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Após declaração do prefeito de Sorocaba que afirmou à imprensa de que o
Conjunto Hospitalar
pode
municipalizado,
Marcelo questionou o secretário
Após declaração do prefeito de Sorocaba
que afirmou
à ser
imprensa
de que Raul
o
estadual da
Saúde,
quequestionou
respondeu:
"Esse anúncio de municipalização não partiu
Conjunto Hospitalar pode ser municipalizado,
Raul
Marcelo
o secretário
governo
estadual.
Não é pertinente
a fala
do prefeito de Sorocaba". Leia +
estadual da Saúde, que respondeu:do"Esse
anúncio
de municipalização
não
partiu
do governo estadual. Não é pertinente a fala do prefeito de Sorocaba". Leia +

O deputado estadual Raul Marcelo
O mandato apoia o projeto
um ato apoia
público o projetocomplementar 24/2015, de autoria
O deputado estadual Raul Marceloparticipou Ode mandato
pelo PSOL de Sorocaba
participou de um ato públicopromovido complementar
24/2015, de autoriade Carlos Giannazi, que acaba com
dos Giannazi,
direitos que
das acaba coma duzentena e dá estabilidade aos
promovido pelo PSOL de Sorocabaem defesa
de Carlos
e dos trabalhadores,
em defesa dos direitos dastrabalhadoras
a duzentena
e dá estabilidade aosprofessores da rede estadual de
imediata do da
presidente
trabalhadoras e dos trabalhadores,pela saída professores
rede estadual deensino. Além disso, garante aos
por disso,
Eleições
pela saída imediata do presidenteilegítimo Temer
ensino. e Além
garante aosdocentes Categoria O acesso ao
Diretas
Já!
Leia+
ilegítimo Temer e por Eleições
docentes Categoria O acesso aoIamspe. Leia+
Diretas Já! Leia+

Iamspe. Leia+

Durante audiência pública na
O deputado ressaltou a importância
Saúde da ressaltou
Alesp, Raul
Durante audiência pública naComissão de
O deputado
a importânciade firmar convênio entre o Instituto
ao secretário
Comissão de Saúde da Alesp, RaulMarcelo perguntou
de firmar convênio
entre o Institutode Assistência Médica ao Servidor
David
Uip sobre
Marcelo perguntou ao secretárioestadual de
Assistência
Médica oao ServidorPúblico Estadual e os hospitais da
das obras
do e novo
estadual David Uip sobre oandamentoPúblico
Estadual
os hospitais daRegião Metropolitana de Sorocaba,
em Sorocaba,
andamento das obras do novoHospital Estadual
Região Metropolitana
de Sorocaba,uma vez que possibilitará um
no quilômetro
da
Hospital Estadual em Sorocaba,localizado uma
vez que 106
possibilitará
umacesso efetivo às ações e serviços
Tavares.
localizado no quilômetro 106 darodovia Raposo
acesso
efetivoLeia+
às ações e serviçosna área da saúde. Leia+
rodovia Raposo Tavares. Leia+

na área da saúde. Leia+

Diante do desfalque de R$ 5
No Dia Mundial do Meio Ambiente
educação,
o mandato
Diante do desfalque de R$ 5bilhões na No
Dia Mundial
do Meio Ambiente(celebrado em 5 de junho), Raul
uma representação
bilhões na educação, o mandatoentrará com
(celebrado
em 5 de junho), RaulMarcelo protocolou requerimento
quantoprotocolou
no MP para
entrará com uma representaçãotanto no TCE
Marcelo
requerimentoem que questiona o responsável
de uma
tanto no TCE quanto no MP parasolicitar aem abertura
que questiona
o responsávelpela pasta ambiental do Estado de
o possível
solicitar a abertura de umainvestigaçãopelasobre
pasta ambiental
do Estado deSão Paulo a respeito da qualidade
governo
destinação
água
da
represa
de
investigação sobre o possíveldesvio do São
Paulonaa respeito
da qualidadeda
desvio do governo na destinaçãode verbas para
da a educação.
água
daLeia+represa
deItupararanga. Leia+
de verbas para a educação. Leia+

Itupararanga. Leia+
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