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SAÚDE
Filas em hospitais, nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), desvio do 
dinheiro público, terceirização e péssimas condições de trabalho. A 
saúde do nosso Estado de São Paulo sofre cada vez mais entre a falta 
de fi nanciamento e o abandono. Diante deste cenário, Raul Marce-
lo, enquanto deputado estadual, propôs iniciativas para mudar este 
panorama. Exemplo disso é a luta para que os recursos públicos sejam 
direcionados exclusivamente para a saúde pública. Chega de enxugar 
os cofres públicos para atender os interesses de empresários.

Na Assembleia Legislativa (Alesp), Raul Marcelo 
apresentou projeto de lei que cria transparência à 
fi la de espera do SUS (Sistema Único de Saúde). O 
Ministério Público no Estado de São Paulo tem pro-
movido ações judiciais contra prefeitos, vereadores 
e agentes públicos, em virtude de denúncias do  en-
volvimento de pessoas que se utilizam de cargos 
públicos para realizar manobras e “furar” as fi las de 
espera.

Em relação ao Conjunto Hospitalar de Sorocaba (CHS), 
as ações também foram prioritárias. Nos últimos anos, 
várias iniciativas foram realizadas nessa unidade hos-
pitalar. Uma delas foi montar uma estrutura justamente 
em frente ao CHS para colher informações e denúncias 
de pacientes e funcionários, já que o governo estadual 

disse que o hospital funciona “às mil maravilhas”. As denúncias foram en-
caminhadas à Secretaria Estadual da Saúde e ao então governador Alckmin, 
mas nada fi zeram até o momento.

No que diz respeito ao Iamspe (Instituto de Assistência Médica ao Servidor 
Público Estadual), o deputado conta com três iniciativas: 1) solicitou ao gov-
erno a realização de convênio entre o Iamspe e os hospitais da Região Metro-
politana de Sorocaba (RMS); 2) fez pedido de instalar uma CPI para investigar 
os recursos fi nanceiros destinados ao Iamspe; e 3) participou de vários atos 
em defesa dos servidores.
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EDUCAÇÃO
Raul Marcelo estudou em escola pública e foi professor de língua 
portuguesa da rede pública, portanto, tem conhecimento não apenas 
teórico sobre a situação da Educação em nosso Estado, mas, sobretu-
do, o conhecimento vivencial, de quem conheceu de perto a dura re-
alidade dos Servidores da Educação, dos Estudantes e dos Familiares 
e Moradores do entorno das Escolas Públicas.

Em 2015, realizou audiências públicas, em diversas ci-
dades paulistas, para debater o Plano Estadual de Edu-
cação (PEE). Com base nesses encontros, apresentou-se 
o projeto de lei (nº 1035/2015), que contou com a par-
ticipação de universidades, entidades representativas, 
professores e demais educadores.

Na época da máfi a da merenda em 2016, apresentou várias iniciativas, ex-
emplo disso foi o projeto de lei que proíbe a terceirização do serviço de al-
imentação escolar e todo o processo de gestão da alimentação escolar. De-
pois retomou ao tema com a operação Prato Feito, defl agrada pela em 2018, 
apontando irregularidades nos contratos entre Prefeitura de Sorocaba e em-
presas terceirizadas. Na ocasião, Raul Marcelo solicitou - junto ao Ministério 
Público, que abriu inquérito civil para apurar os fatos – para que todos os 
contratos fossem rescindidos.

Os professores “Categoria O” não foram esquecidos 
pelo mandato. Raul Marcelo, para ter uma ideia, conta 
com três projetos voltados a esses profi ssionais. Um 
deles acaba defi nitivamente com a duzentena (at-
ualmente em quarentena) e dá estabilidade a esses 
profi ssionais. Outra proposta é equiparar os direitos 
de afastamento dos professores “Categoria O” com os 
demais servidores públicos do Estado de São Paulo. 
Por fi m, o projeto que assegura o pagamento das férias aos servidores tem-
porários.

Também apresentou o projeto de lei complementar que amplia para todas as
Regiões Metropolitanas o adicional de local de exercício (ALE) para profes-
sores que dão aula em zonas rurais, regiões de risco e de difícil acesso.
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      SEGURANÇA PÚBLICA
De 2015 a 2018, Raul Marcelo apresentou, na Assembleia Legislati-
va, sete projetos voltados à segurança pública. Um deles foi aprova-
do por unanimidade em novembro de 2018, que assegura assistência 
médicas aos policiais do Estado de São Paulo. A lei consiste em garan-
tir a vida, os direitos e a dignidade dos trabalhadores da segurança.

Outra propositura cria a Política Democráti-
ca de Segurança Pública do Estado de São 
Paulo. A proposta é que diretrizes sejam 
fi xadas pelo Plano Estadual
de Segurança Pública e, posteriormente, 
executadas pelo Poder Público estadual;

Também tem o projeto de lei que institui o 
Programa Estadual de Segurança Pública da 
Mulher e cria a Patrulha Maria da Penha no 
âmbito do território do
Estado de São Paulo.

