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Bolo gigante é oferecido na Praça para 
comemorar os 121 anos de Caxias do Sul 

O Deputado Alceu Barbosa Velho (PDT), 2° Secretário da Mesa Diretora da 
Assembleia, participou das comemorações alusivas aos 121 anos de Caxias 
do  Sul,  nesta  segunda-feira  (20),  na  Praça  Dante  Alighieri.  A  festa  foi 
promovida pela Prefeitura de Caxias do Sul e a Rádio São Francisco, com 
apoio da Codeca, Festa da Uva e Universidade [...]

Homenagem aos 60 anos da Loja Maçônica 
Frederico II – n.º 54 

O deputado Alceu Barbosa, 2º secretário da Mesa Diretora da Assembleia, em 
aparte,  em nome da  bancada  do  PDT,  congratulou-se  com o  deputado José 
Sperotto (PTB)  que  prestou  homenagem  aos  60  anos  da  Loja  Maçônica 
Frederico II – n.º  54,  fundada em 1951 por sete mestres maçons de origem 
germânica. É no Brasil, inspirada na independência [...]

Confira como foi o placar do Gre-Nal dos 
Deputados

"Quando  é  brincadeira  eles  ganham".  Assim  o  Deputado  Estadual  Alceu 
Barbosa Velho (PDT), colorado de carteirinha, brincou com o placar de 10 x 8 
para os gremistas, após o Gre-Nal disputado entre deputados, vereadores e o 
prefeito  de  Porto  Alegre,  José  Fortunati  (PDT),  nesta  terça-feira  (14),  no 
Estádio Olímpico, na Capital. Deixando de lado diferenças [...]

Assembleia Legislativa presente à 12ª Jornada 
da Viticultura Gaúcha, em Monte Belo do Sul

O  Deputado  Alceu  Barbosa  Velho,  2º  Secretário  da  Mesa  Diretora  da 
Assembleia,  representou  o  Parlamento  do  RS na  12ª  Jornada  da  Viticultura 
Gaúcha, realizada nesta quarta-feira (15), em Monte Belo do Sul, na Serra. O 
evento reuniu quase mil agricultores no Clube 24 de Maio, além de convidados 
e técnicos especializados na área da viticultura.   [...]

Música e emoção marcam homenagem da 
Câmara Municipal aos 121 anos de Caxias

O aniversário de 121 anos da emancipação política e administrativa de Caxias 
do  Sul  foi  comemorado  em  Sessão  Solene,  nesta  quarta-feira  (15/06),  no 
plenário  da  Câmara  Municipal.  No  evento,  em  que  estiveram  presentes 
autoridades  e  membros  da  comunidade,  houve  a  exibição  de  vídeo,  com 
imagens do município, desde a construção das primeiras casas até os [...]
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Roteiro de visitas às Câmaras de Vereadores 
começou em maio e passou ontem por Flores da 

Cunha
Depois  das Câmaras de  São Marcos  e  Farroupilha,  o  Deputado Estadual 
Alceu Barbosa Velho (PDT), 2° secretário da Mesa Diretora da Assembleia 
Legislativa, realizou uma nova visita oficial a vereadores da região da Serra 
–  desta  vez  ao  Legislativo  florense.  O  Deputado  participou  da  Sessão 
Ordinária desta segunda-feira (20), na Câmara Municipal de Flores da [...]
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