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Uma emenda que valoriza o servidor público de autoria do deputado estadual Raul
votação
da Lei
de Diretrizes Orçamentárias (LDO) na
Uma emenda que valoriza o servidorMarcelo
públicofoi
deaprovada
autoria dodurante
deputado
estadual
Raul
Alesp.
O projeto
de lei (249/2017)
refere-se
uma prévia do orçamento estadual que
Marcelo foi aprovada durante votação
da Lei
de Diretrizes
Orçamentárias
(LDO)a na
reúne as
metas
e prioridades
de investimento
do governo para 2018. Leia +
Alesp. O projeto de lei (249/2017) refere-se
a uma
prévia
do orçamento
estadual que
reúne as metas e prioridades de investimento do governo para 2018. Leia +

A Frente Parlamentar que vai
Durante o debate da LDO, Raul
fiscalizaroo debate
crescimento
A Frente Parlamentar que vaiinvestigar eDurante
da LDO, RaulMarcelo criticou o aumento da
ICMS para
investigar e fiscalizar o crescimentodas desonerações
Marcelodocriticou
o os
aumento da dívida nos últimos 20 anos e
economia
Estado de
das desonerações do ICMS para os setores da dívida
nosno últimos
20 anos e apresentou emendas para valorizar
foi criada emendas
nesta terçasetores da economia no Estado de São Paulo apresentou
para valorizar os servidores (aprovada) e também
São Paulo foi criada nesta terça- feira (4) naosAssembleia
servidores Legislativa
(aprovada) e tambémavançar nas áreas sociais, como
é do áreas
deputado
feira (4) na Assembleia Legislativa(Alesp). A iniciativa
avançar nas
sociais, comosaúde, educação e geração de
estadual
Raul
Marcelo.
Leia+
(Alesp). A iniciativa é do deputado
saúde, educação e geração de emprego e renda. Leia+
estadual Raul Marcelo. Leia+

emprego e renda. Leia+

Raul Marcelo usou a tribuna para
O deputado estadual Raul Marcelo
de Aécioestadual
Neves ao
Raul Marcelo usou a tribuna pararepudiar a volta
O deputado
Raul Marcelo (PSOL) solicitou, na semana
seu primeiro
repudiar a volta de Aécio Neves aoSenado Federal.
(PSOL)No solicitou,
na semana passada, ao Tribunal de Justiça do
ficar afastado
por 46
Senado Federal. No seu primeiro discurso após
passada,
ao Tribunal
de Justiça doEstado de São Paulo (TJ/SP) que
apoiará
discurso após ficar afastado por 46dias, afirmou
Estadoque
de São
Pauloas(TJ/SP) que seja instalada a Vara do Juizado
#ForaTemer,
dias, afirmou que apoiará asagendas doseja
instalada como
a Varaasdo Juizado Especial Cível em Votorantim, que
Trabalhista
e
em
pequenas
causas
agendas do #ForaTemer, como as "reformas" Especial
Cível em Votorantim,
queatua
"reformas"
Trabalhista
e Previdenciária.
atuaLeia+em
pequenas
causas judiciais. Leia+
Previdenciária. Leia+

judiciais. Leia+

Histórico! A Universidade de São
A fim de inibir a ação de criminosos
aprovou
nesta
terçaHistórico! A Universidade de São Paulo (USP)
A fim
de inibir
a ação
de criminosose proporcionar mais segurança aos
para estudantes
da
votorantinenses,
o
Paulo (USP) aprovou nesta terça- feira (4) cotas
e proporcionar
mais segurança
aos cidadãos
e para negros,
pardos
feira (4) cotas para estudantes da rede públicacidadãos
votorantinenses,
o deputado estadual Raul Marcelo
pela primeira
vez, em
solicitou
ao
governo
rede pública e para negros, pardos e indígenasdeputado
estadual
Raul Marcelo (PSOL)
proposta solicitou
foi aprovada
e indígenas pela primeira vez, em décadas,. A(PSOL)
ao
governo estadual que implante um Posto
favoráveis
e um um PostoPolicial 24 horas no bairro Vila
décadas,. A proposta foi aprovada com 89 votos
estadual
que implante
com 89 votos favoráveis e umcontrário. Leia+
Policial 24 horas no bairro VilaNova, em Votorantim. Leia+
contrário. Leia+

Nova, em Votorantim. Leia+
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