
  

PRESTAÇÃO DE CONTAS
Atuação Parlamentar - Janeiro a Junho de 2011



  

31 de janeiro de 2011

 Posse na Assembleia Legislativa



  

 Eleito 2° Secretário da Mesa Diretora
 Comissão de Educação da Assembleia (Vice-

presidente)
 Comissão de Agricultura (Titular)
 Comissão de Constituição e Justiça (suplente)
 Comissão de Finanças (suplente)
 Comissão Especial dos Precatórios
 Frente Parlamentar de Combate ao Câncer de 

Mama
 Frente Parlamentar em Defesa do 

Cooperativismo



  

Fevereiro de 2011

Deputado Alceu Barbosa 
Velho preside, pela primeira 
vez do início ao fim dos 
trabalhos, Sessão no Plenário 
da Assembleia



  

 Visitas ao Gabinete: vereadores, prefeitos, 
companheiros do PDT, lideranças partidárias, 
advogados, amigos e colaboradores 



  

Primeiro pronunciamento oficial da Tribuna da 
Assembleia no Grande Expediente (principal espaço 
para manifestações dos parlamentares).
Assunto: Pedágios 



  

Conteúdo do pronunciamento contra o atual modelo 
de pedágios é transformado em publicação



  

Em Caxias do Sul e região, visitas oficiais à 
4ª CRE, Reitor da UCS e outras



  

Março de 2011

Representação da Assembleia Legislativa na 
abertura do I Congresso Internacional de Direito e 
Marxismo, na Universidade de Caxias do Sul 



  

Prosseguem visitas e solicitações de apoio a 
demandas: direção da CIC de Caxias/ apoio ao 
aeroporto Regional em Vila Oliva  e diretoria da 
Associação dos Juízes do RS (Ajuris), além de 
várias outras entidades



  

Acolhimento a inúmeras comitivas, como as 
da Fenavinho, Feprocol, Festa Campeira do 
RS, que convidam para eventos importantes 
do Estado 



  

Carlos Burigo (Gestão e Finanças)
Felipe Gremelmaier (Esporte e Lazer)
Maria do Rosário Antoniazzi (Saúde)
Jaison Barbosa (Turismo)
Nestor Pistorello (Agricultura)

Gabinete na AL recebe, para discutir 
demandas da comunidade, representantes de 
trabalhadores, servidores públicos, lideranças 
de partidos políticos e secretários municipais 
de Caxias do Sul:



  

Pronunciamento em Homenagem ao 
comunicador caxiense Carlos Mambrini, que 
completou 50 anos de trajetória profissional



  

Articulações junto a lideranças do PDT visando às 
comemorações alusivas aos 50 anos da 
Legalidade 



  

No ano em que o país inteiro comemora os 
50 anos da Legalidade, o deputado Alceu 
assume e festeja junto aos pedetistas
este marco na história riograndense e 
brasileira.
Em seus discursos, palestras, encontros e 
reuniões, a “Legalidade", como não poderia 
deixar de ser, é um tema frequente.



  



  



  

Abril de 2011

Intensificação das manifestações em plenário 
e contatos com demais parlamentares



  

Protocolado projeto de lei 128/2011, que 
proíbe pardais no RS



  

Viagem ao Vietnã em missão técnica da 
Assembleia, agregando exemplos positivos em 
Educação Profissionalizante 



  



  



  

Representação do Parlamento Gaúcho na CIC, 
em Caxias, durante palestra do Prefeito Sartori 
e diretor do Samae sobre o Sistema Marrecas, 
maior obra da Administração Municipal



  

Homenagem da Amob Século XX como amigo 
da Comunidade 



  

Maio de 2011

Atuação em prol do Centro Cultural Jardelino 
Ramos no evento Homens do Bem 



  

Homenagem, da Tribuna, ao bispo Dom Paulo 
Moretto (50 anos de trajetória e 75 de idade) 



  

Gabinete dá apoio logístico à Comissão de 
Precatórios da Assembleia para realização de 
audiência pública em Caxias do Sul  



  

Participação, em Caxias, do lançamento da 
cartilha contra a violência escolar (Cipaves), 
projeto que deve ser estendido ao Estado



  

Participação nas homenagens alusivas ao Dia 
da Mulher Caxiense



  

Deputado Alceu leva à Capital as reivindicações 
feitas durante encontro do programa “Grandes 
Debates”, promovido pela Assembleia, na UCS, 
onde foram ouvidas demandas de infraestrutura 
dos municípios da Serra