Com o objetivo de dar transparência às ações de redução da violência, Raul 
Marcelo apresentou o projeto de lei que institui o programa de metas para a
redução das mortes violentas no Estado de São Paulo.

Além disso, há proposta de lei que determina que o 
agressor, que esteja cumprindo medida protetiva, con-
cedida com base na Lei Maria da Penha, a utilizar eq-
uipamento eletrônico de monitoramento. A medida foi 
inspirada em exemplos bem sucedidos como a recon-
hecida iniciativa capixaba do “botão do pânico”.

Na sequência é a lei que exige que as Delegacias da Mulher sejam dirigidas 
por delegadas do sexo feminino, e que funcionem de forma ininterrupta,
durante as 24 horas do dia, sete dias por semana, inclusive feriados.

Por fi m: o projeto que institui o programa permanente de prevenção à vi-
olência contra profi ssionais da educação da rede pública de ensino do Esta-
do de São Paulo.
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    LUTA DAS MULHERES
A onda de mobilizações que tomou con-
ta do Brasil contra a brutal execução da 
vereadora Marielle Franco (PSOL/RJ), 
que além de ser mulher negra, favela-
da, lésbica e mãe, também fazia de sua 
atuação uma trincheira de defesa dos 
direitos humanos, da violência e do ex-
termínio de jovens negros das favelas.

Ela e seu motorista Anderson Gomes 
foram executados no dia 14 de março 

de 2018, no bairro do Estácio, região central do Rio de Janeiro. As 
bandeiras de Marielle seguirão nas ações desenvolvidas pelo PSOL 
ao redor do Brasil.

Para enfrentar a cultura machista, o mandato apresentou projetos de lei, re-
querimentos e indicações, na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), 
justamente para combater à violência contra as mulheres. Um deles é o Pro-
grama Estadual de Segurança Pública da Mulher, que cria a Patrulha Maria da 
Penha no território paulista.

Outra propositura obriga o agressor, 
que esteja cumprindo medida prote-
tiva, concedida com base na Lei Ma-
ria da Penha, a utilizar equipamento 
eletrônico de monitoramento. A me-
dida foi inspirada em exemplos bem 
sucedidos como a reconhecida inicia-
tiva capixaba do “botão do pânico” 
(premiada pelo prestigioso Innovare, 
concedido às práticas inovadoras que 
modernizam a justiça brasileira, e no-
ticiada em jornais da França, África e 
Rússia) e no também inovador mod-
elo da “tornozeleira do pânico”. Este 
projeto, inacreditavelmente, foi veta-
do pelo governador tucano Alckmin.
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Também apresentou uma lei que exige que as Delegacias da Mulher sejam 
dirigidas por delegadas do sexo feminino, e que funcionem de forma ininter-
rupta, durante as 24 horas do dia, sete dias por semana, inclusive feriados.

Por fim, o PL que cria a Política de Atendimento à Gestante do Estado de SP. 
Para Raul Marcelo, os direitos das gestantes, como o atendimento adequado 
na área de saúde e ao parto de qualidade, são garantias exigíveis que geram 
obrigações concretas e específicas aos agentes do Sistema Único de Saúde 
(SUS), incluindo os da própria rede ou conveniados.

De acordo com pesquisa do IBGE, divulgado em fevereiro 
de 2018, mais uma vez as mulheres ocuparam a menor 
fatia do mercado de trabalho mesmo sendo a maioria 
da  população em idade de trabalhar. De acordo com os 
dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 
(PNAD) trimestral, no fim de 2017 o nível da ocupação 
dos homens foi estimado em 64,5% e o das mulheres, 

em 45,4%. Nessa questão, o PSOL Nacional conta um projeto de lei contra a 
desigualdade de salário entre homens e mulheres. Atualmente, está sendo 
apreciado em comissões da Câmara Federal.

Conforme informações da pesquisa Datafolha, divulgada em dezembro de 
2017, pelo menos quatro em cada dez brasileiras já relataram ter sofrido 
assédio sexual. O instituto mostrou que o índice de mulheres que já viven-
ciaram o problema é de 42%. O índice de mulheres que relatam ter sofrido 
assédio sexual sobe para 45% se consideradas apenas as mulheres de 16 a 
24 anos.

Em relação ao nível de escolaridade, o percentual é maior entre as mul-
heres com nível superior – 44%, contra 13% das mulheres que têm até o 
ensino fundamental. De acordo com o levantamento, o assédio acontece 
com maior frequência na rua e no transporte público.
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      ESPORTE

Como membro da Comissão de Assuntos Desportivos, de 2017 a 
2018, Raul Marcelo sugeriu, em várias oportunidades, que a Secre-
taria Estadual de Esporte, Lazer e Juventude tivesse no mínimo 1% 
do Orçamento Geral, o que para o Estado de São Paulo corresponder-
ia a R$ 2,1 bilhões, bem longe dos atuais R$ 170 milhões.

