Prestação de Contas
Iperó, Março/Abril de 2018

Raul Marcelo
conquista R$
280 mil em recurso para a
saúde de
Iperó
Ao longo do ano passado, o deputado
estadual Raul Marcelo conversou em
diversas oportunidades com moradores e lideranças sociais de Iperó
sobre a necessidade de reformar o
Pronto Atendimento (PA) “São Judas
Tadeu”, no Distrito Industrial.
Diante disso, o deputado fez um projeto para o Estado liberar
R$ 280 mil para reformar a unidade. Este recurso foi aprovado e agora a Prefeitura de Iperó deverá firmar convênio com
o governo paulista para que o PA local receba os novos investimentos.

Nos acompanhe nas redes sociais:
/raulmarcelopsol

15 98812-9396

Tiragem: 2 mil exemplares

Conheça algumas iniciativas do
Deputado Raul Marcelo:
Combate ao fura-fila na saúde
O projeto de lei combate a prática do fura-fila na rede estadual de saúde. A proposta foi aprovada na Assembleia Legislativa, e infelizmente foi vetada pelo governador, listado pela
Lava Jato.
Valorização aos professores “Categoria O”
Raul Marcelo também tem projeto que acaba com a duzentena e dá estabilidade aos professores “Categoria O”. A proposta está em análise das comissões da Assembleia Legislativa.
Projeto de lei voltado às gestantes
Outra propositura cria o Programa de Atendimento à Gestante no Estado de São Paulo. O projeto já foi aprovado pelas
comissões da Assembleia Legislativa e está pronto para ser
votado em plenário.
Delegacia da Mulheres 24 horas por dia
Além disso, o deputado apresentou projeto que exige que as
Delegacias da Mulher sejam dirigidas por delegadas do sexo
feminino, e que funcionem 24 horas do dia, sete dias por
semana, inclusive feriados. A proposta também está sendo
analisada pelas comissões da Assembleia Legislativa.
Contato:
Sorocaba: R. Dr. Armando Sales de Oliveira, 94, Jardim Trujillo • CEP 18060-370
Alesp: Av. Pedro Álvares Cabral, 201, sala 1006 Ibirapuera, São Paulo/SP • CEP 04097-900
Fale conosco: (15) 3411-3465 / (11) 3886-6500

contato@raulmarcelo.com.br

