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Um Parlamento de grandes 
causas e próximo do povo

palavra do presidente

Vivemos, em 2017, um ano conturbado na 

política nacional, marcado por profunda 

crise econômica, com impacto em todas as 

instituições e níveis de governo. Neste con-

texto, o Legislativo gaúcho assumiu seu pa-

pel de estar aberto ao debate e à construção 

de alternativas para o Rio Grande.

Coerente com minha trajetória forjada nos 

movimentos populares, assumi, na minha 

posse como presidente da Assembleia Legis-

lativa gaúcha, o compromisso de abrir espa-

ço às pessoas que precisam dar voz e luzes 

às suas angústias. Nesta Casa estão homens 

e mulheres eleitos democraticamente pela 

população. A Assembleia Legislativa é a Casa 

do povo gaúcho, portanto, deve estar cada 

vez mais bem preparada e organizada para 

receber pessoas de todos os segmentos so-

ciais e entidades, independentemente de suas 

correntes políticas. E a Casa esteve perma-

nentemente aberta. Tudo foi organizado pa-

ra que todos e todas pudessem ter partici-

pação e se sentir representados.

DEPUTADO EDEGAR PRETTO – PT
PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Somos uma Casa marcada pela pluralidade 

política, representada por 16 bancadas, e 

conseguimos juntar forças e realizar um tra-

balho conjunto em causas que são caras pa-

ra a sociedade, como a igualdade de gênero, 

a importância da alimentação saudável e a 

defesa do Rio Grande. O papel da Assembleia 

é pautar a sociedade e estar ao lado dela, e 

fizemos isso com diálogo e democracia.

Construímos um Parlamento mais próximo 

do povo gaúcho, mais acolhedor, mais hu-

manizado pelas causas que representamos. 

E esse trabalho é coletivo. A gestão compar-

tilhada é o melhor e mais democrático mo-

delo para garantir a continuidade dos proje-

tos do Parlamento, com mais transparência 

e diálogo. Temos sido exemplo nisso. O mo-

delo sai fortalecido na busca de aproximar 

o Parlamento da sociedade. E na garantia de 

que a política é exercida para garantir o bem 

comum.

Cordial abraço!

<VOLTARMENU
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Uma
Casa aberta
à sociedade

ações institucionais

O Palácio Farroupilha esteve de portas abertas, em 2017, para 

acolher cidadãos e cidadãs. O Parlamento assumiu seu pa-

pel de mediador dos grandes debates da sociedade, incentivando 

diálogos e contribuindo na busca de alternativas para superar os 

problemas que afetam gaúchos e gaúchas.

Os diversos espaços da Casa abrigaram eventos, palestras, mos-

tras e debates promovidos pela Assembleia Legislativa ou pela so-

ciedade civil e receberam 175 mil pessoas. Os temas refletiram 

eixos desta gestão: igualdade de gênero, políticas públicas e 

democracia.

O debate plural envolveu assuntos como o impacto da Refor-

ma da Previdência na vida das pessoas e nos municípios, discu-

tidos em audiências e em seminários realizados em diferentes ci-

dades do Interior; a defesa dos institutos federais e das univer-

sidades públicas e a compensação da Lei Kandir, objeto de mo-

bilização de Parlamentos em outros Estados e de uma Comissão de 

Representação Externa (CRE), instalada em 20 de novembro.

A ocupação das galerias do plenário foi retomada de maneira 

organizada, garantindo a democratização das discussões e a 

ampliação da representatividade da população.

Todas as ações foram orientadas para que a sociedade encon-

trasse no Parlamento apoio para suas demandas, fortalecendo as-

sim os laços da Casa do Povo com os cidadãos e as cidadãs.

IGUALDADE DE GÊNERO
> Remoção de barreiras sociais e culturais

> Articulação com diferentes setores da sociedade

POLÍTICAS PÚBLICAS
> Interação com poderes públicos e organizações civis

> Diálogo para aproximar propostas de soluções

DEMOCRACIA
> Reconhecimento à multiplicidade de atores sociais

> Pluralidade na busca pelo melhor para o Rio Grande

<VOLTARMENU
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ações institucionais

Luta pela igualdade 
de gênero
O Rio Grande do Sul é o primeiro Estado 

brasileiro a contar com uma representa-

ção do ElesPorElas (HeForShe). O Comitê 

Gaúcho foi lançado na Assembleia Legislativa 

no dia 6 de abril, por iniciativa do presidente 

Edegar Pretto (PT), e busca criar compromissos 

institucionais e corporativos pela igualdade 

de gênero a serem incentivados e incorpora-

dos em empresas, governos e universidades. 

Ao longo do ano, o comitê obteve a adesão de 

mais de 40 entidades.

Criado pela ONU Mulheres, o movimento é 

um esforço global para envolver homens e me-

ninos na remoção das barreiras sociais e cultu-

rais que impedem as mulheres de atingir seu 

potencial. No Brasil, a rede é articulada por meio 

do Comitê Nacional Impulsor Brasil ElesPorElas.

No lançamento do Comitê Gaúcho, o Ves-

tíbulo Nobre do Parlamento ficou lotado de ar-

tistas, representantes de universidades e do 

governo estadual, empresários, grupos de co-

municação, entidades de classe, organizações 

não governamentais, da sociedade civil, clubes 

da dupla Grenal e de ativistas da luta pelo fim 

da violência contra as mulheres.

DEBATE LEVADO À SOCIEDADE
O Parlamento divulgou o tema por meio de cam-

panha institucional que alertou para a violên-

cia doméstica e as diferenças no mercado 

de trabalho. O assunto também foi levado à 

sociedade durante a 45ª edição do Festival de 

Cinema de Gramado. No dia 19 de agosto, en-

trou em operação o totem do Movimento, 

equipamento digital conectado à internet que 

colheu adesões em tempo real junto ao estande 

do HeForShe, localizado no Hotel Serra Azul. 

Ao acessar a tela do dispositivo, o usuário ob-

teve informações sobre o ElesPorElas, como no-

tícias, histórico, ações desenvolvidas e vídeos 

com personalidades nacionais e estrangeiras. 

Na Rua Coberta, dia 20 de agosto, foi realizada 

uma blitz do Movimento ElesPorElas (He-

ForShe), para divulgar a proposta, semelhante 

a outras que ocorreram em eventos no Estado 

ao longo do ano, como em jogos de futebol.

DESTAQUE NA
ABERTURA DO FÓRUM
Questões de gênero inauguraram o Fórum dos 

Grandes Debates em 2017. Em 22 de maio, duas 

senadoras e uma deputada federal discutiram 

o tema Mulheres no Poder – Os Desafios 

nos Espaços da Política. As senadoras Cons-

tanza Moreira, da Frente Ampla do Uruguai, e 

Regina Souza (PT-PI) dividiram a mesa com a 

deputada federal Jandira Feghali (PCdoB-RJ).

LANÇAMENTO DO COMITÊ GAÚCHO ELESPORELAS – HEFORSHE

ADESÃO DE INTEGRANTES DO MTG AO ELESPORELAS

BLITZ EM GRAMADO

<VOLTARMENU
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ações institucionais

FESTIVAL GAÚCHO
DE NANOMETRAGEM
Em 28 de novembro, o plenário da Casa apro-

vou o projeto de resolução que cria o Festival 

Gaúcho de Nanometragem #ElesPorElas. 

Com a parceria do Comitê Gaúcho e da ONU 

Mulheres Brasil, o evento irá reconhecer anual-

mente filmes com até 60 segundos de duração 

que abordem temas ligados ao enfrentamento 

da violência contra as mulheres.

REPRESENTANTES DIPLOMÁTICOS 
APOSTAM NA EDUCAÇÃO
Representantes diplomáticos da Romênia, Bél-

gica, Itália, Espanha, Alemanha e Croácia par-

ticiparam de um encontro em 27 de abril, or-

ganizado pela presidência da Casa no Memorial 

do Legislativo, com a presença de parlamenta-

res e representantes de órgãos e entidades. O 

grupo debateu a importância de meninas 

terem acesso à educação e um trabalho de 

mudança de mentalidade junto aos meninos.

