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Foi lançada nesta terça-feira (29), na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), a
Frente Parlamentar pela fiscalização das Desonerações Fiscais do Estado de São
Paulo, de iniciativa do deputado estadual Raul Marcelo (PSOL). Leia +

De autoria do deputado Raul
Marcelo, o projeto de lei (1208 /15)
que obriga o governo a publicar, em
seus sites, as listas dos pacientes
que aguardam por consultas,
exames e intervenções na rede
pública de saúde foi aprovado nesta
semana na Alesp. Leia+

O parlamentar participou de uma
audiência pública, na Alesp, que
debateu as desvantagens da
instalação
de
uma
usina
termoelétrica em Peruíbe, localizada
no litoral Sul Paulista, na Região
Metropolitana
da
Baixada
Santista. Leia+
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Foi lançada nesta terça-feira (29), na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), a
Frente Parlamentar pela fiscalização das Desonerações Fiscais do Estado de São
Paulo, de iniciativa do deputado estadual Raul Marcelo (PSOL). Leia +

"Os
últimos
governos
(PT/PMDB/PSDB) cortaram direitos
da previdência e trabalhista, bem
como diminuíram investimentos em
saúde e educação. Adiantou alguma
coisa? Não houve a retomada do
crescimento na economia, muito
menos gerou emprego." Leia+

Preocupado com a falta de
medicamentos para o tratamento de
quimioterapia
no
Conjunto
Hospitalar de Sorocaba, Raul
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Em audiência que discutiu a
alteração da composição acionária
da Sabesp, o deputado criticou a
proposta de privatização e defendeu
que o lucro da empresa fosse
investido no tratamento de esgoto e
no projeto de despoluição dos rios
do Estado. Leia+

Com a aprovação da PEC 55, que
congela investimentos em educação
e saúde nos próximos 20 anos, uma
alternativa para amenizar este
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proposta de privatização e defendeu
que o lucro da empresa fosse
investido no tratamento de esgoto e
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Com a aprovação da PEC 55, que
congela investimentos em educação
e saúde nos próximos 20 anos, uma
alternativa para amenizar este
impacto negativo é aumentar o
repasse da União para os
municípios, dos atuais 15 para 50%
- como é em outros países. Leia+
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