
         

Raul Marcelo propõe projeto de prevenção à 
violência nas escolas
O projeto de lei , de autoria do deputado estadual Raul Marcelo, 
institui o programa permanente de prevenção à violência con-
tra profissionais da educação da rede pública de ensino do Es-
tado de São Paulo.
“A violência escolar está associada a regiões com maior vul-
nerabilidade econômica e social, ausência de serviços públi-
cos, ausência de perspectiva de usar a educação como instru-
mento de emancipação do ser humano, falta de integração da 
escola com a comunidade e outros fatores”, diz o deputado.

Deputado apresenta proposta de lei que 
veda a terceirização da merenda escolar
Fica vedada a terceirização do serviço de alimentação es-
colar e todo o processo de gestão da alimentação esco-
lar. É isso que determina o projeto de lei apresentado por 
Raul Marcelo, e que dispõe sobre a gestão do serviço de 
alimentação escolar, realizada diretamente pela adminis-
tração pública.
No projeto, Raul defende que o acesso à educação não 
pode depender de empresas terceirizadas de mão-de-
obra de merenda escolar, principalmente por tratarem-se 
das maiores violadoras de direitos trabalhistas e previ-
denciários, o que causa recorrentes suspensões de ativi-
dades escolares por conta de greves e paralisações.

Acompanhe-nos nas redes sociais: /raulmarcelopsol 15 98812-9396

Mandato quer ampliar para as regiões
metropolitanas o ALE para professores
Raul Marcelo apresentou projeto de lei complementar que amplia para to-
das as regiões metropolitanas do Estado de São Paulo o adicional de local 
de exercício (ALE) para professores que dão aula em zonas rurais, regiões 
de risco e de difícil acesso.       
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Deputado conta com três projetos voltados aos
professores “Categoria O”
Raul Marcelo conta com três projetos voltados aos professores “Catego-
ria O”. Um deles acaba definitivamente com a duzentena (atualmente 
em quarentena) e dá estabilidade a esses profissionais.
Outra proposta é equiparar os direitos de afastamento dos professores 
“Categoria O” com os demais servidores públicos do Estado de São Pau-
lo. Por fim, o projeto que assegura o pagamento das férias aos servidores  
contratados de forma temporária. 

Raul Marcelo luta para que Iamspe receba
recursos do governo e celebre convênios com 
hospitais 
Desde o momento que assumiu como deputado na Alesp, Raul 
Marcelo vem lutando para que o Instituto de Assistência Médi-
ca do Servidor Público Estadual (Iamspe) receba do governo 
paulista os recursos necessários para que possa atender o fun-
cionalismo público, incluindo os professores e as professoras, 
de forma descentralizada em todas as regiões do Estado de SP. 

Recentemente, propôs CPI, que já conta com 18 assinaturas 
(faltam mais 14 para ser instalada na Alesp), para investigar os 
contratos do Iamspe. Além disso, solicitou em várias oportuni-
dades a realização de convênio entre o Iamspe e os hospitais da 
Região Metropolitana de Sorocaba (RMS). E em ações pelo Esta-
do de SP, defendeu os servidores públicos e pediu melhorias no 
Iamspe. Os últimos atos com a presença de Raul Marcelo acon-
teceram em frente à unidade do Iampse e também na Câmara 
Municipal, ambos em Sorocaba

Iniciativas do Mandato na Educação Julho de 2018

Apresentamos um plano democrático para a nossa Educação

Em 2015, o deputado realizou audiências públicas, em diversas cidades paulistas, para debater 
o Plano Estadual de Educação (PEE). Com base nesses encontros, apresentou-se um projeto de 
lei (nº 1035/2015), que contou com a participação de universidades, entidades representati-
vas, professores e demais educadores.
Segundo Raul Marcelo, não é possível construir educação com professores recebendo apenas 
R$ 10 por hora aula. Nesse sentido, é necessária a elevação dos recursos. Defende elevar o pa-
tamar dos R$ 43,3 bilhões previstos, para 2018, em Educação, para R$ 118 bilhões até 2025.

Tiragem:  1500 exemplares.