CAUSA EXPRESSA NAS
ARTES E NOS ENCONTROS
A igualdade de gênero também foi tema de ex-

posições e mostras fotográficas, como Uma Ro-

sa no Campo, no Solar dos Câmara, Elas por 

Elas, na Esplanada do Palácio Farroupilha, e 

Mulher Popular Brasileira, no Espaço Novos 

Talentos. A Escola do Legislativo e a Procurado-

ria da Mulher promoveram palestras e seminá-

rios como os que discutiram a Linguagem Inclu-

siva, de desconstrução de conceitos machistas 

por meio da inclusão de expressões do gênero 

feminino, o impacto da Reforma da Previdência 

na vida das mulheres, o “desprincesamento” e a 

educação sem machismo, além de Sessão Sole-

ne em homenagem ao Dia Internacional da Mu-

lher e entrega do Troféu Mulher Cidadã.

MOBILIZAÇÃO NO ESTÁDIO BEIRA-RIO

GRÊMIO É HEFORSHE

CAMPANHA INSTITUCIONAL NA ASSEMBLEIA
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Alimentação saudável e segurança ali-

mentar da população estiveram entre os 

temas prioritários em 2017 no Parlamento gaú-

cho. A causa reflete uma preocupação histórica 

dos movimentos populares, que cada vez mais 

encontra eco junto à sociedade civil organizada, 

à área médica e à população em geral, que é o 

uso abusivo de agrotóxicos na produção agrí-

cola convencional.

Durante três dias, a Assembleia Legislativa 

foi palco de um debate internacional sobre agroe-

cologia. O Seminário Políticas Públicas para 

Agroecologia na América Latina e Caribe, 

em outubro, contou com a participação de 42 

especialistas de 11 países ligados à produção 

agroecológica e ao consumo consciente de ali-

mentos. Além de apresentação de experiências 

locais de produção bem-sucedidas ambiental, 

social e economicamente, foram debatidas ações 

institucionais para a promoção da agricultura 

em bases sustentáveis e propostas para im-

pulsionar a atividade.

Feira orgânica no 
Centro Histórico

ações institucionais

O seminário foi promovido em conjunto pe-

lo Parlamento gaúcho, Programa de Pós-Gradua-

ção em Desenvolvimento Rural da Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Red Polí-

ticas Públicas y Desarrollo Rural en America La-

tina e Organização das Nações Unidas para Agri-

cultura e Alimentação (FAO).

TEMA DO FÓRUM
Em paralelo ao Seminário, houve uma edição do 

Fórum dos Grandes Debates, com o tema Agroe-

cologia e Alimentação Saudável. Foram pa-

lestrantes o pesquisador francês Patrick Caron, 

a chef de cozinha Bela Gil e o dirigente do Mo-

vimento dos Pequenos Agricultores e da Via Cam-

pesina, frei Sérgio Göergen.

FEIRA DE PRODUTOS ORGÂNICOS
Simultaneamente ao seminário, foi instalada uma 

feira de produtos orgânicos próximo à entrada 

principal da Assembleia Legislativa. O sucesso 

foi tão grande que a Mesa Diretora da Casa ins-

tituiu, a partir de novembro, uma feira sema-

nal de alimentos e produtos orgânicos no 

local todas as quartas-feiras, aberta ao público. 

Cerca de 10 bancas oferecem produtos hortifru-

tigranjeiros e alimentos agroindustrializados 

cultivados sem qualquer tipo de agrotóxico.

CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO
Por iniciativa do presidente da Casa, deputado 

Edegar Pretto (PT), 16 de outubro foi incorpora-

do ao Calendário Oficial de Eventos do Rio Gran-

de do Sul como o Dia Estadual da Alimenta-

ção Saudável. Para marcar o período, a Assem-

bleia lançou uma campanha institucional esti-

mulando o consumo consciente de alimentos. 

Além de cartazes, banners e adesivos, o prédio 

do Parlamento foi iluminado com a cor verde, 

para chamar a atenção para o tema.

ALIMENTOS VENDIDOS DIRETAMENTE PELOS PRODUTORES

FEIRA ACONTECE TODA QUARTA-FEIRA DAS 12H ÀS 19H

<VOLTARMENU

RELATÓRIO DE GESTÃO 2017

www.al.rs.gov.br/tvassembleia
Canal 16 - NET – Canal 61.2 - TV aberta al.rs.gov.br/radioassembleia /assembleiars /assembleiars

www.al.rs.gov.br

JANEIRO201814 15

http://www.al.rs.gov.br
http://www.al.rs.gov.br
http://www.al.rs.gov.br/tvassembleia
http://al.rs.gov.br/radioassembleia
https://www.facebook.com/assembleiars
https://twitter.com/assembleiars
http://www.al.rs.gov.br


ações institucionais

A Frente Gaúcha em Defesa das Universida-

des Federais do Rio Grande do Sul foi lan-

çada em 18 de setembro, durante a 4ª edição do Fó-

rum dos Grandes Debates. O ato público no Teatro 

Dante Barone, promovido pela presidência do Parla-

mento gaúcho e pelo Fórum Democrático, reu niu os 

reitores de 10 entidades de ensino, a bancada fe-

deral gaúcha e as bancadas estaduais, além de enti-

dades de servidores e alunos, de movimentos sociais 

e representantes de 50 municípios.

Com as assinaturas das 16 siglas que formam 

as bancadas na Assembleia Legislativa, a Frente 

defende a manutenção e a ampliação dos investi-

mentos no ensino público e superior gaúcho aten-

didos pelo governo federal, pauta de essencial re-

levância para o Estado na docência, na pesquisa e 

na extensão.

FÓRUM POPULAR
Em outubro, foi instalado o Fórum Popu-

lar de Educação e foram lançadas as 

conferências nacional e estadual popular 

de Educação, também reunindo centenas 

de pessoas entre representantes de orga-

nizações da sociedade civil, movimentos 

sociais, sindicais, estudantes, professores 

e dirigentes de universidades e institutos 

federais no Estado.

Ao longo do ano, o tema foi pauta de 

uma série de discussões e reuniões na 

Assembleia Legislativa, com espaço pa-

ra que todos os agentes pudessem se 

manifestar em favor dessas instituições 

que são tão relevantes na formação do 

povo gaúcho.

União em defesa dos 
institutos federais e 
das universidades 
públicas

LANÇAMENTO DA FRENTE GAÚCHA EM DEFESA DAS UNIVERSIDADES E INSTITUTOS FEDERAIS

SEMINÁRIO SOBRE EDUCAÇÃO EM PELOTAS
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ações institucionais

COMITIVA EM BRASÍLIA
Uma comitiva de parlamentares estaduais, jun-

tamente com a bancada federal e senadores 

gaúchos, teve encontro em 8 de novembro na 

Capital federal com a Comissão Mista do Con-

gresso que trata do assunto. No mês anterior, 

a Comissão, representada pelo senador Lasier 

Martins (PSD-RS), realizou uma audiência pú-

blica no plenarinho da Assembleia gaúcha em 

busca de sugestões para a elaboração do rela-

tório final sobre a situação dos Estados.

COMISSÃO É INSTALADA
O trabalho culminou com a instalação de uma 

Comissão de Representação Externa pa-

ra tratar da situação jurídico-política da lei 

e seus efeitos no Rio Grande do Sul, em 21 

de novembro. Indicados por suas bancadas, 

os integrantes da comissão são os deputa-

dos Frederico Antunes (PP), coordenador, 

Tarcísio Zimmermann (PT), Vilmar Zanchin 

(PMDB), Gilmar Sossella (PDT) e Luís Augus-

to Lara (PTB).

Mobilização pelos 
recursos da Lei Kandir
O Parlamento gaúcho liderou, no decorrer 

do ano, um intenso movimento pela recu-

peração de recursos devidos pela União aos 

Estados exportadores, a chamada compensa-

ção da Lei Kandir. Nos 21 anos de vigência 

da lei, criada em 1996 para estimular as expor-

tações brasileiras, o Rio Grande do Sul acumu-

la R$ 50 bilhões de perdas líquidas.

No início do ano, o Colegiado de líderes 

da Casa aprovou um calendário de mobiliza-

ção sobre o tema, tendo sido organizada uma 

agenda de reuniões com os demais poderes 

do Estado e também com outros Estados pre-

judicados, o Congresso Nacional e a socieda-

de, como um passo importante na articula-

ção de diferentes agentes na defesa do 

Rio Grande.

