nº
4294/2017) Mogi Mirim (Indicação
nº 2491/2017), Nazaré Paulista
(Indicação nº 3271/2017), Osasco
(Indicação nº 4300/2017), Porto Feliz
(Indicação nº 3287/2017, 4298/2017),
Santa Isabel (Indicação nº 4060/2017,
2537/2017), Santo André (Indicação
nº 4296/2017), Sumaré (Indicação
nº3276/2017).
Totalizando mais de 4 milhões em
indicações, que deverão auxiliar nas
despesas com a saúde municipal, na
contratação de médicos especialistas,
aquisição de equipamentos e também
na aquisição de veículos para a
locomoção de pacientes.
Estamos trabalhando para que nossas
solicitações sejam atendidas.

A inserção da juventude na prática
esportiva, além de ser um cuidado
preventivo à saúde, está diretamente
relacionada à redução dos índices de
criminalidade.
Destinei uma quadra society com
grama sintética, alambrado e
arquibancada para o município de
Francisco Morato, uma academia
popular e uma pista de skate para os
moradores das cidades de Mairiporã
e Santa Isabel.

Bom Prato
para Jacareí
Jacareí é uma cidade em constante
crescimento populacional e
desenvolvimento socioeconômico.
Por isso, solicitei através da
indicação nº776/2017 a implantação
de um restaurante Bom Prato no
município.
O programa oferece, diariamente,
refeições saudáveis e de alta
qualidade a um custo acessível.
Vamos nos empenhar para que, em
breve, a população tenha acesso a
mais este benefício.
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