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Raul Marcelo propõe criação
de programa para promover
saúde de policiais do
Estado de São Paulo

O deputado estadual Raul Marcelo (PSOL) apresentou projeto de lei (232/2018) que cria o Programa de Segurança e Saúde no Trabalho dos Agentes de Segurança Pública. Estão incluídos
policiais militares e civis e agentes penitenciários do Estado de São Paulo.
A iniciativa, que está pronta a ser votada em plenário da Assembleia Legislativa (Alesp), consiste
em três eixos: garantir a vida, os direitos e a dignidade dos trabalhadores da segurança; prevenir
doenças laborais através do mapeamento dos principais riscos à saúde e segurança e fornecer o
atendimento adequado aos agentes que enfrentarem problemas físicos ou psíquicos.
Segundo dados do 11º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado pelo Fórum Brasileiro
de Segurança Pública, 437 policiais foram mortos em 2016 – 17,5% a mais do que em 2015. Os
agentes de segurança têm cinco vezes mais chances de serem assassinados do que a população
geral. Informações do levantamento, referente a 2013, demonstraram que 15% dos policiais já
foram diagnosticados com algum distúrbio psicológico.

Recurso de R$ 265 mil para Hospital do Câncer Infantil de
Sorocaba está bem encaminhado
Raul Marcelo visitou nas últimas semanas o
Gpaci (Grupo de Pesquisa e Assistência ao Câncer Infantil), localizado em Sorocaba, para conversar com a direção sobre seu recurso de R$
265 mil destinado ao hospital.
Durante a reunião, o diretor Ricardo Diacovi e a
vice-presidente Maria Lúcia Neiva informaram
que a verba está bastante adiantada, já que a
equipe de trabalho do Gpaci já tinha projetos
de execução desde o segundo semestre de
2017, quando começa o planejamento do ano
seguinte.
“Os projetos são voltados para a aquisição de
equipamentos (como, por exemplo, ventilador
pulmonar) e também de medicamentos”, explicou a direção do Gpaci.
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Mandato realizou
ações no Conjunto
Hospitalar de Sorocaba

No Conjunto Hospitalar de
Sorocaba (CHS), Raul Marcelo ao
longo do seu mandato construiu
várias iniciativas, que foram solicitadas pelo povo paulista.
Uma delas envolve possível terceirização na gestão do CHS. Os
servidores (1.500 profissionais),
com receio de precarização no
trabalho, realizaram assembleia, com a presença de Raul
Marcelo, para que seus direitos
sejam mantidos em uma possível terceirização. Protocolou-se
requerimento solicitando ao
governo de SP total atenção a
esses trabalhadores.
Outra ação do deputado foi a
de questionar a Secretaria Estadual da Saúde a respeito da destinação do CHS após a entrega
parcial do novo Hospital Regional de Sorocaba, que aconteceu
no final de março. “O governo
precisa apresentar ações para a
destinação do CHS. Com a chegada de mais um hospital na
região, o objetivo é ampliar o
atendimento das pessoas que
utilizam os serviços públicos de
saúde”, comenta Raul Marcelo.
Além disso, o nosso mandato
montou uma estrutura física em
frente ao CHS para colher reclamações e reivindicações de funcionários e usuários do hospital.
Diante das informações colhidas, apresentou-se um documento ao governo paulista, que
nada fez até o momento.

SOROCABA

Iniciativas de Raul Marcelo para Sorocaba

Em Sorocaba, o deputado estadual Raul Marcelo conseguiu aprovar nove recursos, que totalizam cerca de R$ 2 milhões. São verbas nas áreas de saúde, educação, infraestrutura, entre outras.
Além de ter conquistado R$ 230 mil para a Santa Casa de Sorocaba, o deputado apresentou mais uma verba no valor de R$ 400
mil para a instituição. É mais uma quantia para aprimorar o atendimento, sobretudo aos pacientes em tratamento de câncer.
Ainda na saúde, Raul Marcelo focou suas verbas para a manutenção das Unidades Básicas de Saúde (UBSs), no total de R$ 800 mil,
sendo metade para a unidade do bairro Lopes de Oliveira.
A Pastoral do Menor de Sorocaba também recebeu, na quantia de R$ 100 mil para a aquisição de um microônibus.
Na educação, o deputado conquistou R$ 740 mil para a realização de reformas e melhorias nas escolas estaduais Professora Ida
Yolanda Lanzoni de Barros, Professor Lauro Sanchez e Professora Ida Yolanda Lanzoni de Barros.
Também foi direcionado R$ 150 mil para a construção de academias ao ar livre para a cidade.
E mais R$ 150 mil para o departamento de memória da Prefeitura de Sorocaba na aquisição de equipamentos que contribuirão na
manutenção do patrimônio histórico e cultural do município.
CULTURA