  

Junho de 2011

Participação, como convidado, da reunião 
promovida por moradores de Cazuza Ferreira 
e do Juá, que reivindicam melhorias



  

Homenagem, da Tribuna, aos 30 anos da 
Ação da Mulher Trabalhista (AMT)



  

Início de uma série de visitas às Câmaras 
Municipais da região da Serra, para ouvir 
demandas e colocar o Gabinete na AL à 
disposição da comunidade 



  

Participação na Homenagem aos 100 anos do 
Esporte Clube Cruzeiro de Porto Alegre
Homenagem aos 100 anos do Pradense, de 
Antônio Prado 



  

Produção e distribuição do boletim 
informativo do mandato parlamentar (nº 1) 



  

Debate, exaustivamente, junto com seus 
colegas de bancada e a base aliada do governo, 
cada item das reformas propostas pelo 
governador do Estado



  

Apresenta a emenda parlamentar à Lei 
Complementar 189/2011, do Poder Executivo, 
sobre a reforma da previdência, assegurando 
que não haja desvio de recursos destinados ao 
fundo previdenciário. A emenda obteve 37 votos 
a favor e sete contra, conseguindo convencer 
inclusive a bancada do PP contrária a todos os 
projetos do Governo. 



  

Atuação por Temas



  

Educação

 Propõe e preside audiência pública na Comissão 
de Educação sobre escolas técnicas estaduais 
(situação e realidade)



  

 Preside audiência pública na Comissão de 
Educação sobre a Fundergs



  

 Participa de debate promovido pela 
Assembleia sobre Educação e Inclusão 
Digital, representando a Comissão de 
Educação

 Participa do Seminário de Educação do 
Desvio Rizzo, recebendo demandas do 
bairro e reiterando apoio à implantação de 
escola de Ensino Médio



  

 Solicita da Tribuna que Ministério da Educação 
recolha livros polêmicos de Língua Portuguesa, 
pois não priorizam a linguagem exigida nos 
concursos públicos e em outras formas de 
ingresso ao mercado de trabalho



  

 Solicita informações sobre processo de 
implantação do Colégio Tiradentes, da Brigada 
Militar, em Caxias, a fim de garantir a 
instalação do estabelecimento 

 Acompanha situação de diversas escolas de 
Caxias e região, reiterando apoio às demandas 
por reformas, ampliações e melhorias 
solicitadas pelas comunidades escolares



  

Pedágios

Tema do seu primeiro pronunciamento no Grande 
Expediente, na Tribuna da Assembleia 
Grava programa do Pedro Ernesto Entrevista, na 
TVCOM, em que defende o usuário das rodovias 
concedidas e o modelo de pedágios comunitários, 
desde que sejam controlados pela comunidade, 
por meio dos Conselhos Regionais de 
Desenvolvimento (Coredes) – segue:



  



  

Charge feita 
durante o programa 
Pedro Ernesto 
Entrevista, pelo 
chargista Júlo 
Oliveira



  

Participa de reunião contra os pedágios em 
Travessão Lagoa Bela, interior de Flores da 
Cunha, localidade dividida ao meio pela praça de 
pedágio 



  

Apoia instalação de força-tarefa para 
varredura no DAER, após denúncias de 
irregularidades nas multas dos pardais
Cria projeto de lei proibindo pardais (projeto 
está atualmente na Comissão de Constituição 
e Justiça da AL)
Gabinete organiza exposição de charges sobre 
pedágios no saguão da Assembleia



  

Melhorias em estradas e 
infraestrutura

Pede devolução das BRs ao Governo Federal e 
providências urgentes para recuperar a RS 
122 de São Leopoldo a Ipê e imediações
Solicita ao Governo do Estado conclusão da 
RS-110 (Rota do Sol a Bom Jesus) e do trecho 
da RS-439 (Jaquirana à RS-110, ligação com o 
município de Bom Jesus). Recebe retorno da 
Secretaria de Infraestrutura, de que a 
pavimentação está prevista para o 
primeiro semestre de 2012.