Segundo Raul Marcelo, essa pasta estadual vem sendo sistematicamente ali-
jada de recursos e desde 2014 vêm perdendo participação no orçamento. 
Em 2014, orçamento executado foi de 246 milhões, valor que despencou 
para R$ 166 milhões em 2015 e 122 milhões em 2016. Em 2017, o orça-
mento executado de 150 milhões sequer recuperou 2015, realidade manti-
da para 2018 onde o orçamento de 170 milhões não ultrapassa 0,078% do 
orçamento do estado, cuja previsão é de R$ 216,5 bilhões para esse ano.

Do total previsto no orçamento para a pasta de esportes, mais de 40% é des-
tinado para custeio da Secretaria e 30% para os Jogos Regionais e Abertos 
do Interior. Sobrando muito pouco para investimentos em obras e programas 
sociais que colaboram na formação de atletas e inclusão social nos 645 mu-
nicípios paulistas.

Outra contribuição de Raul Marcelo foi apresentar o projeto que obriga os 
clubes de futebol profi ssional a assegurar a permanência e frequência esco-
lar aos seus atletas menores de 18 anos, sob pena de multa e desligamento 
das competições ofi ciais no Estado de São Paulo. A proposta se tornou lei 
13.748/09 e é referência no Brasil.
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     CULTURA
O Estado de São Paulo precisa desenvolver um Plano de Cultura em 
que os artistas e a sociedade civil para nortear as políticas públicas 
para a cultura nos próximos anos. Um programa que estabeleça um 
sistema de gestão pública participativa, com acompanhamento de 
um conselho representativa, composto por artistas e sociedade civ-
il, em que construa e promova políticas culturais, que valorizem e 
protejam o patrimônio e a diversidade cultural.

Na Assembleia Legislativa de São Pau-
lo (Alesp), Raul Marcelo questionou, 
em várias ocasiões, o governo paulista 
apontando sugestões para a nossa cultura 
seja valorizada da melhor forma possível. 
Nesse cenário, em 2016, Raul Marcelo co-
brou o não fechamento de Ofi cinas Cul-
turais no interior paulista, em especial a 
Ofi cina Cultural Grande Otelo, localizada 
em Sorocaba.

No início de 2018, em conversa com ar-
tistas sorocabanos, Raul Marcelo reforçou 

novamente o questionamento a respeito da Ofi cina Cultural, mas desta vez 
cobrando o funcionamento da “Grande Otelo”, no Centro de Sorocaba. Con-
struído em 1940 e tombado como patrimônio histórico em 2014, o prédio 
recebeu atividades na área de teatro, dança, cinema e fotografi a.

Outra ação do mandato foi em relação no bairro Árvore Grande, em Sorocaba. 
Desde a reintegração de posse no prédio do antigo centro de distribuição de 
laranjas (packing house) há mais de um ano, o espaço segue ocioso, sem a re-
alização de atividades culturais voltadas à população sorocabana. O galpão 
e suas instalações pertencem ao Estado de São Paulo, embora a Prefeitura 
de Sorocaba, que deveria ter transformado em um polo cultural, fi cou re-
sponsável pelo local de 2012 a 2014.
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HONESTIDADE E TRANSPARÊNCIA
Raul Marcelo tem mais de 20 anos de vida pública, sem nenhum processo 
nas costas. Ao longo da sua vida pública, como vereador e deputado, Raul 
Marcelo demonstrou que é possível fazer política com ética e defesa intran-
sigente do respeito à coisa pública.

Para ilustrar sua ética e seu compromisso ao combate à corrupção, apre-
sentou, na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), seis projetos de lei 
dessa natureza.

Na saúde, propôs o projeto de lei (1208 /15) que obriga o governo estadual a
publicar, em seus sites ofi ciais, as listas dos pacientes que aguardam por con-
sultas, exames e intervenções na rede pública de saúde. Além disso, a prop-
ositura, que está prestes a ser votada, combate a prática do “fura-fi la” nas 
fi las de espera do Sistema Único de Saúde (SUS).

Devido à instalação de uma máfi a na merenda es-
colar em 2016, o mandato protocolou a propos-
itura que proíbe a terceirização do serviço de ali-
mentação escolar e todo o processo de gestão da 
alimentação escolar. Ainda nessa questão, recente-
mente, fez uma representação exigindo que a Pre-
feitura de Sorocaba cancele todos os contratos com 
empresas ligadas à Operação Prato Feito, da Polícia 
Federal.

