
Trabalhos realizados incluem patrolamento e cascalhamen-
to de estradas, além de instalação de bueiro e tapa buracos. 
Confira demais ações da secretaria: Pág 08

4ª Feira Cultural de Gaúcha 
do Norte é em agosto
A secretaria de Desenvolvimento atra-
vés do departamento de Cultura, reali-
za nos dias 17 e 18 de agosto a 4ª Feira 
Cultural – Cultura e Movimento - de 
Gaúcha do Norte. 

Estão inclusas na programação da Fei-
ra apresentações de diversos segmen-
tos da sociedade além de shows regio-
nais com as duplas Hugo e Santiago e 
Henrick e Rafael. Pág 10

ASSISTÊNCIA SOCIAL

Crianças e vovôs 
comemoram o 
Dia de São João
Comemoração contou com apresenta-
ção do grupo de idosos, das crianças do 
PETI e do CRAS Casa das Famílias. Confi-
ra demais ações desenvolvidas pela se-
cretaria durante o primeiro semestre de 
2013. Pág 9

EDUCAÇÃO

Professores 
recebem 
capacitação
Educadores da rede municipal receberam 
em junho, a segunda capacitação da Edito-
ra Positivo, devido ao plano de ensino im-
plantado no 1° semestre de 2013. Pág 05

CÂMARA DE VEREADORES

Legislativo 
aprova 28 
Projetos de Lei
Entre os Projetos de Lei aprovados no 
primeiro semestre de 2013, 23 são de 
autoria do Poder Executivo e 05 do Le-
gislativo. Pág 11

EDUCAÇÃO SAÚDE

Gaúcha recebe 
conferência de 
educação 

285 crianças são 
imunizadas em 
Campanha 

Comunidade escolar levantou algumas 
propostas de melhoramento no ensino 
do município. Confira mais ações desen-
volvidas pela secretaria: Pág 5 e 6

Crianças de 6 meses até 5 anos de idade 
receberam a vacinação contra a Paralisia 
Infantil de 08 a 21 de junho. Mais ações 
da secretaria: Pág 04

ADMINISTRAÇÃO

23 Projetos de Lei foram aprovados e 
05 estão em tramitação. Lei de acesso á 
informação e ouvidoria do Executivo e 
Legislativo está entre os projetos aprova-
dos no primeiro semestre. Pág 02

Executivo cria 28 
Projetos de Lei 

em 2013
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Infraestrutura realiza obra no 
Assentamento Nova Aliança

Executivo de Frente

V Conferência das Cidades é 
realizada em Gaúcha 
Com o tema “Quem muda a cidade 
somos nós: Reforma já”, comunidade 

elencou algumas prioridades para o 
município. Pág 03


