
É com muito carinho e respeito que 
venho prestar contas de nosso mandato 
parlamentar por meio deste informativo, 
como tenho feito em todo o Estado.

Há mais de 25 anos estou com a 
população nos mais diversos bairros e 
regiões de São Paulo, defendendo o 
cidadão nas relações de consumo. Há 
pouco mais de dois anos estou Deputado 
Estadual, o que me permitiu a expansão 
de nosso trabalho para todo o Estado.

Hoje posso representar de forma ampla 
os mais de 180 mil cidadãos que me 
conduziram até a maior Assembleia 
Legislativa da América Latina, de onde, 
agora, posso fazer valer ainda mais o 
direito do consumidor sobre os serviços 
públicos.

Tenho muito carinho pela cidade de 
Ferraz de Vasconcelos e, por meio deste 
informativo, você poderá ficar a par de 
nossas iniciativas parlamentares. Acesso 
digno à saúde, à segurança, à educação e 
ao desenvolvimento, são pilares e 
direitos do cidadão.

Um grande abraço!
Jorge Wilson Xerife do Consumidor

Deputado Estadual

AMIGOS,

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

A situação das vias públicas do 
município de Ferraz de Vasconcelos está 
d e t e r i o r a d a .  R u a s  e  a v e n i d a s 
e s b u r a c a d a s  e  a l g u m a s  s e m 
pavimentação. Tenho recebido diversas 
d e n ú n c i a s  d a  p o p u l a ç ã o  e  d a s 
autoridades da região.
A falta de recapeamento e pavi-
mentação asfáltica nas ruas interferem 
na circulação de pessoas, veículos, 

principalmente em dias chuvosos pode causar prejuízos pessoais e 
materiais à população.
Solicitei, por meio das indicações nº 3269/2017, nº4272/2017 e 
nº4280/2017, a liberação de recursos no valor total de R$550 mil, que serão 
utilizados para a pavimentação de vias e recuperação de guias e sarjetas. 
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Ferraz de Vasconcelos

R$550 mil para infraestrutura

Reforço para segurança pública
O município de Ferraz de Vasconcelos, 
segundo dados do IBGE, cresceu 
significativamente em número de 
habitantes, de 168.306 em 2010 para 
188.868 em 2017, o que impacta 
consideravelmente os índices de 
criminalidade da cidade e região.
A segurança pública é uma das 
principais reivindicações da população 
do município e, para que os Policiais 

Militares possam realizar um trabalho com excelência, é importante que 
estejam bem preparados e equipados.
Solicitei, por meio da indicação nº 3278/2017, que sejam tomadas 
providências para que uma nova viatura seja incorporada à frota da Polícia 
Militar do município de Ferraz de Vasconcelos. Garantir o direito de ir e vir 
da população é dever do poder público e merece toda a atenção. Nosso 
mandato é comprometido com o respeito às pessoas.

 

Sec. de Segurança Pública - Mágino Alves Barbosa Filho
Deputado Estadual Jorge Wilson e o Ex-Governador do
Estado de São Paulo - Geraldo Alckmin
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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.

Nova ambulância
para a cidade

Uma das principais dificuldades que o 
cidadão ferrazense enfrenta na área da 
saúde é com o transporte de pacientes. 
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, por meio de 
emenda parlamentar, na liberação de 
verbas no valor de R$100 mil para a 
aquisição de uma ambulância para a 
cidade de Ferraz de Vasconcelos. 
Agora a população contará com mais 
este recurso e com atendimento de 
qualidade no transporte de pacientes.

R$100 mil para a área da saúde
A população de Ferraz de Vasconcelos tem sofrido com o descaso com a saúde. 
Tenho recebido diversas denúncias sobre a falta de médicos especialistas, a 
demora no agendamento de consultas e falta de equipamentos adequados, o que 
prejudica o atendimento aos pacientes.
Ciente desta situação, consegui por meio de emenda parlamentar a liberação de 
recursos no valor de R$100 mil, que serão utilizados na aquisição de 
equipamentos com tecnologia de ponta para atender a população com dignidade. 
Vamos trabalhar para garantir mais recursos para a saúde de Ferraz de 
Vasconcelos.

Investimento em sinalização das vias

Nova Fatec e Etec em Ferraz

Os acidentes de trânsito são, em sua maioria, causados 
por imprudência humana e uma via bem sinalizada é 
primordial para reduzir estes índices. São necessários 
investimentos e ações importantes, como a sinalização 
do sistema de trânsito na cidade que necessita de 
manutenção.
Ferraz de Vasconcelos possui vários pontos sem 
sinalização de trânsito e placas indicativas, e essa 
implantação se torna imprescindível para a melhoria das 
condições de tráfego no município, principalmente para 
garantir a segurança dos motoristas e pedestres.
Solicitei, por meio da indicação nº 2474/2017, a 
liberação de recurso para investimento no sistema de 

sinalização de trânsito urbano (aérea e de solo) e a colocação de placas 
indicativas no município. Vamos cobrar para que, em breve, a população possa 
contar com mais este importante benefício.

Estive com o Governador do Estado em evento onde descerrou as placas de 
inauguração do prédio da Fatec e da Etec de Ferraz de Vasconcelos. O Estado 
investiu mais de R$ 27,6 milhões na construção, que tem 8,9 mil metros 
quadrados.
Com a Etec, o aluno pode fazer o curso técnico junto com o ensino médio e sair 
com dois diplomas. A cada cinco alunos, quatro já saem do curso empregados, 
podendo, assim, seguir carreira ou ingressar em uma universidade.
Com 870 matriculados, a unidade oferece Ensino Médio e sete cursos técnicos: 
Administração, Administração integrado ao Ensino Médio, Administração – 
EaD (a distância), Informática integrado ao Ensino Médio, Informática – EaD, 
Logística e Segurança do Trabalho e Ensino Médio com Qualificação 
Profissional de Administrador de Banco de Dados.
A Fatec inicia suas atividades no segundo semestre de 2018 com os cursos 
superiores de tecnologia de Análise e Desenvolvimento de Sistemas e Gestão da 
Produção Industrial.

Visita à cidade

Fico muito feliz e agradecido por ter 
sido recebido com tanto carinho na 
q u e r i d a  c i d a d e  d e  F e r r a z  d e 
Vasconcelos. Pude ouvir atentamente 
as reivindicações da população e das 
autoridades locais, como o Prefeito Zé 
Biruta e Vereadores. Nosso mandato 
está à  disposição e Ferraz de 
Vasconcelos pode sempre contar com 
este Deputado.