Em 5 de maio, ocorreu o Seminário A Dívi-

da dos Estados, a Lei Kandir e o Regime 

de Recuperação Fiscal, com a participação 

de parlamentares gaúchos e representantes de 

outros Estados.

COMITIVA DOS PODERES EM BRASÍLIA

DEPUTADOS E SENADORES PROPÕEM ENCONTRO DE CONTAS NA REGULAMENTAÇÃO DA LEI KANDIR
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Fórum dos Grandes 
Debates 2017
A pluralidade de temas e a diversidade de 

atores sociais marcaram o Fórum dos 

Grandes Debates 2017. Ao longo do ano, fo-

ram realizadas sete edições que movimenta-

ram o Teatro Dante Barone, cumprindo a mis-

são de ser um espaço de diálogo e construção 

ações institucionais

9 de agosto

O Papel do 
Estado e o 

Desenvolvimento 
do País

Palestrantes: 

senador Roberto Requião 

(PMDB/PR), 

economista 

Márcio Pochmann e 

médico e vice-presidente 

do PCdoB, 

Walter Sorrentino

22 de maio

Mulheres 
no Poder – 
Os Desafios 
nos Espaços 
da Política

Palestrantes: deputada 

federal Jandira Feghali 

(PCdoB/RJ) e as 

senadoras Constanza 

Moreira, da Frente 

Ampla do Uruguai, e 

Regina Souza (PT/PI)

de alternativas para o desenvolvimento do Rio 

Grande. Os 4,8 mil participantes tiveram a 

oportunidade de debater com especialistas re-

conhecidos nacional e internacionalmente, con-

tribuindo para o amadurecimento de questões 

relevantes para a sociedade.

1º de junho

Democratizar 
a democracia

Palestrante: sociólogo 

português Boaventura 

de Sousa Santos
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ações institucionais
18 de outubro

O Papel das 
Mulheres na 
Reforma Protestante

Palestrantes: secretária executiva 

da Secretaria de Mulheres na Igreja 

e na Sociedade Federação Luterana 

Mundial (FLM), pastora Elaine Neuenfeldt; 

professora de Teologia Feministra e co-coordenadora 

do Programa de Gênero e Religião das Faculdades EST, 

pastora Márcia Blasi; e vice-presidente de comunicação 

da Igreja Evangélica Luterana do Brasil (IELB), 

jornalista Aline Koller

25 de outubro

A Política Externa 
e o Desenvolvimento

Palestrante: embaixador Celso Amorim

4 de outubro

Agroecologia e 
Alimentação Saudável

Palestrantes: pesquisador francês 

Patrick Caron, chef de cozinha 

Bela Gil e dirigente do Movimento 

dos Pequenos Agricultores e da 

Via Campesina, frei Sérgio Göergen

18 de setembro

Educação no 
Desenvolvimento 
Regional

Lançamento da Frente Gaúcha 

em Defesa das Universidades 

e Institutos Federais
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ações legislativas

Debates e votações 
no Plenário 20 de 
Setembro
De fevereiro a dezembro de 2017, o plenário 

da Assembleia Legislativa apreciou 213 

matérias em 35 sessões deliberativas. No 

total, foram realizadas 123 sessões plená-

rias, das quais 106 ordinárias, seis extraor-

dinárias, nove solenes e duas especiais 

públicas.

Em plenário, foram aceitos dois vetos do 

governador José Ivo Sartori a projetos aprova-

dos em dezembro de 2016; e aprovadas 211 

proposições. Entre as propostas aprovadas, 

estão 137 projetos de lei, incluindo o PL 148/2017, 

que limita a cedência de servidores esta-

duais para entidades sindicais. Entre os 12 

projetos de lei complementar aprovados, estão 

o PLC 278/2016 e o PLC 279/2016, também do 

Executivo, os quais concluem o processo de 

separação do Corpo de Bombeiros da Bri-

gada Militar, iniciado em 2014.

O plenário ainda aprovou, em dois turnos, 

a Proposta de Emenda à Constituição 255/2016, 

que retira a guarda externa dos presídios 

das atribuições da Brigada Militar; e, em pri-

meiro turno, a PEC 242/2015, que extingue a 

licença-prêmio e institui a licença-capacitação 

para os servidores estaduais; e a PEC 

261/2016, relativa aos tempos de serviço e 

de contribuição dos servidores.

Em dezembro, foi aprovado o projeto de lei 

que institui o Plano de Cargos, Carreiras e Ven-

cimentos e reorganiza o quadro de Pessoal 

Efetivo da Assembleia Legislativa gaúcha.

TRAMITAÇÃO
Foram cadastradas no Departamento de Asses-

soramento Legislativo 965 proposições de 

fevereiro a dezembro. Do total, 302 foram 

projetos de lei, 23 projetos de lei complemen-

tar, 16 projetos de resolução e cinco projetos 

de decreto legislativo.

Ainda seguem em tramitação 954 propo-

sições, das quais 719 projetos de lei, 60 pro-

jetos de lei complementar, 21 PECs e 37 proje-

tos de resolução, além de um projeto de decre-

to legislativo. Do total, 89 matérias já recebe-

ram parecer favorável na Comissão de Consti-

tuição e Justiça.

REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL
No último dia de plenário do ano, em 22 de de-

zembro, os parlamentares debateram o PLC 

249/2017, do Poder Executivo, que autoriza o 

Rio Grande do Sul a aderir ao Regime de Re-

cuperação Fiscal do governo federal, e a ins-

tituir o Plano de Recuperação Fiscal. A pro-

posta permite que o Estado deixe de pagar a 

dívida com a União por três anos, período que 

poderá ser prorrogado por mais 36 meses. En-

tre as contrapartidas, o governo gaúcho deve-

rá reduzir os benefícios fiscais em 10% ao ano, 

deixar de realizar saques em contas de depó-

sitos judiciais e abrir mão de ações judiciais 

contra a União. O projeto recebeu 10 emendas 

e deverá ir à votação em 2018.

GALERIAS LOTADAS EM DIA DE VOTAÇÃO

PLENÁRIO 20 DE SETEMBRO
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Comissões Parlamentares

ações legislativas

ASSUNTOS MUNICIPAIS
Temas relacionados à infraestrutura rodo-

viária dominaram as audiências públicas reali-

zadas pela Comissão de Assuntos Municipais. O 

aumento da tarifa de pedágio da Empresa Gaú-

cha de Rodovias (EGR) na região da Serra e a 

ampliação dos serviços da CORSAN por meio de 

Parcerias Público-Privadas na Região Metropoli-

tana mobilizaram os deputados, assim como o 

questionamento do DAER sobre a conclusão da 

obra na Avenida dos Municípios, entre Novo 

Hamburgo e Campo Bom.

Presidida pelo deputado Eduardo Loureiro 

(PDT), a comissão debateu a adesão do governo 

estadual ao Regime de Recuperação Fiscal. Em 

audiência pública, entidades dos servidores pú-

blicos solicitaram a retirada da Assembleia dos 

projetos do Executivo que têm vínculo com a 

proposta da União. As desocupações urbanas 

em Cachoeirinha e Porto Alegre também estive-

ram na pauta da comissão.

AUDIÊNCIAS PÚBLICAS
De março a dezembro, a comissão promoveu 34 

reuniões ordinárias e 27 audiências públicas.

AGRICULTURA, PECUÁRIA E COOPERATIVISMO
O comportamento do setor primário em 

suas diferentes áreas foi acompanhado, cotidia-

namente, ao longo de 2017 pela Comissão de 

Agricultura, Pecuária e Cooperativismo, presidi-

da pelo deputado Adolfo Brito (PP).

O colegiado discutiu temas como a obriga-

toriedade da emissão de NF-e; a pesca da tainha 

na Lagoa dos Patos e litoral gaúcho; o preço e a 

classificação do tabaco; a Matriz Produtiva do 

Biodigestor; o transporte de animais vivos para 

abate e exportação; a fiscalização de produtos 

de pequenas agroindústrias em Cachoeira do 

Sul; a venda interestadual de suínos vivos e en-

traves do sistema CISPOA; a gestão da pesca ar-

tesanal e inspeção municipal (SIM); a nova legis-

lação que trata da venda e manuseio de produtos 

como carnes e derivados; a modernização do 

serviço de inspeção e de fiscalização dos produ-

tos de origem animal no RS, a crise do setor lei-

teiro; os recursos para Emater; a energia elétrica 

no meio rural; o ordenamento pesqueiro gaúcho 

e Programa Nacional de Crédito Fundiário.