  

Também a pavimentação da RS-020 
(Cambará do Sul a São José dos Ausentes) 
está em andamento.
Solicita, juntamente com prefeitos da região, 
pavimentação da ERS 456 (acesso a 
Esmeralda e Pinhal da Serra), e a obra é 
anunciada pelo Governador do Estado



  

Defende que o Aeroporto Regional seja em 
Vila Oliva, anúncio feito pessoalmente pelo 
Governador do Estado



  

Participa de audiência pública na UCS, onde 
são reunidas demandas de infraestrutura da 
Serra, com reuniões preparatórias em Bento 
Gonçalves e Vacaria



  

Agenda reunião no DAER, em Bento 
Gonçalves, sobre construção da Ponte do 
Ranchinho na divisa entre São Marcos e Caxias 
do Sul.
Participa, na condição de produtor rural, de 
parceria público-privada para construção da 
nova ponte sobre o Rio da Telha (entre Ipê e 
Muitos Capões)



  

Solicita ao Governo do Estado:
Mais patrulheiros rodoviários e viaturas para o 
Corpo de Bombeiros dos Municípios da Serra
Melhorias na ERS-343, entre Cacique Doble e 
Sananduva
Melhorias na VRS-814 (Nova Pádua – Flores 
da Cunha)
A retomada das obras da antiga estrada Júlio 
de Castilhos, beneficiando comunidades de 
Alto Feliz, Farroupilha e usuários da rodovia 
VRS-326



  

Saúde
Prestigia posse dos coordenadores regionais 
de Saúde



  

Participa do lançamento da Frente 
Parlamentar Contra Câncer de Mama



  

Agenda audiência e acompanha Prefeita Mara 
Barcelos de Muitos Capões à Corsan, para 
tratar do saneamento básico do município, 
bem como Bom Jesus e Flores da Cunha



  

Prestigia inauguração de dois centros de 
saúde e assistência social em Flores da Cunha 
(CRAS e PROTEGE)



  

Agricultura e Produção Rural 

Membro titular da Comissão de Agricultura da 
Assembleia
Participa de encontro de Troca de 
Experiências (CITE) em São Francisco de Paula 
sobre Código Florestal
Presente ao Debate sobre Código Florestal 
promovido pela Assembleia com a presença da 
Ministra do Meio Ambiente



  

Gabinete produz boletim sobre atividades 
ligadas à Agroecologia, destaque econômico 
do município de Ipê



  

Solicita audiência publica sobre o tema no 
município de Ipê 
Realiza audiência pública como membro da 
Comissão de Agricultura, no Horti Serra 
Gaúcha, encontro realizado durante o evento, 
em Caxias do Sul
Representa Assembleia Legislativa na Jornada 
da Viticultura Gaúcha, em Monte Belo do Sul



  

Cultura

Representa Assembleia na Festa Campeira do 
RS, em Santo Augusto, na presença do 
governador Tarso Genro



  

É destaque na Página 10, coluna de Rosane 
Oliveira na Zero Hora, pela atuação 
parlamentar e pela ligação com o Movimento 
Tradicionalista 



  

Abre espaço para a Louvação da Festa do 
Divino de Criúva no Salão Júlio de Castilhos da 
Assembleia Legislativa



  

Participa das atividades das Festas do Divino 
na região 
Comunica diversos municípios sobre a 
existência de espaço para exposições culturais 
em galeria especial da Assembleia



  

Intercede junto ao Piratini para que o Governador 
Tarso Genro recebesse comitivas da Festa 
Campeira do RS e do Rodeio Campo dos Bugres 



  

Prestigia lançamento do Documentário Adelar 
Bertussi, o Tropeiro da Música Gaúcha, que 
registra a viagem feita a Nova York em 1998, 
durante Congresso Mundial de Tradicionalismo 
Gaúcho



  

Presente em eventos da comunidade 
caxiense, como Carnaval de Rua e diversos 
rodeios e festividades da região 



  

Representa oficialmente a Assembleia 
Legislativa na festa da Vindima, em Flores da 
Cunha, e na Feprocol em Nova Pádua



  

Presente ao evento de resgate das tradições 
italianas Entrai, em Nova Milano (Farroupilha)
É convidado especial dos 120 anos de São 
Luiz da 3 Légua, em junho.
Prestigia posse da nova direção do Instituto 
Gaúcho de Tradição e Folclore



  

Participação em programas
 de rádio e TV

Participa permanentemente de programas e 
debates nas principais emissoras de TV e 
rádios. Seu trabalho é, também, divulgado, 
com destaque, em jornais, revistas e sites de 
todo o Estado.



  



  



  

Gabinete
Assembleia Legislativa, Praça Mal. Deodoro,101

11º Andar sala 1108
CEP 90010-300 – Porto Alegre/RS
www.alceubarbosavelho.com.br
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