Prestação de Contas
Itapetininga, Março/Abril de 2018

Raul Marcelo
garante R$ 300
mil em recurso
para a saúde
de Itapetininga

Atendendo a solicitações da população itapetininguense,
o deputado estadual Raul Marcelo conquistou R$ 300 mil
para a cidade. O recurso será para reformar a Unidade de
Saúde da Família “João Bianco Cavalheiro Salem”, no bairro
Taboãozinho.
Neste momento, estamos acompanhando as tratativas entre
o governo do Estado de São Paulo e a Prefeitura de Itapetininga
para que o recurso seja executado o quanto antes.

Nos acompanhe nas redes sociais:
/raulmarcelopsol

15 98812-9396

Tiragem: 5 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 por dia, sete dias por
semana, inclusive feriados. A proposta também está sendo
analisada pelas comissões da Assembleia Legislativa.
Hospital Regional de Itapetininga
Devido à falta de repasse de verba do
governo ao Hospital Regional de Itapetininga, Raul Marcelo cobrou providências para
normalizar a situação financeira da unidade.
Diante disso, a Secretaria Estadual da Saúde
atualizou os pagamentos.
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