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Raul Marcelo defendeu que seja criada uma CPI para investigar as contas do
Alckmin.asO contas
Tribunaldode Contas apontou problemas sobre gastos públicos
Raul Marcelo defendeu que seja criada uma CPI governo
para investigar
e renúncias
fiscais.
Nosso
mandato propôs uma Frente Parlamentar para fiscalizar
governo Alckmin. O Tribunal de Contas apontou problemas
sobre
gastos
públicos
o crescimento
desonerações
do ICMS para setores da economia. Leia +
e renúncias fiscais. Nosso mandato propôs uma Frente
Parlamentardas
para
fiscalizar
o crescimento das desonerações do ICMS para setores da economia. Leia +

Aprovado em todas as comissões
permanentes, o projeto de lei (1208
/15) que obriga o governo estadual
a publicar, em seus sites, as listas
dos pacientes que aguardam por
consultas, exames e intervenções
na rede pública de saúde está na
pauta de votação da Alesp. Leia+

Durante reunião da Comissão de
Assuntos
Desportivos,
Raul
Marcelo cobrou o secretário Paulo
Gustavo Maiurino para que sua
pasta invista nas áreas de esporte,
lazer e juventude na Região
Metropolitana
de
Sorocaba
(RMS). Leia+

Com
parecer
favorável
nas
comissões de Constituição, Justiça
e Redação e de Administração e
Relações do Trabalho, o projeto de
lei (532 /2016) que cassa inscrição
do ICMS de empresas que usem
trabalho infantil está na pauta de
votação. Leia+

Aprovado em todas as comissões
projeto
de lei (1208
Antespermanentes,
de participar ode
um debate
/15) que obriga
o governo
estadual
na UFSCar
Sorocaba,
nosso

Antes de participar de um debate
na UFSCar Sorocaba, nosso
mandato entrevistou o professor

a publicar,
em seus
sites, as listas
mandato
entrevistou
o professor
dos
pacientes
que
aguardam
Plínio Sampaio Jr., que falou sobre por
consultas,
exames
e intervenções
a conjuntura
do Brasil,
Greve
Geral,
na
rede
pública
de
saúde
está na
lançamento do seu livro e do
pautadesenvolvido
de votação dapor
Alesp.
Leia+
trabalho
Raul

Plínio Sampaio Jr., que falou sobre
a conjuntura do Brasil, Greve Geral,
lançamento do seu livro e do
trabalho desenvolvido por Raul
Marcelo como deputado. Leia+

Marcelo como deputado. Leia+

Durante reunião da Comissão de
Assuntos
Desportivos,
O deputado
repercutiu
um estudo Raul
Marcelo
cobrou oSorocaba
secretário
realizado
pelo campus
daPaulo

O deputado repercutiu um estudo
realizado pelo campus Sorocaba da
Universidade Federal de São

Gustavo Maiurino
que sua
Universidade
Federal para
de São
invista nas
áreas
de esporte,
Carlospasta
(UFSCar)
que
trata
a
lazer
e juventude
na da
Região
respeito
da qualidade
da água
Metropolitana
de
Sorocaba
Represa
de
Itupararanga,
(RMS).
localizada
na Leia+
Região Metropolitana

Carlos (UFSCar) que trata a
respeito da qualidade da água da
Represa
de
Itupararanga,
localizada na Região Metropolitana
de Sorocaba (RMS). Leia+

de Sorocaba (RMS). Leia+

Com
parecer
favorável
nas
comissões
Constituição,
Justiça
Nos últimos
três de
anos,
o desvio da
e Redação
e de Administração
e
Educação
no governo
Geraldo
Relações
Trabalho,
o projeto
Alckmin
(PSDB)do
chegou
a cerca
de de
(532 /2016)
cassa inscrição
R$ 13lei
bilhões
– pertoque
de metade
do
do
ICMS
de
empresas
que
orçamento anual da Secretaria usem
trabalho
infantil está segundo
na pauta de
Estadual
da Educação,
votação.
reportagem
doLeia+
jornal Folha de S.

Nos últimos três anos, o desvio da
Educação no governo Geraldo
Alckmin (PSDB) chegou a cerca de
R$ 13 bilhões – perto de metade do
orçamento anual da Secretaria
Estadual da Educação, segundo
reportagem do jornal Folha de S.
Paulo. Leia+

Paulo. Leia+
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