Informativo do mandato

Coibir o fura-fila na saúde
A Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) aprovou o projeto de lei
1208/15, de autoria do nosso mandato, que visa tornar obrigatória a publicação, na internet, das listas de pacientes que aguardam por consultas,
exames e cirurgias nas unidades da rede pública de saúde do Estado. A
medida busca coibir a prática dos famosos fura-fila -- pessoas que acabam
conseguindo acelerar a realização dos procedimentos por meio de influências políticas. A proposta de lei aguarda sanção de Alckmin.
Fim do trabalho infantil
Com parecer favorável nas comissões de Constituição, Justiça e Redação,
de Administração Pública e Relações do Trabalho e de Finanças, Orçamento e Planejamento, o projeto de lei (532 /2016), iniciativa de Raul Marcelo,
que cassa inscrição do ICMS de empresas que usam trabalho infantil está
pronto para ser votado em plenário da Alesp.
Cuidado com as gestantes
A Comissão de Saúde da Alesp deu parecer favorável ao projeto de lei
(886/2016) que cria o Programa de Atendimento à Gestante no Estado
de São Paulo, de autoria do nosso mandato. Os direitos das gestantes,
como o atendimento adequado na área de saúde e ao parto de qualidade, precisam ser garantidos pelo SUS, incluindo os da própria rede
ou conveniados.
Combate à violência contra as mulheres
O mandato lançou campanha para a derrubada do veto do governador ao
projeto de lei 811/2015, de nossa autoria, que cria o monitoramento eletrônico
de agressores de mulheres, condenados com base na Lei Maria da Penha.
Devido à sua relevância e alcance social, o projeto foi aprovado pela Assembleia
Legislativa, em dezembro de 2015, mas foi vetado pelo governador Alckmin.

Não ao projeto 920/17
Está em tramitação na Alesp o projeto de lei (920/17), de autoria do governador Geraldo Alckmin (PSDB), que congela por dois anos os investimentos dos serviços públicos, como saúde, educação e geração de emprego e
renda. O PSOL segue firme na linha de resistência e votará contra esta
proposta que aprofunda o desmonte do serviço público.
Termoelétrica em Peruíbe, NÃO!
Raul Marcelo participou de uma audiência pública, na Alesp, que debateu
os problemas da instalação de uma usina termoelétrica em Peruíbe, na
Região Metropolitana da Baixada Santista. Segundo o deputado, o empreendimento pode causar graves ataques ao ecossistema local, além de
prejudicar a qualidade de vida das comunidades indígenas.
CPI Iamspe
O mandato está colhendo assinaturas para instalar uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) com o objetivo de investigar os recursos financeiros destinados ao Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público
Estadual (Iamspe) nos últimos quatro anos. Entre 2014 e 2016 houve um
congelamento dos valores executados pelo Iamspe e uma queda no valor
previsto para 2017.
Desonerações Fiscais
Raul Marcelo está com uma Frente Parlamentar que discute os incentivos e
desonerações fiscais concedidos pelo governo estadual. A frente investiga
e fiscaliza o crescimento das desonerações do ICMS. Atualmente, a dívida
ativa do Estado está em mais de R$ 349 bilhões. "Se as empresas devedoras
pagassem o que devem, o valor poderia ser investido em saúde, educação
e valorização dos profissionais públicos", afirma.
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