AUDIÊNCIAS PÚBLICAS
Ao longo do ano, a comissão realizou 29 reu-

niões ordinárias e 16 audiências públicas, 

em um total de 43 encontros. Os parlamentares 

realizaram seis audiências públicas fora do Pa-

lácio Farroupilha.

SUBCOMISSÕES
O órgão técnico criou Subcomissões para acom-

panhar procedimentos, legislação, decretos 

de fiscalização de agroindústrias familia-

res e para tratar da produção, comercializa-

ção e consumo de produtos orgânicos e 

agroecológicos. Também foram compostos 

grupos de trabalho para tratar da Matriz Pro-

dutiva do Biodigestor e acompanhar a crise 

do setor leiteiro.

PRÊMIO
Para encerrar o ano, a Comissão de Agricultura 

reuniu o setor em dezembro para entrega do 

Prêmio Folha Verde, edição 2017.

CRISE DO SETOR LEITEIRO FOI UM DOS PRINCIPAIS ASSUNTOS

RODOVIAS E PPPS, DESTAQUES DA COMISSÃO
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CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
A realização de um plebiscito para autorizar 

a privatização ou a federalização de esta-

tais, proposta pelo governo estadual, foi um 

dos temas mais polêmicos debatidos pela Co-

missão de Constituição e Justiça (CCJ) em 2017. 

Deputados contrários à proposta retiraram o 

quórum por sete reuniões consecutivas, adian-

do a apreciação desta e das demais matérias 

que constavam na Ordem do Dia. No dia 17 de 

outubro, o projeto foi finalmente votado, tendo 

obtido seis votos favoráveis e cinco contrá-

rios. Diante do resultado inconclusivo, foi de-

terminada a sua redistribuição para nova rela-

toria. Com a retomada das atividades parlamen-

tares em 2018, a matéria volta a ser debatida.

PROPOSIÇÕES
Presidida pelo deputado Tiago Simon (PMDB), 

a Comissão apreciou pareceres a 66 proposi-

ções, das quais 64 restaram aprovadas e duas 

foram redistribuídas, em 32 reuniões ordiná-

rias. Ao longo do ano, foram distribuídas para 

relatoria 264 matérias.

OUTROS TEMAS
Entre as demais matérias aprovadas pela Co-

missão, estiveram iniciativas relativas à estru-

turação do Corpo de Bombeiros, aos direitos 

da mulher, ao turismo e ao quadro funcional e 

estrutura de órgãos e poderes do Estado do Rio 

Grande do Sul.

ações legislativas

CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
A prisão arbitrária do presidente da Comis-

são de Cidadania e Direitos Humanos (CCDH), 

na noite de 14 de junho, durante a reintegração 

de posse da ocupação Lanceiros Negros, em 

Porto Alegre, foi um dos acontecimentos que 

marcaram a atuação do órgão técnico em 2017. 

Jeferson Fernandes (PT) foi detido em pleno exer-

cício da presidência da comissão quando nego-

ciava uma saída pacífica para o conflito.

SUBCOMISSÕES
O tema da habitação também teve destaque 

com a criação da Subcomissão da Moradia, que 

reuniu lideranças comunitárias e autoridades na 

busca de soluções para o déficit habitacional. Já 

o sistema prisional foi objeto da Subcomissão 

de Tratamento Penal.

CORTE INTERAMERICANA
A ida de parlamentares a Montevidéu para re-

portar à Corte Interamericana de Direitos Hu-

manos situações ocorridas no Estado foi outra 

iniciativa importante da Comissão. Foram rela-

tadas a manutenção ilegal de presos em dele-

gacias, a criminalização de movimentos sociais 

e a extinção de políticas públicas para as mu-

lheres no Estado.

AUDIÊNCIAS PÚBLICAS
No decorrer do ano, a comissão realizou 37 re-

uniões ordinárias e 25 audiências públicas 

sobre os mais variados assuntos, como violên-

cia obstétrica, o impacto da Reforma da Previ-

dência e o extermínio da população de rua no 

Rio Grande do Sul.

MORADIA FOI UM DOS TEMAS CENTRAIS DA CCDH

CCJ TEVE 264 MATÉRIAS DISTRIBUÍDAS PARA RELATORIA
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DEFESA DO CONSUMIDOR E
PARTICIPAÇÃO LEGISLATIVA POPULAR

ECONOMIA, DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
E DO TURISMO

A Comissão de Defesa do Consumidor e Par-

ticipação Legislativa Popular, presidida pelo de-

putado Enio Bacci (PDT), realizou 21 reuniões 

ordinárias e duas audiências públicas.

Em novembro, o gerente de serviços de re-

de da Rio Grande Energia (RGE), Ricardo Dar-

lan, prestou depoimento sobre a demora no 

restabelecimento da energia elétrica após 

tempestades. A empresa foi convidada a escla-

recer as reclamações de consumidores tendo 

em vista o longo período de espera para a re-

ligação em diversas cidades gaúchas. O técni-

A construção de soluções coletivas, com 

foco na recuperação financeira e no desenvol-

vimento do Estado foi a grande pauta que en-

volveu as atividades da Comissão de Economia, 

Desenvolvimento Sustentável e do Turismo 

(CEDST) neste ano. A comissão tem como pre-

sidente o deputado Adilson Troca (PSDB).

Os debates acerca do Polo Naval em Rio 

Grande e da luta pela duplicação da BR-116; 

e de temas como a crise enfrentada pelos pro-

dutores de leite e a implantação de freeshops 

em território brasileiro no RS também foram re-

levantes. O potencial turístico do RS foi tema de 

duas audiências neste ano.

AUDIÊNCIAS
Neste ano, o colegiado realizou 36 reuniões or-

dinárias e 20 audiências públicas. Destas 11 

aconteceram fora da sede do Parlamento, em Por-

to Alegre. Os parlamentares criaram, ainda, sub-

comissão para tratar das Estradas Rurais no RS.

co falou em nome de duas concessionárias, 

RGE e RGE Sul.

Outro assunto debatido em audiência pú-

blica foi o Programa de Exploração de Rodovias 

do Governo Federal para a Rodovia Governador 

Leonel de Moura Brizola, a BR-386. Os impac-

tos da implantação de cinco praças de pedá-

gios mobilizaram a comunidade em Lajeado, 

no Vale do Taquari, no primeiro semestre. De-

ficiência de sinal em telefonia e reintegração 

de posse ajuizada pela RGE também entraram 

na pauta ao longo do ano.

OUTROS TEMAS
Entre os temas debatidos nas audiências públi-

cas realizadas estão a matriz produtiva do bio-

digestor; a cadeia produtiva do leite; a dupli-

cação e conclusão da BR-116; a implantação de 

Free Shops nas cidades da fronteira; a pesca da 

tainha no estuário da Lagoa dos Patos e no li-

toral gaúcho; Polo Naval do Rio Grande do Sul; 

sistema on-line de licenciamento ambiental; 

malha ferroviária do RS; turismo em Piratini e 

matriz eólica e turismo em Santana do Livra-

mento; Fundo de Desenvolvimento da Cadeia 

Produtiva do Leite; produção de alimentos sau-

dáveis na região sul do RS; turismo na região 

de Nova Prata; impacto dos decretos sobre o 

fatiamento de produto animal; impacto das os-

cilações de energia elétrica no município de 

Santo Antônio da Patrulha e região; comércio 

de mercadorias contrabandeadas e os proble-

mas da comercialização do tabaco na safra 

2016/17.

ações legislativas

TEMAS DE ENERGIA E ESTRADAS PAUTARAM OS DEBATES

COMISSÃO REALIZOU 20 AUDIÊNCIAS PÚBLICAS
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EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO,
CIÊNCIA E TECNOLOGIA

ÉTICA PARLAMENTAR

Os projetos de lei sobre a Língua Brasilei-

ra de Sinais (Libras), a obesidade na infân-

cia e adolescência e o uso e tombamento 

do Condomínio Cênico do Hospital Psiquiá-

trico São Pedro foram alguns dos temas tra-

tados em audiências públicas realizadas pela 

Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciên-

cia e Tecnologia em 2017.