SAÚDE

EMPREGO

Oficina Cultural Grande Por melhorias na Assistência
Otelo pede socorro!
Médica do Servidor Público
Pela instalação da
5ª Vara do Trabalho

Em conversa com artistas, o deputado
do PSOL questionou o governo estadual
sobre o não funcionamento da Oficina
Cultural “Grande Otelo”, em Sorocaba. O
prédio recebeu atividades na área de teatro, dança, cinema e fotografia.
“Lamentavelmente, o espaço encontra-se fechado há mais de três anos. A população da região de Sorocaba sofre com
a falta de realização de atividades culturais”, lamenta Raul Marcelo.

Raul Marcelo vem lutando para que o Instituto
de Assistência Médica do Servidor Público Estadual
(Iamspe) receba recursos necessários para que possa atender o funcionalismo público.
Recentemente, propôs CPI, que conta com 18 assinaturas de deputados, para investigar os contratos
do Iamspe. Também solicitou a realização de convênio entre o Iamspe e os hospitais da Região Metropolitana de Sorocaba (RMS). E em atos pelo Estado,
defendeu o funcionalismo público e pediu melhorias no Instituto de Assistência Médica do Servidor.

Raul Marcelo solicitou, por
meio de moção na Assembleia
Legislativa, a instalação da 5ª
Vara do Trabalho em Sorocaba.
A Justiça do Trabalho na cidade abrange os municípios de
Votorantim e Araçoiaba da Serra. Segundo dados de 2017,
tramitaram por lá 11.408
ações, sendo 8.040 em fase de
execução e 161 ações civis públicas.
Na imagem acima, Raul Marcelo ao lado do presidente da
OAB Sorocaba, Márcio Rogério
Dias.

VOTORANTIM

Ações de Raul Marcelo para Votorantim
Uma parte do nosso mandato concentrou seu trabalho em Votorantim, como pode ser observado
nos recursos e requerimentos apresentados na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo
(Alesp), que dão ênfase à cidade.

Temos assessoria
para atender
a população
votorantinense

Em andanças em vários bairros e também em conversas com moradores de Votorantim, houve a demanda de investimentos de R$ 400 mil nas Unidades Básicas
de Saúde (UBSs). Diante disso, Raul Marcelo destinou uma quantia para manutenção e realização de reformas nas UBSs da cidade.
O deputado também conseguiu verba de R$ 200 mil para a cobertura de quadra poliesportiva na escola municipal Professor Oscar Bento Mariano, no Jardim
Tatiana, melhoria demandada pela comunidade há anos.
No que diz respeito à segurança pública, o mandato solicitou reforço policial
nas regiões do Parque Bela Vista, Guanabara (Curtume) e Vila Nova Votorantim.
Todas as solicitações foram atendidas pela Polícia Militar (PM).
Na saúde, quando chega solicitação de falta de medicamentos e vacinas, o nosso mandato, de imediato, questiona os órgãos competentes e exige a normalização o quanto antes.
De melhorias nas estradas estaduais, houve reunião no Departamento de Estradas de Rodagem (DER) em que foi solicitada a devida atenção na rodovia Doutor Miguel Affonso Ferreira de Castilho (Ramal 103 da SP 79), na altura dos bairros
Parque Jataí, São Lucas, São João, entre outros. Semanas após a reunião, o governo instalou redutores de velocidade nesses bairros.

