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Seis audiências públicas e as votações em plenário são o destaque da programação da

Assembleia gaúcha na semana de 9 a 13 de maio. Também ocorre sessão solene e

Sarau do Solar.

A maioria das audiências públicas ocorrem no Palácio Farroupilha, sendo que duas serão

realizadas no interior do RS, nos municípios de Pelotas e Vacaria. Os temas a serem

tratados nos encontros serão a falta de vagas nas escolas da Restinga e Extremo Sul de

Porto Alegre, o relatório do Levante Feminista do RS, a efetivação do Plano Nacional de

Fertilizantes, o modelo atual da regulação de leitos e outros serviços de saúde no RS, a

emissão da Guia de Trânsito Animal e a crise do IPE Saúde.

Em plenário, na terça-feira (10), seguem as votações de projetos do Executivo que

trancam a pauta. Na última sessão deliberativa, o plenário aprovou sete dos nove projetos

do governo enviados em regime de urgência. Ainda restam os que tratam de modificações

no teto de gastos e do repasse de recursos para obras em estradas federais.

E, na quarta-feira (11), haverá sessão solene em homenagem à Semana da Enfermagem

por iniciativa da Mesa Diretora. No mesmo dia, o projeto Sarau do Solar recebe o

espetáculo LaVaca, com a multi-instrumentista, compositora e etnomusicóloga Clarissa

Ferreira.

Confira a agenda completa da semana

SEGUNDA-FEIRA (9)

Comissões

A Comissão Especial do Transporte Público Metropolitano, presidida pela deputada

Patrícia Alba (MDB), realiza reunião de trabalho, às 9h, na sala Maurício Cardoso, no 4º

andar, em formato híbrido, para tratar da integração do sistema metropolitano. Serão

palestrantes o presidente da NTU, Francisco Christovan, e o diretor de Transportes da

Metroplan, Francisco Horbe.
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A Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia, presidida pelo

deputado Beto Fantinel (MDB), realiza audiência pública às 10h, na sala Salzano Vieira

da Cunha, no 3º andar, em formato híbrido. Por proposição do deputado Dr. Thiago

Duarte (União), será discutida a falta de vagas nas escolas da Restinga e Extremo Sul.

A Comissão de Cidadania e Direitos Humanos, presidida pelo deputado Paparico Bacchi

(PL), realiza audiência pública às 14h, no Espaço de Convergência Deputado Adão

Pretto, no térreo, em formato híbrido. Por proposição da deputada Sofia Cavedon (PT),

será debatido o relatório do Levante Feminista do Rio Grande  do Sul.

Fórum Democrático

A partir das 13h30, ocorrem reuniões do Colegiado do Fórum Democrático e dos Grupos

Executivos de Acompanhamento de Debates (GEADs). As atividades ocorrem nas salas

João Neves da Fontoura (Plenarinho), no 3º andar; Maurício Cardoso, José Lutzenberger

e Alberto Pasqualini, no 4º andar.

Medalha do Mérito Farroupilha

Às 17h, no Teatro Dante Barone, ocorre a solenidade de entrega da Medalha do Mérito

Farroupilha ao promotor de Justiça Fabiano Dallazen. A proposição é do deputado Ernani

Polo (PP).

Exposição

Até 13 de maio, o Espaço Deputado Carlos Santos, na entrada do Palácio Farroupilha,

sedia a exposição Retratos da Superação. A promoção é da Associação Brasileira de

Linfoma e Leucemia e a Frente Parlamentar sobre o Câncer na Mulher, presidida pela

deputada Franciane Bayer (Republicanos).

Prêmio AL de Cinema

Até 27 de maio, estão abertas as inscrições para a 19ª edição do Prêmio Assembleia

Legislativa de Cinema - Mostra Gaúcha de Curtas, que incentiva a produção gaúcha de

cinema e contempla 11 categorias com troféus e valores em dinheiro. As inscrições

devem ser feitas em formulário eletrônico do site do 50º Festival de Cinema de Gramado

ou no link direto das inscrições. Os filmes selecionados serão divulgados

preferencialmente até o dia 30 de julho de 2022.

Maio Amarelo

Até o dia 15 e de 21 a 31 de maio, a fachada do Palácio Farroupilha estará iluminada na

cor amarela em referência ao Movimento Maio Amarelo, que busca chamar a atenção da

sociedade para o alto indice de mortos e feridos no trânsito em todo o mundo. A



proposição é da deputada Franciane Bayer (Republicanos).

TERÇA-FEIRA (10)

Comissões

A Comissão de Constituição e Justiça, presidida pelo deputado Vilmar Zanchin (MDB),

realiza reunião ordinária às 9h, na sala Maurício Cardoso, no 4º andar, em formato

híbrido.

A Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia, presidida pelo

deputado Beto Fantinel (MDB), realiza reunião ordinária às 9h, na sala Salzano Vieira da

Cunha, no 3º andar, em formato híbrido. No período de Assuntos Gerais, será discutida a

inviabilidade do início das aulas presenciais na UERGS, campus Porto Alegre.