Também motivaram debate a necessidade 

de recursos para a retomada das obras no cam-

pus central da UERGS em Porto Alegre; a pen-

dência de processos de alteração de nível do 

quadro de carreira do magistério gaúcho e a 

importância da Jornada de Literatura de Passo 

Fundo para a cultura do Rio Grande.

REUNIÕES
Presidida pelo deputado Gilberto Capoani 

Em 2017, a Comissão de Ética Parlamentar, 

presidida pelo deputado Juliano Roso (PCdoB), 

tratou da reforma do Código de Ética Parla-

mentar da Assembleia Legislativa gaúcha. Para 

isso, aprovou, ainda no primeiro semestre, a 

criação da Subcomissão para tratar do assunto.

A Subcomissão foi integrada pelos deputa-

dos Juliano Roso (PCdoB), Marlon Santos (PDT) 

e Sérgio Turra (PP). O grupo realizou visitas téc-

nicas aos Conselhos de Ética do Senado Federal 

e da Câmara dos Deputados.

(PMDB), a Comissão realizou 18 reuniões 

ordinárias e seis audiências públicas.

Em reuniões ordinárias, o colegiado deba-

teu o fechamento de escolas públicas; os obje-

tivos da gestão da secretária de Educação de 

Porto Alegre; a pluralidade de línguas estran-

geiras na BNCC; recursos para o Conselho de 

Educação; demandas da UERGS, a implantação 

do curso de Direito na Unipampa em São Borja 

e as isenções fiscais para as escolas filantrópi-

cas e recursos para obras de melhorias das es-

colas da rede pública gaúcha.

ANIMAIS
A Comissão de Educação aprovou o parecer fa-

vorável do deputado Catarina Paladini (PSB) ao 

PL 132/2015, do deputado Gabriel Souza (PMDB), 

que institui a Escola Amiga dos Animais.

Em dezembro, o deputado e relator Sérgio 

Turra apresentou proposta para alterar ou in-

cluir 30 artigos do texto do código do legis-

lativo gaúcho. O documento deve ser analisa-

do pela Comissão de Ética no primeiro semes-

tre de 2018.

Caso seja aprovado, o relatório se transfor-

ma em projeto de resolução da Comissão de 

Ética e será encaminhado à Comissão de Cons-

tituição e Justiça. Após, passará por votação 

em plenário.

ações legislativas
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FINANÇAS, PLANEJAMENTO,
FISCALIZAÇÃO E CONTROLE

MERCOSUL E ASSUNTOS INTERNACIONAIS

A regulamentação da Lei Kandir, deter-

minada em 2016 pelo Supremo Tribunal Fede-

ral, foi prioridade para a Comissão de Finanças, 

Planejamento, Fiscalização e Controle, no se-

gundo semestre de 2017. O tema mobilizou 

também deputados e a presidência da Assem-

bleia junto aos órgãos técnicos em Brasília, bus-

cando a recuperação de créditos para o Rio 

Grande do Sul.

A Lei Kandir foi debatida no Palácio Farrou-

pilha pela comissão do Senado que, posterior-

mente, encaminhou documentos ao Tribunal 

de Contas da União e à bancada federal gaú-

cha, argumentando em favor dos créditos pa-

ra o Estado.

Dois temas marcaram o ano de 2017 da Co-

missão do Mercosul e Assuntos Internacionais: 

a instalação de Free Shops em cidades gê-

meas de fronteira e a conclusão da dupli-

cação da BR-290. O colegiado é presidido pe-

lo deputado Frederico Antunes (PP).

A Comissão do Mercosul realizou 18 reuniões 

ordinárias e duas audiências públicas. A pri-

meira, ocorrida em São Borja, discutiu a situação 

dos estudantes brasileiros de ensino superior 

matriculados na Faculdade de Medicina na Fun-

dación H. Baceló, no município de Santo Tomé, 

na Argentina. A segunda aconteceu no município 

de Pantano Grande e tratou das questões relacio-

nadas à conclusão da duplicação da BR-290.

A instalação de Free Shops em cidades gê-

meas de fronteira levou os deputados gaúchos 

ao Seminário Nacional sobre a implantação de 

Free Shops em cidades gêmeas, em dezembro, 

em Brasília. Parlamentares também acompa-

LOA
Na tramitação do PL 188/2017, a Lei Orçamen-

tária Anual, neste ano com a relatoria da de-

putada Liziane Bayer (PSB), foi mantido o rigor 

das finanças públicas imposto pelo governo do 

Estado pelo terceiro ano consecutivo. A peça 

orçamentária tramitou de setembro a novem-

bro na Assembleia. A receita e a despesa para 

2018 estão alinhadas na projeção de R$ 70,069 

bilhões, com previsão de déficit de R$ 6,8 bi-

lhões. Educação, saúde e segurança pública são 

as prioridades do orçamento.

AUDIÊNCIAS
Presidida pelo deputado Marcelo Moraes (PTB), 

a Comissão realizou, de março a dezembro, 23 

reuniões ordinárias, três audiências pú-

blicas, e uma reunião extraordinária.

nharam a reunião que tratou da implantação 

dos Free Shops, evento paralelo à XXI Confe-

rência da Unale, em Foz do Iguaçu (PR), e a ins-

talação do Parlamento Amazônico, em Boa Vis-

ta (RR), em agosto.

TEMAS
A Comissão do Mercosul tratou, ainda, da mu-

dança da legislação sobre compra de terras na 

zona de fronteira por estrangeiros; da expor-

tação da erva-mate para os países do Mercosul; 

do corredor bioceânico central; na integração 

das aduanas, na construção de uma nova pon-

te internacional, na binacionalização do aero-

porto de Rivera (Uruguai) e o uso compartilha-

do das estruturas de transporte, saúde e edu-

cação. Além disso, os parlamentares mantive-

ram encontros com autoridades dos países do 

bloco platino, em Brasília, na região de Misiones 

(Argentina) e em Foz do Iguaçu (PR).

ações legislativas
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SAÚDE E MEIO AMBIENTE

SEGURANÇA E SERVIÇOS PÚBLICOS

A falta de repasse de recursos para os 

hospitais públicos e filantrópicos gaúchos, a 

preocupação com o meio ambiente e as mu-

danças climáticas foram os temas que domi-

naram os debates da Comissão de Saúde e Meio 

Ambiente (CSMA) em 2017. Presidida pelo de-

putado estadual Altemir Tortelli (PT), a comis-

são realizou encontros nos municípios de Por-

to Alegre, Erechim, Pelotas, Santo Antônio do 

Palma, Charqueadas, São Lourenço do Sul, Ta-

vares, Santa Maria, Gravataí e Novo Hamburgo.

A Situação Atual do Programa Mais Mé-

dicos para o Brasil foi tema de audiência pú-

blica realizada no Teatro Dante Barone, que 

contou com a presença da ex-presidente Dilma 

Rousseff, criadora do programa Mais Médicos, 

em 2013.

A Comissão tratou, também, dos problemas 

financeiros dos hospitais, da agilidade no aten-

dimento aos estomizados e dos impactos no 

atendimento à população de Santa Maria e 

região, que sofre com a superlotação do Hos-

pital Universitário e com a falta de leitos, en-

quanto o Hospital Regional do município está 

A segurança pública foi o assunto mais de-

batido na Comissão de Segurança e Serviços 

Públicos em 2017. Das 30 audiências públicas 

realizadas no decorrer do ano, 12 abordaram 

aspectos relacionados ao aumento da vio-

lência urbana e rural no Rio Grande do Sul.

TEMAS
Também foram debatidos temas como a segu-

rança do trabalho na Refinaria Alberto Pasqua-

lini e nos postos de gasolina, transporte coleti-

vo metropolitano, Lei de Migração, condições 

das estradas da Região do Alto Uruguai, pedá-

gios, cultura da paz nas escolas, início do ano 

letivo, precarização dos serviços judiciais no Rio 

Grande do Sul, transtornos causados pela obs-

fechado há mais de um ano, mesmo com as obras 

concluídas e os equipamentos já comprados.

