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Durante votação do projeto de lei
(920/17), Raul Marcelo usou a
tribuna da Alesp para criticar a
proposta de Alckmin e direcionar
seu voto contrário. Trata-se de uma
propositura que congela os serviços
públicos do Estado de São Paulo
por dois anos. Leia+
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O deputado estadual Raul Marcelo
(PSOL) conversou na última quartafeira (6), em seu gabinete na
Assembleia Legislativa de São
Paulo (Alesp), com dois defensores
públicos do Estado de São Paulo:
Marco Christiano Chibebe Waller e
Paulo Sérgio Guardia filho. Leia +
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Como a pauta política neste
momento é sobre a “reforma” da
Previdência Social (PEC 287/2016),
o deputado estadual Raul Marcelo
(PSOL) subiu nesta quarta-feira (6)
na tribuna da Assembleia Legislativa
de São Paulo (Alesp) para criticar a
proposta de #ForaTemer. Leia +
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