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Confira na íntegra nossa prestação de contas 
05/07/2011 O deputado Alceu Barbosa Velho (PDT), 2º secretário da mesa diretora da 
Assembleia, por solicitação do Diretório Municipal do PDT de Caxias do Sul, prestou contas de 
sua atuação no primeiro semestre, nesta segunda-feira (04.07). Em reunião do diretório caxiense, 
precedida pela execução do Hino da Legalidade (movimento que completa 50 anos em 2011) 
cerca de [...]

Nova Executiva do PDT de Caxias visita prefeito Sartori 

05/07/2011 Momentos antes da prestação de contas da atuação parlamentar do Deputado Estadual 
Alceu Barbosa Velho, a nova Executiva do PDT caxiense visitou o prefeito José Ivo Sartori 
(PMDB) no Centro Administrativo, em Caxias do Sul, nesta segunda-feira (04.07). O objetivo da 
visita de cortesia foi apresentar oficialmente a nova diretoria do partido, eleita em maio. [...]

Retirada do projeto de inspeção veicular foi construida na 
bancada do PDT 

06/07/2011 O deputado Alceu Barbosa (PDT), 2º secretário da Mesa Diretora da Assembleia, foi 
um dos responsáveis pelas articulações realizadas na bancada do PDT visando a retirada da pauta 
do projeto de lei que cria a taxa de inspeção veicular no valor de R$ 54,83. Na reunião da base 
aliada do Governo do Estado no Palácio Piratini, [...]

Artigo: A indignação dos pedágios 

30/06/2011 Deputado Alceu Barbosa O desabafo feito recentemente pelo diretor do 
DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes), Luís Antonio Pagot, em uma 
reunião de municípios no Paraná para que se colocasse fogo em uma praça de pedágio é 
preocupante. O protesto se deve ao descumprimento de cláusula de duplicação de um trecho de 70 
quilômetros de [...]

Convite para Festiqueijo 

30/06/2011 O deputado Alceu Barbosa Velho (PDT), 2º secretário da Mesa Diretora da 
Assembleia, recebeu das mãos do vice-prefeito de Carlos Barbosa, Gilberto Francisco Baldasso, 
convite para os atos inaugurais do 22º Festiqueijo (Festival do Queijo), dia 7 de julho, às 
19h30min, no salão paroquial do município. Conforme os organizadores, a história do evento é 
marcada [...]

Nova edição de trabalho sobre os Polos de Pedágio 

30/06/2011 O deputado Alceu Barbosa Velho (PDT), 2º secretário da Mesa Diretora da 
Assembleia, encaminhou para a impressão a segunda edição da publicação de sua autoria “Polos 
de Pedágio, um problema que precisa ter fim”. O trabalho, distribuído gratuitamente pelo 
parlamentar, teve grande aceitação e se esgotou rapidamente. A 2º edição voltará a ser distribuída 
pelo [...]

Veja como foi a comemoração do Jubileu Sacerdotal de Dom 
Paulo Moretto 

03/07/2011 O Deputado Alceu Barbosa Velho (PDT) acompanhou as comemorações do Jubileu 
Sacerdotal do bispo de Caxias do Sul, Dom Paulo Moretto, neste sábado (02.07). Os 75 anos de 
idade do bispo e suas cinco décadas de atuação sacerdotal foram festejadas inicialmente com uma 
missa na Catedral Diocesana, na presença do arcebispo de Porto Alegre, Dom Dadeus 
Grings, cerca de quinze [...]

CIC de Antônio Prado promove "Tá na Mesa, Parlamentar" 

04/07/2011 O Deputado Estadual Alceu Barbosa Velho (PDT), participou como convidado da 
reunião-almoço promovida pela CIC de Antônio Prado, nesta segunda-feira (04.07). Ele foi 
recebido por lideranças do segmento empresarial num restaurante da cidade e ouviu 
reivindicações da comunidade, especialmente na área da infraestrutura. "Ficou ainda mais clara a 
necessidade da pavimentação da estrada que liga Antônio [...]

Cem anos da Tramontina 

06/07/2011 No Grande Expediente desta terça-feira (5), o deputado Paulo Odone (PPS) 
homenageou o centenário do Grupo Tramontina. O deputado Alceu Barbosa(PDT) se congratulou 
(foto) com a empresa pelo centenário.A Tramontina tem importante participação na economia 
regional, pois abriga mais de seis mil funcionários e produz 16 mil itens em suas dez unidades 
fabris. Está presente [...]

Convite ao governador para Festa do Gila 

06/07/2011 O deputado Alceu Barbosa (PDT), 2º secretário da Mesa Diretora, estará nesta quarta-
feira (dia 06) em audiência no Palácio Piratini, acompanhando o Prefeito de Bom Jesus, Jose 
Paulo Almeida; a Rainha da Festa da Gila, Daiane Deon e as princesas Tamires Almeida e Camila 
Araújo. O objetivo da audiência, que será realizada ás 13h45min, é [...]

Medalha para ações preventivas no trânsito 

06/07/2011 A Assembleia Legislativa concedeu ontem a Medalha do Mérito Farroupilha à 
presidente da Fundação Thiago Gonzaga, Diza Gonzaga. A honraria foi proposta pela presidente 
da Comissão de Educação da Casa, deputada Juliana Brizola, e entregue pelo representante da 
presidência da AL, Alceu Barbosa (foto). Antes de entregar a honraria, o deputado ressaltou a 
importância do [...]
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