Na questão ambiental, a CSMA realizou qua-

tro audiências públicas sobre Mudanças Cli-

máticas: desafios da sustentabilidade e da 

produção de alimentos saudáveis. Para en-

cerrar o ciclo de debates, a Comissão lançou na 

Feira do Livro de Porto Alegre a Cartilha: Mu-

danças Climáticas, que poderá ser usada pelas 

escolas para debater o tema da sustentabilidade.

TEMAS
Os projetos do Executivo de reestruturação do 

IPERGS, a criação da 20ª Coordenadoria Regional 

de Saúde em São Borja, os 25 anos da Reforma 

Psiquiátrica e o impasse envolvendo a Celulose 

Riograndense e moradores de uma comunidade 

de Guaíba também foram alguns dos assuntos 

abordados pela CSMA em 2017.

AUDIÊNCIAS
Até dezembro, foram realizadas 34 reuniões 

ordinárias e 42 audiências públicas, das 

quais 13 ocorreram no interior do Estado.

trução de vias públicas por manifestantes e os 

projetos do governo do Estado que tratam da 

reestruturação do Instituto de Previdência do 

Rio Grande do Sul.

REUNIÕES
A Comissão, que tem como presidente o depu-

tado Catarina Paladini (PSB), promoveu ainda 33 

reuniões ordinárias e três extraordinárias, 

realizando a arguição de Cleber Palma Domin-

gues para o Conselho Superior da Agência Esta-

dual de Regulação dos Serviços Públicos Dele-

gados do RS (AGERGS) e de Otomar Vivian para 

o cargo de presidente do IPERGS, além de apro-

var a criação da Subcomissão de Políticas Públi-

cas de Segurança e Cidadania.

ações legislativas
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Comissões Temporárias
O grupo das Comissões Temporárias da As-

sembleia é integrado pelas Comissões Espe-

ciais, as Comissões Parlamentares de In-

quérito (CPIs) e as Comissões de Represen-

tação Externa (CRE).

As Comissões Especiais são criadas para 

analisar matérias relevantes não previstas en-

tre as de competência das Comissões Perma-

nentes. São integradas por 12 parlamenta-

res e têm prazo máximo de funcionamento 

de 120 dias.

As CPIs permitem ao Legislativo exercer o 

seu controle político-fiscalizador junto aos ór-

gãos da administração do Estado.

As CREs possibilitam ao Parlamento mediar 

e/ou fiscalizar impasses ou assuntos que de-

mandem soluções urgentes.

Em 2017, três comissões especiais fun-

cionaram no primeiro semestre, instaladas ao 

final do ano anterior. No segundo semestre, 

foram instaladas outras três Comissões Es-

peciais, uma CPI e uma CRE.

3.  Comissão Especial sobre a Sustentabilidade Financeira do SUS e a 
participação dos entes federados

Presidente: Tarcísio Zimmermann (PT) • Vice-presidente: Bombeiro Bianchini (PPL)

Relator: Ciro Simoni (PDT)

Instaurada com o objetivo de apurar a realidade do cenário da saúde pública financiada pelo 

Sistema Único de Saúde (SUS), responsável pelo atendimento de 80% da população do país.

2.  Comissão Especial para tratar da Função Social da Igreja nos 
presídios e centros de recuperação de Drogadição no RS

Presidente: Sérgio Peres (PRB) • Vice-presidente: Liziane Bayer (PSB) • Relator: Missionário Volnei (PR)

No relatório final, sugeriu a defesa da adoção de medidas que contemplem a assistência religiosa 

como estratégia de ressocialização nos presídios e também de recuperação de dependentes químicos.

1. Comissão Especial para tratar da questão da Segurança Pública no RS
Presidente: Ronaldo Santini (PTB) • Vice-presidente: Luiz Fernando Mainardi (PT)

Relator: Vilmar Zanchin (PMDB)

Recomendou a adoção de 47 medidas com o propósito de contribuir à construção de políticas públicas 

que privilegiem a prevenção, o combate à criminalidade, a punição e a recuperação de pessoas em 

restrição de liberdade.

8. CRE com o objetivo de tratar da situação jurídico-política da Lei Kandir
Coordenador: Frederico Antunes (PP)*

*Conforme o Regimento Interno da Casa, a Comissão de Representação Externa (CRE) que trata 

da situação jurídico-política da Lei Kandir, a CRE, instalada em 20 de novembro, tem como coordenador 

o deputado Frederico Antunes (PP). Suas atividades duram apenas um mês.

7. CPI das Empresas Seguradoras Veiculares
Presidente: Enio Bacci (PDT) • Vice-presidente: Elton Weber (PSB) • Relator: Tiago Simon (PMDB)

Instalada no fim de novembro, objetiva investigar práticas irregulares utilizadas por empresas seguradoras 

veiculares na contratação e cobertura dos objetos contratados, cujos desdobramentos ensejam o 

aumento da criminalidade por furto e roubo de veículos, bem como incidem no índice de 

acidentalidade.

6. Comissão Especial de Combate à obesidade infantojuvenil no RS
Presidente: Maurício Dziedrick (PTB) • Vice-presidente: Liziane Bayer (PSB)

Relatora: Miriam Marroni (PT)

Instalada ao final de novembro, tem entre seus objetivos a criação de políticas públicas afirmativas 

de prevenção, a partir de debates com especialistas e posicionamentos científicos a respeito do tema.

5. Comissão Especial de Revisão Legal
Presidente: Marcel van Hattem (PP) • Vice-presidente: Vilmar Zanchin (PMDB)

Relatora: Any Ortiz (PPS)

Instalada em setembro para ouvir segmentos da sociedade gaúcha, como o setor primário, a indústria, 

o comércio e os serviços, para que, identificados os entraves, possam ser sugeridas a revogação de 

leis e normas desnecessárias, simplificando a legislação em favor das áreas econômicas.

4. Comissão Especial contra os maus-tratos aos animais domésticos
Presidente: Regina Becker Fortunati (REDE) • Vice-presidente: Gérson Borba (PP)

Relator: João Reinelli (PV)

Instaurada em setembro, tem entre seus objetivos a construção e a aplicação de políticas públicas 

efetivas em favor do bem-estar dos animais.

ações legislativas
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Frentes Parlamentares

Em 2017, 36 frentes parlamentares foram 

constituídas na Assembleia Legislativa. Além 

disso, outras duas frentes comunicaram ofi-

cialmente à Mesa Diretora da Casa a sua rea-

tivação, agregando novas assinaturas de de-

putados: a Frente Parlamentar pela Manu-

tenção e Fortalecimento da CEEE e a Fren-

te Parlamentar em Defesa dos Direitos 

da Criança e do Adolescente. As frentes 

parlamentares são integradas por deputados 

de diferentes partidos e representam instru-

mento comum à abordagem de assuntos es-

pecíficos de interesse da sociedade. Para se-

rem criadas, é necessário requerimento subs-

crito por pelo menos um terço dos deputados 

da Casa.

CONFIRA AS FRENTES PARLAMENTARES CRIADAS ATÉ 15 DE DEZEMBRO DESTE ANO:*

•  Frente Parlamentar Mista de Combate às Drogas, presidida por Tiago Simon.

•  Frente Parlamentar em Defesa do Banrisul Público, presidida por Zé Nunes.

•  Frente Parlamentar Gaúcha para Acompanhamento da Instalação dos Pedágios na BR-386, 
presidida por Juliano Roso.

•  Frente Parlamentar em Apoio à Execução da BR-285, Trecho Rio Grande do Sul, presidida por 
Catarina Paladini.

•  Frente Parlamentar em Defesa dos Povos Tradicionais de Matriz Africana, presidida por 
Manuela d’Ávila.

•  Frente Parlamentar pelo Direito do Cidadão à Autodefesa, presidida por Edu Olivera.

•  Frente Parlamentar em Defesa da Valorização do Serviço Público Municipal, presidida por 
Eduardo Loureiro.

•  Frente Parlamentar pela Manutenção e Fortalecimento da Companhia Riograndense de 
Saneamento (Corsan), presidida por Eduardo Loureiro.

•  Frente Parlamentar em Defesa do Polo Naval de Rio Grande, presidida por Nelsinho 
Metalúrgico.

•  Frente Parlamentar das Mulheres em Defesa da Bacia Hidrográfica do Rio Camaquã, 
presidida por Regina Becker Fortunati.

