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AMIGOS,
R$2 milhões para
pavimentação asfáltica
A população Ituana que utiliza a Estrada
Municipal Tenente Noelio Araújo Silva,
umas das principais vias de acesso aos
serviços de saúde, educação e trabalho
do município vem enfrentando diversos
problemas de locomoção.
Visando proporcionar melhores
condições de acessibilidade nas vias
públicas, solicitei, por meio da
indicação nº3280/2017 a liberação de
recursos orçamentários no valor de R$ 2 Milhões para as obras de
pavimentação asfáltica na Estrada Municipal Tenente Noelio de Araújo
Silva, no trecho que liga a Rodovia Castelo Branco até a futura Unidade
Básica de Saúde, um percurso de aproximadamente 2 km.
Solicitei também, por meio da indicação nº2466/2017, a destinação de
recursos ﬁnanceiros no valor de R$500 mil para a aquisição de uma
motoniveladora, e, além disso, solicitei através da indicação nº 2465/2017
a aquisição de um caminhão basculante para o município. O veículo será
amplamente empregado no transporte de areia, pedra britada, pedrisco,
cascalho entre outros materiais para construção e serviços gerais.

R$100 mil para área da saúde
Melhorar o atendimento na área da saúde é um dos maiores desaﬁos do
município de Itu. E para atender a grande demanda da população com
qualidade, são necessários equipamentos com tecnologia de ponta para a
realização de exames.
Consegui, por meio de emenda parlamentar, a liberação de verbas no valor
de R$100 mil que serão utilizados na aquisição de máquinas e
equipamentos médicos hospitalares. Vamos trabalhar para garantir cada
vez mais recursos para a saúde dos cidadãos ituanos.

Fico muito feliz por, novamente, prestar
contas a todos vocês nesta segunda
edição de nosso informativo, das nossas
atividades parlamentares em favor da
querida cidade de Itu.
Nós, enquanto consumidores dos
serviços públicos, temos direito à
contraprestação com serviços eﬁcientes,
seguros e de qualidade como estabelece
o artigo 22 do Código de Proteção e
Defesa do Consumidor.
Como Presidente da Comissão de Defesa
dos Direitos do Consumidor na Assembleia Legislativa, tenho lutado para que o
consumidor seja respeitado e, que assim,
possamos estabelecer relações de
consumo mais justas e igualitárias.
Nosso mandato está sempre à disposição
dos amigos do município de Itu, bem
como para todos os 645 municípios de
nosso Estado.
Um grande abraço!
Jorge Wilson Xerife do Consumidor
Deputado Estadual
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Melhorias para a Polícia Civil R$400 mil para
A Delegacia Central da Polícia Civil de
APAE de Itu
Itu possui uma grande demanda. Ela

Sec. de Segurança Pública - Mágino Barbosa Filho, Dep. Estadual
Jorge Wilson, Ex-Governador do Estado Geraldo Alckmin e o
Delegado Geral da Polícia Civil - Dr. Youssef Abou Chahin.

atende a Delegacia da Mulher e mais
quatro distritos. É primordial a
aquisição de mais uma viatura, para
manter o trabalho eﬁciente. Sendo
assim, solicitei, por meio da indicação
nº2497/2017 a aquisição de uma
viatura descaracterizada para ser
incorporada à frota da Polícia Civil do
município.

Ainda para atender a grande demanda da categoria, solicitei, por meio de
indicação nº2498/2017 a contratação de mais dois investigadores e dois
escrivães, na Delegacia Central da Polícia Civil, e vamos trabalhar com ﬁrmeza
para que nossas solicitações sejam atendidas.

Nova sede da 5ª Companhia
do 50º Batalhão da PM
A cidade de Itu possui aproximadamente 167.095 habitantes (IBGE 2016). Em
2014, o número era de 165.511, o que signiﬁca um crescimento 0,94% em três
anos. Para que a população possa estar segura e viver com tranquilidade, é
necessário investimentos na área da segurança pública.
A atual sede da 5ª Companhia do 50º Batalhão da Polícia Militar do Interior está
localizada em um imóvel que se encontra em estado precário, tanto em termos de
ediﬁcação e instalações, como elétrica e hidráulica, na qual, a manutenção ou
reforma se tornou inviável ﬁnanceiramente, apesar de ser extremamente
necessária.
Solicitei por meio da indicação nº 2473/2017 a adoção de medidas necessárias
para a instalação de nova sede da 5º Cia do 50º Batalhão da Polícia Militar, no
bairro Cidade Nova, no município de Itu. Estamos trabalhando para que a
população tenha segurança pública de qualidade.

A cidade de Itu
conta hoje com a
nova sede da
A PA E, localizada na Avenida
Daniel Ratti,
bairro Piraí de
Acima. As instalações possuem 15 mil metros
quadrados. Para que a ampliação e
reforma das instalações fossem
possíveis, solicitei, por meio das
indicações nº2064/2017, e
nº2065/2017 a liberação de recursos
orçamentários no valor de R$400 mil.
Este recurso foi de grande importância
para aquisição de brinquedos para o
parque infantil e complementos
adaptados para a academia de
ginástica para a nova unidade da
APAE e para a aquisição de mobiliário adaptado para salas de aula e
refeitório no novo prédio. Também
solicitei, por meio da indicação
nº2067/2017 a liberação de recursos
para a compra de um veículo modelo
van escolar para atender os alunos da
instituição. A APAE pode sempre
contar com este Deputado para a
melhoria deste trabalho excepcional
para as crianças Ituanas.

R$100 mil para manutenção do Lar e Creche Mãezinha
O Lar e Creche Mãezinha é uma instituição beneﬁcente sem ﬁns lucrativos, registrada em 1939. A partir de 1963, o
estabelecimento conhecido como Creche Nossa Senhora do Bom Conselho, passou a ser administrado por cidadãos ituanos
e teve seu nome alterado para Lar e Creche Mãezinha, em homenagem à sua fundadora Noemia Mesquita.
Ao longo dos anos, a creche vem aumentando o número de crianças e atualmente atende 310 crianças de famílias carentes,
de zero a cinco anos de vida, sem custo para as famílias. Seu quadro de colaboradores é composto por 54 funcionários,
estando instalada em uma área construída de 2.600 m².
Tendo em vista o importante trabalho desenvolvido pela creche, solicitei, por meio da indicação nº1239/2017 que sejam
liberados recursos orçamentários no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para custeio e manutenção do Lar e Creche
Mãezinha, localizado no município de Itu.
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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.

