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AMIGOS,
R$200 mil para infraestrutura urbana
A situação das ruas e avenidas do
município de Atibaia merece toda
a atenção do poder público.
Solicitei, por meio das indicações
nº4079/2017 e nº4288/2017, a
liberação de verbas no valor de
R$200 mil reais. Este recurso
deverá ser utilizado para obras de
infraestrutura urbana, como
pavimentação asfáltica e recuperação de guias e sarjetas.
A população, que paga seus impostos, merece e tem direito à contraprestação, com serviços públicos de qualidade.

Desassoreamento do rio Atibaia
Com a chegada do período de chuvas, os cidadãos atibaianos sofrem com
os estragos causados pela natureza. Em 2011, o DAEE - Departamento de
Águas e Energia Elétrica elaborou um estudo de combate às enchentes do
rio Atibaia que têm sido constantes na cidade. O rio é formado pela junção
dos rios Atibainha e Cachoeira, entre os municípios paulistas de Bom Jesus
dos Perdões e Atibaia, sendo que as nascentes do rio Cachoeira encontramse no estado de Minas Gerais.
Apesar do esforço do Governo do Estado em realizar o referido projeto, até
o momento, medidas visando o desassoreamento do rio não foram
colocadas em prática, causando sérios danos à população na época de
chuvas.
Solicitei, por meio da indicação nº823/2016 a liberação de recursos para
que sejam realizadas obras de saneamento e infraestrutura, como
canalizações e desassoreamento do Rio Atibaia, para minimizar os
problemas causados pelas fortes chuvas na região.

Te n h o u m i m e n s o c a r i n h o p e l o
município de Atibaia. Tenho acompanhado e atendido a todas as solicitações
que recebo dos cidadãos atibaianos. A
saúde, a educação, infraestrutura urbana
e a segurança são prioridades em nosso
mandato e venho, por meio deste informativo, prestar contas a toda população
de nossas atividades parlamentares.
Quero ressaltar que o cidadão atibaiano
tem, com este Deputado, um canal aberto
para tratar das demandas do município.
Nosso mandato está à disposição para
garantir serviços públicos de qualidade,
como estabelece a lei.
Um grande abraço!
Jorge Wilson Xerife do Consumidor
Deputado Estadual
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Reforços para a Polícia Militar de Atibaia
O município de Atibaia conta com uma grande estimativa de crescimento no
número de habitantes, segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geograﬁa e
Estatística), em 2010, o município contava com 126.603 habitantes e, em 2017,
com 139.683. Este crescimento impacta consideravelmente nos índices de
criminalidade da cidade e região.
Para atender a esta nova demanda populacional e valorizar nossos guerreiros
policiais militares, solicitei ao Governador do Estado, através da indicação
nº25/2016, que sejam tomadas providências urgentes visando à aquisição de
novos equipamentos e o aumento do efetivo da Polícia Militar no município.

Novo semáforo no Jardim Alvinópolis
Estive em Atibaia atendendo as
diversas denúncias da população. Os
moradores, que residem há mais de 30
anos na região, relataram os diversos
acidentes em um cruzamento que serve
como entrada e saída da cidade e une a
avenida Yolando Malozzi com a
Avenida São Paulo.
Os moradores relataram que ocorreram
diversos acidentes com vítimas no
local, que não contava com semáforos para organização do ﬂuxo de veículos.
Fui até o local para ﬁscalizar e, em seguida, fui acompanhado dos moradores até
a prefeitura da cidade, onde fomos recebidos pelo prefeito Saulo Pedroso que se
comprometeu a resolver o problema.
O semáforo foi instalado e a população pode transitar com tranquilidade pelas
vias.

R$100 mil para
nova ambulância

Saúde é prioridade em nosso mandato
parlamentar!
Os cidadãos atibaianos têm sofrido
com a falta de qualidade no
atendimento na rede pública de saúde.
Muitos cidadãos buscam atendimento em cidades vizinhas e o
transporte de pacientes deve ser feito
com total segurança e com atendimento de qualidade. Solicitei, e fomos
atendidos pelo Governo do Estado,
através de emenda parlamentar, na
liberação de verbas no valor de R$100
mil para a aquisição de uma ambulância para a cidade de Atibaia. Agora
a população contará com mais este
recurso e com atendimento de
qualidade no transporte de pacientes.

Dica do Xerife: serviços bancários
As instituições ﬁnanceiras desenvolvem um papel muito importante em nosso dia a dia, mas é
preciso estar atento, pois alguns consumidores passam por situações abusivas e não sabem. Os
bancos acabam se privilegiando e desvalorizando os consumidores. Temos aqui algumas
situações comuns que irão ajudar a se prevenir e conhecer os seus direitos.
Cobrança de tarifas sobre serviços essenciais: infelizmente não são todos que prestam atenção em
suas tarifas bancárias. O BACEN determina que todos os bancos forneçam serviços essenciais sem a
cobrança de tarifas, sendo obrigação dos bancos:
 Fornecimento de cartão com função débito;
 Realização de até quatro saques por mês;
 Realização de até duas transferências de recursos entre contas na própria instituição por mês;
 Fornecimento de até dois extratos por mês;
 Consultas gratuitas pela internet;
 Fornecimento de até 10 folhas de cheques por mês.
Há, também, as contas digitais, uma modalidade de conta corrente sem pagar tarifas, mais indicado para os que
costumam usar habitualmente a internet para suas transações ﬁnanceiras, sendo a gratuidade apenas para canais digitais,
lembrando que a escolha do canal de atendimento deve ser sempre do consumidor.
Caso o consumidor seja cobrado por estes serviços, o banco poderá ser responsabilizado.
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