•  Frente Parlamentar do Transporte Escolar, presidida por Adilson Troca.

•  Frente Parlamentar Gaúcha em Defesa dos Correios Públicos, presidida por Adão Villaverde.

•  Frente Parlamentar de Apoio à Extensão da BR-448, presidida por Lucas Redecker.

•  Frente Parlamentar em Defesa da Implantação de Free Shops em Cidades Gêmeas de 
Fronteira, presidida por Frederico Antunes.

•  Frente Parlamentar em Defesa dos Municípios da Fronteira Oeste, presidida por Frederico 
Antunes.

•  Frente Parlamentar em Defesa da Aviação Civil Regional, presidida por Frederico Antunes.

•  Frente Parlamentar em Defesa do Pagamento de Precatórios, presidida por Frederico Antunes.

•  Frente Parlamentar pela Qualificação da Gestão Pública, presidida por Eduardo Loureiro.

•  Frente Parlamentar pela Duplicação da BR-290, presidida por Luiz Fernando Mainardi.

•  Frente Parlamentar Gaúcha em Defesa do BADESUL e BRDE, presidida por Adão Villaverde.

•  Frente Parlamentar em Defesa dos Condutores de Ambulância (Motoristas da Saúde), 
presidida por Silvana Covatti.

•  Frente Parlamentar de Combate aos Crimes Agropecuários, presidida por Sérgio Turra.

•  Frente Parlamentar em Defesa da Educação para Jovens e Adultos (EJA), presidida por Stela Farias.

•  Frente Parlamentar em Defesa da Polícia Rodoviária Federal (PRF), presidida por Catarina Paladini.

•  Frente Parlamentar do Turismo, presidida por Lucas Redecker.

•  Frente Parlamentar para Acompanhamento da Adesão do Estado do Rio Grande do Sul ao 
Regime de Recuperação Fiscal, presidida por Luís Augusto Lara.

•  Frente Parlamentar em Defesa da Duplicação da BR-285, presidida por Gilberto Capoani.

•  Frente Parlamentar em Defesa do Empreendedorismo Gaúcho (FREEMP), presidida por 
Liziane Bayer.

•  Frente Parlamentar em Defesa da Moradia Digna e contra os Despejos Forçados, presidida por 
Manuela d’Ávila.

•  Frente Parlamentar em Defesa dos Cuidados Paliativos Hospitalares e Domiciliares, 
presidida por Pedro Ruas.

•  Frente Parlamentar em Defesa da Proteção à Gestante e Parturiente e contra a Violência 
Obstétrica, presidida por Valdeci Oliveira.

•  Frente Parlamentar sobre o Câncer na Mulher, presidida por Liziane Bayer.

•  Frente Parlamentar em Defesa do Hospital Beneficência Portuguesa, presidida por Pedro Ruas.

•  Frente Parlamentar em Defesa dos Educadores Contratados pelo Estado do Rio Grande do 
Sul, presidida por Juliana Brizola.

•  Frente Parlamentar Pró-Implantação do Hospital Público Regional, com sede em Palmeira das 
Missões, presidida por Jeferson Fernandes.

•  Frente Parlamentar de Mineração, presidida por Lucas Redecker.

*Conforme informações da Secretaria da Mesa Diretora.

ações legislativas
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Ouvidoria 
Parlamentar
A Ouvidoria Parlamentar da Assembleia Le-

gislativa gaúcha foi constituída com a mis-

são de receber e encaminhar demandas da 

população, sendo um canal de comunicação 

entre o cidadão e o Poder Legislativo. Pela Ou-

vidoria, a sociedade pode coatuar junto a seus 

representantes, fazendo reclamações, denún-

cias, sugestões e avaliando ações ou omissões 

do Parlamento.

Em 2017, até o início de novembro, a Ouvi-

doria recebeu e respondeu a 462 demandas. 

Foram realizados 158 atendimentos presen-

ciais, 380 on-line e 535 por telefone. Ainda 

foram atendidos, via e-mail, 202 pedidos de 

informação. O órgão é dirigido pelo ouvidor-

-geral, deputado Valdeci Oliveira (PT), sendo 

ouvidor-adjunto o deputado Ciro Simoni (PDT).

COMO ENTRAR EM CONTATO 
COM A OUVIDORIA

•  Pelo telefone 0800 541 2333           
(ligação gratuita) ou (51) 3210 1922.

• Pelo e-mail ouvidoria@al.rs.gov.br

•  Por correspondência endereçada à: 

Ouvidoria Parlamentar da Assembleia 

Legislativa – Praça Marechal 
Deodoro, 101 - Térreo -                 
CEP 90010-300 -                            
Porto Alegre - RS

Escola do Legislativo
A Escola do Legislativo Deputado Romildo 

Bolzan tem, entre seus objetivos, a res-

ponsabilidade pela elaboração e execução de 

projetos de integração com a sociedade para 

formação de cidadania, capacitação de agen-

tes políticos e o estímulo a pesquisas e deba-

tes, no meio acadêmico, sobre temas relacio-

nados ao Poder Legislativo. A Escola está vin-

culada ao gabinete da Presidência da Assem-

bleia, e tem duas divisões: a de Ensino, Desen-

volvimento e Treinamento; e a da Biblioteca, 

Pesquisa e Extensão.

Divisão 
de Ensino, 
Desenvolvimento 
e Treinamento
Até o começo de dezembro, a Divisão de Ensi-

no, Desenvolvimento e Treinamento disponibi-

lizou 1.485 vagas para palestras, cursos e trei-

namentos, com 749 participantes. Foram ofe-

recidos cursos e palestras ministrados pelo Par-

lamento ligados à área de informática; técnica 

de processo legislativo; coaching nas organiza-

ções; processo administrativo na AL; oficinas e 

seminários de preservação digital e gestão e 

fiscalização de contratos (método EAD).

Em 21 de dezembro, foi assinado entre a 

Assembleia Legislativa e a Fundação do Minis-

tério Público um termo de cooperação técnica 

para implantação do Curso de Direitos Hu-

manos: História, Sociedade e Equidade 

de Gênero.

Foram oferecidos, igualmente, aos servido-

res da AL, por meio de parceria com outras ins-

tituições: curso prático de fiscalização de con-

tratos, por meio da escola da AGU (Advocacia- 

Geral da União); de gestão e fiscalização de con-

tratos, por técnicos do TCE (Tribunal de Contas 

do Estado); gestão de conflitos (Faculdade de 

Desenvolvimento do RS, Fadergs); orçamento 

público, ministrado pela Secretaria de Planeja-

mento, Governança e Gestão do governo do Es-

tado (SPGG), e o 1º encontro das Escolas de Es-

tado do RS, desenvolvido pela Rede de Escolas 

Judiciais e Congêneres do RS. Foram ministra-

dos, ainda, curso de primeiros socorros (2ª tur-

ma) e o curso de redação oficial e atualização 

em português, ambos pelo Senac.

ações legislativas
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Divisão de Biblioteca, 
Pesquisa e Extensão

Além de coordenar a Biblioteca Borges de 

Medeiros e projetos de pesquisa, o setor reali-

za seminários, palestras e outros eventos de 

extensão. É responsável, também, pelo progra-

ma Deputado Por Um Dia e pelo projeto Encon-

tro com Universitários, entre outros.

Em 2017, a Assembleia Legislativa do Rio 

Grande do Sul, por meio da Divisão de Biblio-

teca, Pesquisa e Extensão da Escola do Legis-

lativo Romildo Bolzan, esteve representada na 

16ª Jornada Nacional de Literatura e 8ª Jorna-

dinha Nacional de Literatura, de 2 a 6 de outu-

bro, em Passo Fundo. Foi a primeira vez que o 

Parlamento esteve instalado em espaço próprio, 

dentro da Universidade de Passo Fundo. Cerca 

de mil pessoas visitaram o estande, quando 

foram distribuídos 4.325 exemplares de 37 

diferentes publicações.

