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O deputado estadual Raul Marcelo usou a tribuna para criticar o presidente ilegítimo
#ForaTemer, que pagou o silêncio do Parlamento – seja na Câmara dos Deputados,
seja no Senado Federal – com emendas no valor de R$ 15 bilhões. Leia +
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O deputado estadual Raul Marcelo usou a tribuna para criticar o presidente ilegítimo
#ForaTemer, que pagou o silêncio do Parlamento – seja na Câmara dos Deputados,
seja no Senado Federal – com emendas no valor de R$ 15 bilhões. Leia +

Os bancos privados lucraram R$
26,3 bilhões no primeiro semestre
de 2017, enquanto a economia
brasileira não mostra sinais de
recuperação. E sabe o que
enriquece os bancos? Dívida
pública, que é desviada justamente
para o sistema financeiro. Leia+

Promessa do governador de 2002,
‘Vale do Silício’, em São Paulo, está
às moscas. Diante dessa má
utilização de verba pública, Raul
Marcelo cobrou que o espaço tenha
funcionalidade, já que houve
investimento
de
R$
15,6
milhões. Leia+
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O deputado estadual exigiu, por
meio
de
requerimento
de
informação protocolado nesta terçafeira (8) na Assembleia Legislativa
(Alesp), a contratação de agentes
de organização escolar na rede
pública de ensino do Estado de São
Paulo. Leia+

Mais de mil pessoas, que foram
aprovadas em concurso público
para segurança pública do Estado
de SP, aguardam pela convocação
do governador estadual. Caso não
sejam nomeadas o quanto antes, há
possibilidade
de
caducar
o
concurso. Leia+
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Em comunicado na Assembleia
Legislativa de São Paulo, Raul
Marcelo reforçou a importância de
firmar convênio entre o Instituto de
Assistência Médica ao Servidor
Público Estadual (Iamspe) e os
hospitais da Região Metropolitana
de Sorocaba (RMS). Leia+

A gestão Alckmin decidiu romper
contrato
com
a
empresa
responsável pelo monitoramento de
quase 7.000 presos por meio de
tornozeleira eletrônica. Com isso, o
deputado questionou a Secretaria
da
Administração
Penitenciária
acerca desta situação. Leia+
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