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AMIGOS,

R$100 mil para a saúde
e veículo especial
Através de emenda parlamentar, destinei
recursos ﬁnanceiros no valor de R$90 mil
para a aquisição de veículo especial para a
área da saúde do município de Silveiras.
O veículo atenderá a população que utiliza
o serviço público de atendimento médico
na cidade e que precisa se locomover até
outros municípios para a realização de
exames e procedimentos.
Estiveram presentes na assinatura do
convênio o Governador Geraldo Alckmin,
o Prefeito Guilherme Carvalho da Silva e o
Vice-Prefeito João Lolo.
Também solicitei, por meio da Indicação
nº1240/2017, a liberação de recursos
orçamentários no valor de R$100 mil para
atender a área da saúde do município.
Vamos lutar pela liberação desta verba para
melhorar os serviços públicos de saúde
desta querida cidade.

Fico muito feliz em poder prestar contas a todos vocês das atividades que
venho desenvolvendo na Assembleia Legislativa, em prol da cidade de
Silveiras e toda a região do Vale do Paraíba.
Com uma população de aproximadamente três milhões de habitantes, o Vale
do Paraíba é uma importante força na indústria e em demais áreas geradoras
de emprego em nosso Estado.
Conseguimos um importante avanço para a melhoria da qualidade dos
serviços prestados na área da saúde, que é uma de nossas prioridades neste
mandato.
Vamos continuar trabalhando para garantir serviços públicos com a
eﬁciência, segurança e qualidade que toda a população merece e tem direito.
Nosso mandato parlamentar está à disposição de todos os munícipes e
vamos nos empenhar para que possamos levar mais recursos orçamentários
e benefícios para a querida cidade de Silveiras e toda a região do Vale do
Paraíba.
Um grande abraço!
Jorge Wilson - Xerife do Consumidor
Deputado Estadual

R$150 mil para a Santa Casa de Cunha
Os hospitais ﬁlantrópicos e as Santas Casas são responsáveis por mais da
metade dos atendimentos da rede pública, mas só recebem 40% do que
gastam com esses atendimentos.
Solicitei, por meio da indicação nº1142/2017, redobrada atenção à caótica
situação que a instituição vem enfrentando e que se priorize a destinação de
recursos orçamentários no valor de R$ 150 mil, para que a Santa Casa de
Misericórdia de Cunha possa arcar com os gastos expressivos e investir na
melhoria das condições de atendimento aos pacientes.

Academia ao ar livre em Silveiras
Solicitei a liberação de recursos orçamentários para a instalação de uma
academia ao ar livre, a ﬁm de proporcionar aos moradores de Silveiras um
espaço para a prática de exercícios físicos e de lazer (Indicação
n°2545/2017). As academias públicas melhoram a qualidade de vida de
seus praticantes, pois trazem benefícios tanto para o corpo como para a
mente. Com a vantagem de ter um ambiente agradável, elas têm aparelhos
que ajudam a trabalhar a força muscular, ativar as articulações e melhorar o
condicionamento físico.
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Aumento do efetivo e novos
equipamentos para a Polícia
Solicitei por meio da Indicação
n°2547/2017, que sejam realizados
os estudos necessários e adotadas
providências urgentes visando a
aquisição de novos equipamentos e
o aumento do efetivo da Polícia
Militar e da Polícia Civil de
Silveiras.
Nos últimos cinco anos houve um
aumento alarmante nas ocorrências
registradas por furto e roubo,
Sec. de Segurança Pública - Mágino Barbosa Filho, incluindo os de veículos, sendo 22
Dep. Estadual Jorge Wilson, Comandante Geral da
ocorrências em 2012 contra 85 em
Polícia Militar de SP - Nivaldo Cesar Restivo.
2016.
É fundamental reformular a
distribuição do efetivo e investir em equipamentos de ponta para
proporcionar maior segurança aos munícipes. Vamos cobrar e acompanhar.

R$100 mil para a educação
Solicitei a liberação de recursos ﬁnanceiros, no valor de R$100 mil, para serem
investidos na educação de Silveiras
(Indicação n°2546/2017). A cidade está
classiﬁcada no grupo 5 do IPRS – Índice
Paulista de Responsabilidade Social, que
sinaliza níveis insatisfatórios de riqueza e
indicadores de longevidade e escolaridade.
Dessa forma, é necessário ampliar o
investimento na educação, a ﬁm de garantir
vagas a todos os munícipes, equipamentos
adequados e melhorias no ensino.

R$200 mil para obras
de infraestrutura

Carreta da mamograﬁa
Apresentei na Assembleia Legislativa
do Estado de São Paulo a Indicação
nº1242/2017, onde solicitei a carreta
da mamograﬁa, do programa
“Mulheres de Peito”, da Secretaria de
Estado da Saúde para a cidade de
Silveiras.
A carreta-móvel é fundamental para
que as mulheres possam ter um
atendimento rápido e de qualidade,
sem precisar se deslocar para outros
municípios para a realização do exame.Vamos trabalhar para que o
Governador disponibilize este importante veículo para a cidade.

Para atender às reivindicações dos
moradores de Silveiras, solicitei recursos
orçamentários, no valor de R$200 mil, para
as obras de infraestrutura urbana, tais
como pavimentação asfáltica e recapeamento de ruas e avenidas, com o
objetivo de melhorar as condições das vias
públicas (Indicação n° 2544/2017).

Bom Prato para
Jacareí

Programa Melhor Caminho
A agricultura familiar está entre as principais atividades econômicas
desenvolvidas pela população do município de Paraibuna.
O Programa Melhor Caminho, executado pela Companhia de
Desenvolvimento Agrícola de São Paulo (CODASP), tem como objetivos a
readequação das plataformas das estradas rurais de terra, dotar os pontos da
estrada com estruturas que evitem processos erosivos, bem como melhorar as
condições de suporte e rolamento das pistas das estradas rurais com a
execução de revestimento primário. Solicitei, através da indicação nº59/2017,
a inclusão do município de Paraibuna no Programa Melhor Caminho.

Jacareí é uma cidade em constante
crescimento populacional e desenvolvimento sócioeconômico. 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.

Reforma do Clube de Lavrinhas e quadra municipal
A prática de esportes é de fundamental importância para a saúde dos cidadãos. O Clube Municipal de Lavrinhas, que sempre
garantiu momentos de lazer para a população, encontra-se em péssimas condições. Solicitei, através da indicação nº 2467/2017,
a liberação de recursos orçamentários no valor de R$100 mil para que o clube municipal possa ser reformado e entregue para a
população. Solicitei, também, através da indicação nº 2468/2017, recursos no valor de R$ 180 mil para a cobertura da quadra
municipal de esportes, localizada no bairro Tranquilo, no Município de Lavrinhas.
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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.