A Comissão de Assuntos Municipais, presidida pelo deputado Eduardo Loureiro (PDT),

realiza reunião ordinária às 9h, na sala Sarmento Leite, no 3º andar, em formato híbrido.

Reuniões de Mesa e Líderes

Às 10h, reúne-se a Mesa Diretora da Assembleia Legislativa. Às 11h30, reúnem-se os

líderes de bancada, de partido e do governo.

Sessão plenária

Às 14h, no Plenário 20 de Setembro, realiza-se sessão ordinária em formato presencial.

O período do Grande Expediente deve ser ocupado pela deputado Ernani Polo (PP). Na

Ordem do Dia, há sete projetos a serem deliberados (confira a pauta completa de

votações).

QUARTA-FEIRA (11)

Comissões

A Comissão de Saúde e Meio Ambiente, presidida pela deputada Zilá Breitenbach

(PSDB), realiza reunião ordinária às 9h, em formato virtual.

A Comissão de Cidadania e Direitos Humanos, presidida pelo deputado Paparico Bacchi

(PL), realiza reunião ordinária às 9h, no Espaço da Convergência Deputado Adão Pretto,

no térreo, em formato híbrido.

A Comissão de Economia, Desenvolvimento Sustentável e do Turismo, presidida pelo

deputado Zé Nunes (PT), realiza reunião ordinária às 9h, em formato virtual.

A Comissão do Mercosul e Assuntos Internacionais, presidida pelo deputado Issur Koch

(PP), realiza audiência pública às 11h, na sala João Neves da Fontoura (Plenarinho), no



3º andar, em formato híbrido. Por proposição da deputada Patrícia Alba (MDB), será

tratada a efetivação do Plano Nacional de Fertilizantes (Decreto n.º 10.991) e a ameaça

de falta de insumos para o plantio da safra 2022/2023, diante do conflito entre Rússia e

Ucrânia.

A Comissão Especial para tratar da regulação de leitos e dos serviços de saúde no

Estado do RS, presidida pela deputada Fran Somensi (Republicanos), realiza audiência

pública, às 18h30, na Câmara de Vereadores de Pelotas, em formato híbrido, para discutir

o modelo atual da regulação de leitos e outros serviços de saúde no RS.

Sessão solene

Às 14h, no Plenário 20 de Setembro, realiza-se sessão solene em homenagem à

Semana da Enfermagem, por proposição da Mesa Diretora.

Sarau do Solar

Às 18h30, na sala José Lewgoy do Solar dos Câmara, o Sarau do Solar recebe a

multi-instrumentista, compositora e etnomusicóloga Clarissa Ferreira, no espetáculo

LaVaca. A entrada é mediante o ingresso solidário, com a doação de 1Kg de alimento não

perecível, que serão encaminhadas posteriormente à Defesa Civil.

Feira Agroecológica

Todas as quartas-feiras, das 10h30 às 17h30, na entrada do Palácio Farroupilha, ocorre a

Feira Agroecológica de Produtos Orgânicos na Assembleia Legislativa.

QUINTA-FEIRA (12)

Comissões

A Comissão de Agricultura, Pecuária, Pesca e Cooperativismo, presidida pelo deputado

Adolfo Brito (PP), realiza reunião ordinária, às 9h, na sala José Lutzenberger, no 4º andar,

em formato híbrido. Às 10h, na Câmara de Vereadores de Vacaria, realiza audiência

pública, em formato híbrido, para debater a emissão da Guia de Trânsito Animal (GTA),

documento padrão nacional de registro das movimentações de equinos, exigida na

movimentação de animais. A proposição é do deputado Paparico Bacchi (PL).

A Comissão de Segurança, Serviços Públicos e Modernização do Estado, presidida pelo

deputado Edegar Pretto (PT), realiza reunião ordinária às 9h, em formato virtual. Às 10h,

no Espaço da Convergência Deputado Adão Pretto, no térreo, promove audiência pública,

em formato híbrido, para discutir a crise no IPE Saúde. As proponentes são as deputadas

Luciana Genro (PSOL) e Sofia Cavedon (PT).



A Comissão de Finanças, Planejamento, Fiscalização e Controle, presidida pelo

deputado Elizandro Sabino (PTB) , realiza reunião ordinária às 9h, em formato virtual.

Sessão plenária

Às 14h, no Plenário 20 de Setembro, realiza-se sessão ordinária em formato híbrido. O

período do Grande Expediente será ocupado pelo deputado Fábio Ostermann (Novo), que

homenageará os 74 anos da criação do Estado de Israel.

Frente Parlamentar

Às 18h30, na sala João Neves da Fontoura (Plenarinho), no 3º andar, ocorre a instalação

da Frente Parlamentar em Defesa do Empreendedor e da Liberdade Econômica, a ser

presidida pelo deputado Rodrigo Lorenzoni (PL). Após, ocorre painel da liberdade.

SEXTA-FEIRA (13)

Não há atividades institucionais previstas

* Com informações fornecidas pelos gabinetes e assessorias. Programação sujeita a

alterações.


