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Está em trâmite na Alesp, o projeto de lei (920/17), de autoria do governador
Geraldo
Alckmin
que congela os serviços públicos do Estado de São Paulo
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Mesmo não fazendo parte da
Comissão de Finanças da Alesp,
Raul Marcelo fez questão de
participar da reunião, pois o
secretário da Fazenda estaria
presente. Cobrou investimentos na
região de Sorocaba e criticou o PL
920/17. Leia+
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O deputado está com um programa,
com o nome Raul Convida, na TV
COM Sorocaba que trata sobre suas
iniciativas, recebendo convidados
que debatem assuntos de interesse
da população. Acompanhe no canal
7 da NET Sorocaba, às sextas, às
20h. Assista os programas
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graves quanto aos gastos públicos,
sobretudo na falta de transparência
nas desonerações fiscais. Leia+

Citadini, no TCE/SP. Na pauta:
falaram sobre as contas de 2016 de
Alckmin, que apontou problemas

nas desonerações fiscais. Leia+

O parlamentar participou de um
debate, na Unicamp, sobre o
financiamento nas universidades
públicas estaduais, pois a situação
está calamitosa. Os problemas
enfrentados por USP, Unesp e
Unicamp têm sua origem em um
financiamento insuficiente. Leia+
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O mandato do deputado estadual
Raul Marcelo (PSOL) denunciou ao
governo estadual a falta de
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