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No primeiro semestre de 2017, o deputado estadual Raul Marcelo concentrou suas
na luta concentrou
por direitos suas
sociais para os moradores do Estado de São Paulo, em
No primeiro semestre de 2017, o deputado estadual forças
Raul Marcelo
à Região
Metropolitana
forças na luta por direitos sociais para os moradoresespecial
do Estado
de São
Paulo, em de Sorocaba (RMS), e também fiscalizando o início
governo fiscalizando
do prefeito de
Sorocaba, José Crespo (DEM). Leia +
especial à Região Metropolitana de Sorocaba (RMS),do
e também
o início
do governo do prefeito de Sorocaba, José Crespo (DEM). Leia +

A
Comissão
de
Saúde
da
Assembleia Legislativa de São
Paulo (Alesp) deu parecer favorável
ao projeto de lei (886/2016) que cria
o Programa de Atendimento à
Gestante no Estado de São Paulo,
de autoria do deputado estadual
Raul Marcelo (PSOL). Leia+

O Iguatemi Business Esplanada
convidou o deputado estadual Raul
Marcelo para palestrar sobre
perspectivas econômicas do Brasil.
O debate, que é aberto ao público
interessado pelo tema, acontece
nesta quinta-feira (27), às 19h30,
em Votorantim. Leia+

Raul Marcelo esteve em uma
audiência, em Sorocaba, que
deveria
discutir
o
orçamento
estadual de 2018, mas apontou os
mesmos erros das últimas décadas.
Não há enfrentamento das questões
estruturais e conjunturais da crise
econômica que vivemos. Leia+
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Raul Marcelo participa de um
debate sobre conjuntura política e
econômica neste sábado (22), às

ao projeto
de sábado
lei (886/2016)
econômica
neste
(22), que
às cria
o no
Programa
de eventos
Atendimento
à
14h30,
salão de
da
Gestante
Estado de
de São
Sociedade
SãonoVicente
PauloPaulo,
de autoria
do na
deputado
estadual
(SSVP),
localizada
rua Pedro
Raul
Marcelo
(PSOL).
Leia+
Voss, 500, Vila Aparecida em

14h30, no salão de eventos da
Sociedade São Vicente de Paulo
(SSVP), localizada na rua Pedro
Voss, 500, Vila Aparecida em
Itapetininga. Entrada gratuita. Leia+

Itapetininga. Entrada gratuita. Leia+

O Iguatemi Business Esplanada
convidouestadual
o deputado
O deputado
Raul estadual
Marcelo Raul
Marcelo
para por
palestrar
(PSOL)
questionou,
meio desobre
perspectivas
econômicassobre
do Brasil.
requerimento
de informação,
O debate,
que éda
aberto
ao público
as obras
incompletas
duplicação
interessado
pelo dos
tema,
acontece
da rodovia
João Leme
Santos
nesta que
quinta-feira
(27), às 19h30,
(SP-264),
passa diariamente
em Votorantim. Leia+
aproximadamente
13
mil

O deputado estadual Raul Marcelo
(PSOL) questionou, por meio de
requerimento de informação, sobre
as obras incompletas da duplicação
da rodovia João Leme dos Santos
(SP-264), que passa diariamente
aproximadamente
13
mil
veículos. Leia+

veículos. Leia+

Raul Marcelo esteve em uma
audiência,
eme procuradores
Sorocaba, que
Advogados
públicos
deveriapediram
discutir
o
orçamento
do Estado
medidas
para
estadual
de 2018, de
mastrabalho
apontou os
melhorar
as condições
mesmos erros
últimas décadas.
da categoria.
As das
reivindicações
há enfrentamento
das questões
foramNão
apresentadas
em reunião
da
e conjunturais
Frenteestruturais
Parlamentar
em Defesa da
da crise
econômica
queuma
vivemos.
Leia+
Advocacia
Pública,
iniciativa
de

Advogados públicos e procuradores
do Estado pediram medidas para
melhorar as condições de trabalho
da categoria. As reivindicações
foram apresentadas em reunião da
Frente Parlamentar em Defesa da
Advocacia Pública, uma iniciativa de
Giannazi e Raul Marcelo. Leia+

Giannazi e Raul Marcelo. Leia+
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