
Amigos paulistanos,

É com muito carinho e respeito que venho prestar contas de 
nosso mandato através deste informativo, como tenho feito 
em todo o Estado.
Há mais 25 anos estou com a população nos mais diversos 
bairros e regiões de São Paulo defendendo o cidadão nas 
relações de consumo.
Com esse trabalho, passei a representar, de forma ampla, 
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 da maior cidade do Brasil.
Acesso digno à saúde, segurança, educação e o desenvolvi-
mento, são pilares e direitos do cidadão.

Um grande abraço!
Deputado Estadual Jorge Wilson 

Xerife do Consumidor 
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médicos, como terapeuta ocupacional, 
fisioterapeuta, psicólogo, fonoaudió-
logo, cirurgião dentista, nutricionista, 
farmacêutico, assistente social, enfer-
meiros e auxiliares de enfermagem, 
técnicos de radiologia e profissionais de 
educação física na saúde.
Também foi anunciado o aumento da 
equipe do Hospital São Mateus, que receberá 03 médicos, 10 técnicos de 
enfermagem e 07 enfermeiros para atender a população. O cidadão que 
paga seus impostos tem direito à saúde de qualidade, por isso, nosso 
trabalho continua firme em defesa da população que é consumidora dos 
serviços públicos.

Estive Zona Leste de São Paulo, no 
Instituto Paulista de Geriatria e Geron-
tologia, também conhecido como 
Centro de Referência do Idoso da Zona 
Leste (CRI Leste), onde o Governador 
Geraldo Alckmin anunciou a nomeação 
de 10 novos médicos para a equipe. 
Desta forma, o atendimento ambula-
torial será reforçado em oito especia-
lidades, por meio de dois novos geria-
tras, dois ortopedistas, cardiologista, 
oftalmologista, otorrinolaringologista, 
ginecologista, psiquiatra e radiologista.
O local também conta com médicos de 
especialidades na área de clínica médica 
e angiologia, além dos profissionais não 

Centro de referência do
idoso na Zona Leste

AMIGOS,
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Resguardar a segurança da população 
dentro do princípio do direito do 
cidadão é a  base da Indicação 
nº1146/2016, que apresentei ao 
Governador do Estado de São Paulo e 
ao Secretario de Segurança Pública, 
solicitando especial atenção à região da 
Zona Leste para que haja uma maior 
distribuição dos policiais. A medida é 
fundamental para que a PM possa 
realizar um policiamento ostensivo e, 
consequentemente, minimizar os 
índices de criminalidade que a região 
tem sofrido nos últimos anos. Também 
solicitei que o Governador e o 
Secretário de Segurança ampliem os 
investimentos em novos equipamentos 
e  s i s t e m a s  d e  m o n i t o r a m e n t o 
eletrônico para os batalhões da região.

Reforço para a segurança

Mais segurança: aumento do
efetivo e equipamentos nos 
batalhões da PM na Zona Leste

Gabinete
Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo
Palácio 9 de Julho - Av. Pedro Álvares Cabral, 201
Sala T26 - T29 - CEP: 04097-900
Tel.: (11) 3886-6485

Avenida Tiradentes, 2851 - Bom Clima - Guarulhos - SP
Tel.: (11) 2408-6556
falecom@xerifejorgewilson.com.br
Atendimento: Dias úteis, das 8h às 18h.

Há mais de 25 anos, o Deputado 
Estadual Jorge Wilson - Xerife do 
Consumidor realiza um expressivo 
trabalho social para atender a 
popula-ção,  com or ientação 
jurídica gratuita focada na defesa 
dos direitos dos consumidores, 
entre outras demandas.

Atenção especial com Ermelino Matarazzo
Para oferecer um espaço digno, adequado e aconchegante aos moradores da 
região, apresentei a indicação nº1183/2017 para a reforma da Praça 
Benedicto Ramos Rodrigues, um dos mais tradicionais pontos de encontro 
de jovens e famílias da região.
Palco de diversas atrações culturais e festejos, a praça é um dos principais 
espaços disponíveis para a realização de atividades e necessita de uma 
profunda reestruturação. Além da reforma, para oferecer um espaço 
apropriado, seguro e de referência aos seus usuários, solicitei a instalação de 
banheiros químicos, bancos e lixeiras.

Solicitei, por meio da indicação nº1143/2107, verbas extraordinárias para 
poder investir na compra de equipamentos de ar condicionado para a 
Unidade de Tratamento Intensiva – UTI do Hospital Santa Marcelina, que é 
considerado referência de qualidade na prestação de serviços de saúde na 
Zona Leste da cidade de São Paulo e um dos mais importantes do Estado. O 
hospital destina 87% do seu atendimento ao SUS.
Sei da necessidade e da urgência que há em manter o ambiente em constante 
refrigeração para evitar o impacto sobre os procedimentos realizados e para 
manter a segurança dos pacientes, além de ser uma importante exigência da 
vigilância sanitária. Solicitei ao Governador prioridade emergencial.

Estive visitando as obras de restauração 
do Museu da Língua Portuguesa que fica 
localizado no Edifício da Estação da Luz 
em São Paulo, com o Governador 
Geraldo Alckmin. O prédio sofreu um 
incêndio de grandes proporções em 
dezembro de 2015, mas o Museu está 
literalmente renascendo das cinzas. 
Cerca de 85% da madeira da estrutura do 
telhado, datada de 1946, foi restaurada e 
utilizada na recuperação de esquadrias e 
fachadas. 
A obra da nova cobertura está sendo 
preparada com materiais modernos, mas 
que respeitem a estrutura do prédio que é 
tombado pelo patrimônio histórico. Para 
que isso aconteça, alguns materiais 
específicos foram trazidos para o 
trabalho, como as 27 toneladas de zinco 

do Peru, que já estão no Porto de Santos, e a madeira cumaru da Amazônia, 
de Santarém (Pará), que também está certificada para as obras. O prédio foi 
aberto ao público pela primeira vez em 1º de março de 1901 e suas estruturas 
foram importadas da Inglaterra. A tradicional torre do relógio voltou a 
funcionar e, em breve, todos poderão novamente interagir com as 
instalações do museu, que proporciona um bem que não se pode mensurar: o 
conhecimento!

Restauração do Museu da Língua Portuguesa

Equipamentos de ar condicionado
para a UTI do Hospital Santa Marcelina

Entreguei no Palácio dos Bandeirantes, 
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!
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