Você que tem demandas e
reivindicações de serviços
públicos estaduais, entre em
contato com a nossa assessoria:
Rodrigo Chizolini
(15) 99670-0070

TRANSPARÊNCIA

TCE/SP chancela projeto que dá
transparência nas renúncias fiscais

Solicitada audiência pública para
discutir sobre a malha ferroviária

Diante do crescimento das renúncias fiscais concedidas pelo
governo a grandes empresas sem qualquer transparência e retorno tecnológico, Raul Marcelo apresentou a importância de
criar uma Frente Parlamentar, na Assembleia Legislativa, para
debater e investigar essa quantidade de recurso financeiro público que poderia ter sido investido em saúde, educação e geração de emprego e renda.
Dos encaminhamentos da Frente Parlamentar, que começou
seus trabalhos em 2017, houve reuniões com os conselheiros
do Tribunal de Contas (TCE/SP). No caso de Antonio Roque Citadini, tratou das contas não aprovadas de Alckmin. Já Edgard Camargo Rodrigues (foto) chancelou o projeto de lei (260/2018),
de nossa autoria, que dá transparência nas desonerações do
ICMS para determinados setores da economia paulista.
Entre 2010 e 2016, o Estado de SP estipulou a destinação de
R$ 92 bilhões com desonerações. Em 2018, os valores previstos
são de R$ 14,6 bilhões, elevando-se em um bilhão anualmente.

O deputado estadual Raul Marcelo solicitou, nos últimos
meses, para a Agência Nacional de Transportes Terrestres
(ANTT) a realização de audiências públicas na Região Metropolitana de Sorocaba (RMS), para tratar sobre o novo contrato da malha ferroviária paulista.
“A realização de audiências públicas para tratar sobre o
assunto é de suma importância, haja vista que todos têm o
direito de opinar em relação às condições da malha ferroviária paulista e apontar o que pode ser melhorado nos próximos anos”, defende o parlamentar.
Raul Marcelo também questionou o governo estadual se
há projetos para utilização da malha ferroviária na RMS para
transporte de passageiros. Além disso, pediu informações
do novo contrato entre a América Latina Logística Malha
Paulista S.A (ALL/MP), controlada pela empresa Rumo Logística, e o governo. Segundo a imprensa, a intenção do governo é ampliar o contrato para 40 anos.

MAIS AÇÕES

EDUCAÇÃO

Outras iniciativas de Raul Marcelo

CPI Dersa: averiguar suspeitas de desvios na Dersa, estatal responsável por grandes obras como as do Rodoanel e da marginal Tietê
Solicitamos a instalação de CPI para investigar os contratos do Iamspe
CPI Merenda Escolar: Raul Marcelo foi um dos poucos deputados a solicitar investigação nos contratos da alimentação dos estudantes
No caso “farra do ponto” no CHS, pedimos a exoneração de todos os
envolvidos, inclusive da diretoria
Representamos contra o prefeito de Sorocaba para que ele rescinda os
contratos com empresas ligadas à Operação Prato Feito
Investigamos os hospitais de SP, inclusive a Operação Hipócrates, em
que médicos se ausentavam durante o horário de plantão no CHS
Contamos com projeto que combate a prática de fura-fila na rede pública de saúde
Projetos voltados às mulheres: para gestantes; dois que combatem o
feminicídio; e Delegacias da Mulher funcionem durante as 24 horas do
dia, sete dias por semana, inclusive feriados.

Presença nas
universidades

Recentemente, o deputado esteve em algumas universidades públicas instaladas no Estado de SP para
dialogar tanto com os estudantes quanto com os servidores. Em duas ocasiões,
participou de debate na
Unicamp (foto abaixo): uma
delas para discutir a implementação de cotas étnico-raciais em todos os centros de
ensino superior; outra questão foi o financiamento das
universidades públicas estaduais.
No campus Sorocaba da
UFSCar (foto acima), também
visitou em várias oportunidades: uma para explanar
sobre geração de emprego
e renda; outra para homenagear a vereadora Marielle Franco e o seu motorista
Anderson Gomes, que foram
brutalmente assassinados no
Rio de Janeiro.

Somos autor da lei que instituiu a obrigação dos Clubes de Futebol a
assegurar a frequência escolar aos seus atletas menores de 18 anos
Temos projetos que valorizam professores Categoria O; outro que amplia para Regiões Metropolitanas o adicional de local de exercício (ALE)
Apresentamos o Plano Estadual de Educação, que contou com a presença de professores e da população paulista
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