No quesito transparência, Raul Marcelo conta com 
o projeto de lei que solicita a divulgação das des-
pesas do Executivo, Legislativo e Judiciário com 
locação de imóveis particulares em seus portais 
de transparência. A divulgação deverá conter o en-
dereço do imóvel, nome do locador, o valor do alu-
guel, bem como os reajustes que sofreu ao longo 
dos anos.

Outra proposta obriga os três poderes estaduais a divulgarem, em seus sites 
ofi ciais, as suas despesas decorrentes de condenação trabalhista, tem pare-
cer favorável pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação. A divulgação 
deverá informar os dados da ação judicial, CNPJ da empresa terceirizada, se 
foi feita retenção do pagamento pelo Poder Público e qual o valor retido.
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Também apresentou o projeto de lei (1091/2017) que assegura a publici-
dade e a transparência de informações nos cartórios do Estado de São Paulo.
Por fi m, a propositura que dá transparência às renúncias fi scais concedidas 
pelo governo paulista sem qualquer contrapartida de geração de emprego e 
tecnologia para o Estado de São Paulo.

CPIs

Quando se fala de CPIs (Comissões Parlamentares de Inquérito), Raul 
Marcelo propôs várias investigações importantes no Estado de São Paulo. 
Raul Marcelo foi sub-relator na CPI da Saúde na Alesp. Em seu relatório, de-
nunciou a
corrupção dentro de hospitais privatizados e administrados pelo governo 
paulista. Um dos hospitais investigados foi o Conjunto Hospitalar de Soro-
caba (CHS), após denúncias do Ministério Público e da Polícia Civil, que des-
mantelaram uma quadrilha dentro do CHS na chamada operação Hipócrates.

Ao tomar conhecimento em 2016 sobre as investigações da Operação Alba 
Branca, que apurava irregularidades na compra de merenda escolar por 
prefeituras e pelo governo paulista, propôs a criação de uma CPI, na Alesp, 
para apurar todos os envolvimentos desse escândalo. Com a instalação da 
CPI, Raul Marcelo sugeriu a convocação de todos os envolvidos, incluindo 
políticos, agentes públicos e empresários.

Em março de 2017, Raul Marcelo apresentou requerimento, na Alesp, so-
licitando a implantação de uma CPI para investigar eventuais desvios de 
recursos públicos em contratos da Dersa (Desenvolvimento Rodoviário S/A) 
com empreiteiras entre 2005 e 2012, nos governos tucanos de José Serra e 
Geraldo Alckmin.

No segundo semestre de 2017, sugeriu a instalação de CPI para investigar 
os recursos fi nanceiros destinados ao Instituto de Assistência Médica ao 
Servidor Público Estadual (Iamspe) nos últimos quatro anos na prestação do 
atendimento médico-hospitalar aos funcionários públicos estaduais, seus 
dependentes e agregados.
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        DESONERAÇÕES FISCAIS
Após debater entre 2017 e 2018 com especialistas a respeito das desoner-
ações concedidas pelo governo paulista a grandes empresas, o deputado 
estadual Raul Marcelo apresentou projeto de lei (260/2018) que dá trans-
parência às renúncias fiscais do ICMS (Imposto de Circulação de Mercadorias 
e Serviços) para setores da economia no Estado de São Paulo.

Meses depois, lançou uma cartilha com 
informações sobre seu trabalho desen-
volvimento em relação às desoner-
ações fiscais concedidas pelo governo 
estadual a grandes empresas.

“Em um momento de escassez de re-
cursos e de dificuldades do estado pre-
star os serviços mais básicos, caberiam 
revisões de desonerações fiscais con-
cedidas, algumas das quais com pouca 
transparência e rara informação sobre 
o retorno social e econômico dessas 
renúncias”, afirma Raul Marcelo. No 

entanto, o mandato é a favor da desoneração dos produtos da cesta básica, 
assim como na redução do imposto indireto sobre a trabalhadora e o tra-
balhador. “Sou contrário às desonerações que apenas servem para elevar às 
margens de lucros de grandes empresas, muitas delas sem a contrapartida 
de geração de empregos.”

Segundo as Propostas de Lei de Diretrizes Orçamentárias, entre 2010 e 2016, 
o Estado de São Paulo estipulou a destinação de R$ 92 bilhões com desoner-
ações do ICMS, a preços de janeiro de 2017. Para este ano, os valores previs-
tos são da ordem de R$ 14,6 bilhões, elevando-se em um bilhão anualmente 
para os anos de 2018 e 2019.

No texto do projeto, as informações referentes às renúncias fiscais deverão 
constar no Portal da Transparência, assim como em outros sites oficiais do 
governo paulista, constando nome da empresa beneficiada; número do CNPJ, 
valores das desonerações; número de postos de trabalhos criados ou manti-
dos; quais tecnologias foram desenvolvidas; e previsão do período de vigên-
cia.
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