A Assembleia igualmente instalou estande 

na 63ª Feira do Livro de Porto Alegre, de 1º a 19 

de novembro, na Praça da Alfândega. A estima-

tiva é de que mais de três mil pessoas circula-

ram pelo local. Destaque para o lançamento de 

publicações: Mudanças Climáticas, pela Co-

missão de Saúde e Meio Ambiente; Resistência, 

Utopia e Construção da Hegemonia, de au-

toria do deputado Adão Villaverde; e Poesias 

Vencedoras: Prêmios Lila Ripoll de Poesia 

2017, pela Divisão de Promoções Culturais e 

Prêmios do Departamento de Cultura da ALRS. 

Material distribuído: 24.697 exemplares de 80 

publicações institucionais produzidas nos 

gabinetes dos deputados, Comissões Parlamen-

tes, Escola do Legislativo e outros setores.

ENCONTROS COM UNIVERSITÁRIOS
A Importância do Poder Legislativo para a Demo-

cracia foi tema de três encontros realizados 

com universitários, no Memorial do Legislativo. 

O programa prevê palestras a estudantes univer-

sitários sobre assuntos relacionados às atividades 

ou funções do Poder Legislativo. Em abril, alunos 

do Curso de Direito da Unisinos, Campus Porto 

Alegre, acompanharam a explanação do procu-

rador-geral da Assembleia, Fernando Ferreira.

No final de maio, alunos do curso de Direito 

da Universidade Regional Integrada do Alto Uru-

guai e das Missões (URI), Campus Frederico West-

phalen, participaram de palestra do também pro-

curador da Casa, Marcelo Martinelli. Já em agosto, 

foi a vez dos alunos do Curso de Direito da Ulbra, 

Campus Guaíba, acompanharem manifestação de 

Marcelo Martinelli. Outro projeto da Divisão de 

Biblioteca, Pesquisa e Extensão, o de Formação 

de Cidadania, reuniu em outubro, no Memorial 

do Legislativo, estudantes do Projeto Vereador 

Estudante Por Um Dia, da Câmara de Vereadores 

de Santa Rosa, que ouviram palestra que tratou 

da Participação do Jovem na Política, ministrada 

por Maria Regina Guimarães Barnasque.

CARTILHAS
A Escola do Legislativo, por meio da Biblioteca 

Borges de Medeiros, relançou a cartilha Fique 

por Dentro da Assembleia Legislativa. Foram dis-

tribuídos dois mil exemplares nas visitas guia-

das ao Parlamento, escolas da rede de ensino do 

Estado, em projetos de educação para a cidada-

nia realizados pela Escola do Legislativo, na Jor-

nada de Literatura de Passo Fundo e na Feira do 

Livro de Porto Alegre. De outra parte, foram dis-

ponibilizados mil exemplares da cartilha sobre 

o programa Deputado Por Um Dia, distribuídos 

nas escolas participantes do projeto e para divul-

gação nas escolas da rede de ensino do Estado.

ACESSO AO ACERVO DA BIBLIOTECA
Em 2017, foram emprestados 338 livros; 

67.775 pessoas acessaram a biblioteca vir-

tual; outras 537 realizaram consultas e pes-

quisas, ao passo que 326 obras foram incor-

poradas ao acervo.

O portal da Escola do Legislativo é constan-

temente atualizado e pode ser consultado no 

endereço: www2.al.rs.gov.br/escola/. Os de-

putados e servidores da Assembleia Legislativa 

podem disponibilizar o arquivo digital de seu 

trabalho de pós-graduação (Especialização, Mes-

trado e Doutorado) para ser publicado na Biblio-

teca Virtual – Coleção Autores ALRS.

ações legislativas
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Deputado Por Um Dia
Criado em 1999, é um programa no qual 

jovens estudantes atuam como deputados, 

vivenciando a experiência de elaborar, 

discutir e votar projetos de lei na Sessão 

Plenária do Estudante, que propicia o co-

nhecimento das atividades político-parlamen-

tares, além de contribuir para a formação da 

cidadania e estimular o surgimento de novas 

lideranças. Podem participar alunos a partir 

do 7º ano do Ensino Fundamental ao 3º ano 

do Ensino Médio das redes pública e privada 

do ensino municipal e estadual do Rio Grande 

do Sul.

Cada escola sorteada elabora um projeto de 

lei que será discutido, apreciado e votado na 

Sessão Plenária do Estudante, no Plenário 20 

de Setembro. Nesse dia, os jovens participam 

de programação com temas ligados à cidada-

nia. No final da manhã, os alunos-deputados 

líderes participam de reunião, na Sala da Presi-

dência, para organizar a Ordem do Dia da Ses-

são Plenária do Estudante. À tarde, ocupam as 

cadeiras dos parlamentares para apreciação e 

votação dos PLs que elaboraram. Ao final da 

sessão, são sorteadas as instituições que par-

ticiparam da edição seguinte.

Em 2017, foram realizadas duas edições do 

Programa Deputado Por Um Dia.

A 48ª edição aconteceu em 26 de junho. 

Participaram da Sessão Plenária do Estudante 

55 alunos-deputados representando as insti-

tuições de ensino: Escola Estadual de Educação 

ações legislativas

Profissional Dom Pedrito, de Dom Pedrito; Es-

cola Estadual de Ensino Fundamental Angelina 

Salzano Vieira da Cunha, de Cachoeira do Sul; 

Escola Estadual de Ensino Fundamental Miné-

rios, de Paraí; Escola Estadual de Ensino Médio 

Princesa Isabel, de Venâncio Aires; e o Institu-

to Estadual de Educação Miguel Calmon, de 

Salto do Jacuí.

A 49ª edição foi realizada em 27 de novem-

bro. Participaram das atividades na Casa, e 

depois da Sessão Plenária do Estudante, a Es-

cola Estadual de Ensino Médio Cyrino Luiz de 

Azevedo, de Santana do Livramento; o Institu-

to Estadual de Educação São João Batista, de 

Herval; o Colégio Estadual Marechal Floriano 

Peixoto, de Porto Alegre; a Escola Estadual de 

Educação Básica Frei Casimiro Zaffonato, de 

Ipê; e a Escola Estadual de Ensino Fundamental 

Fernando Albino da Rosa, de Santa Rosa. Ao fi-

nal, foram entregues certificados de participa-

ção aos alunos e escolas presentes.

Na sequência, foram definidas, por sorteio, 

as cinco escolas da 50ª edição do Deputado 

Por Um Dia: Escola Estadual de Ensino Médio 

Cilon Rosa, de Santa Maria; Escola Municipal 

de Ensino Fundamental Edgar Rosa Cândido, 

de Fazenda Vila Nova; Escola Municipal de En-

sino Fundamental Morada do Sol, de Campo 

Bom; Escola Municipal de Ensino Fundamental, 

Leonel Moura Brizola, de Ipê, e Escola Estadual 

de Ensino Médio Floriano Peixoto, do municí-

pio de Engenho Velho.

SESSÃO PLENÁRIA DO ESTUDANTE

ACOLHIDA DOS JOVENS NO SALÃO JÚLIO DE CASTILHOS
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ações administrativas
Fórum Democrático de 
Desenvolvimento RegionalGestão responsável 

dos recursos Instituição permanente da Assembleia Legis-

lativa, o Fórum Democrático de Desenvolvi-

mento Regional (FDDR), criado em 1999, cum-

priu, em 2017, o papel de promover, junto à 

sociedade gaúcha, o debate de temas legis-

lativos e de interesse da comunidade. O 

Fórum acompanhou a pauta da Mesa Diretora 

para os Grandes Debates, composta por quatro 

eixos: Democracia e a Participação Popu-

lar; o Papel do Estado; a Igualdade de Gê-

nero; a Agricultura e a Soberania Alimen-

tar. Esses temas foram debatidos em audiên-

cias públicas e seminários em Porto Alegre e 

no Interior, como parte da interiorização dos 

Grandes Debates da Assembleia, reunindo mi-

lhares de pessoas.

Com a atribuição de garantir infraestru-

tura e suporte a todo o trabalho reali-

zado na Assembleia Legislativa, a Superin-

tendência Administrativa e Financeira pro-

moveu uma gestão responsável dos cus-

tos e dos investimentos em 2017.

O Palácio Farroupilha, que completou 

50 anos em setembro, passou por uma sé-

rie de obras de recuperação de sua estru-

tura física, propiciando mais segurança 

e conforto aos usuários. O sistema de ar 

condicionado foi reformulado, tendo sido 

aplicados recursos também em moderniza-

ção tecnológica. A mobilidade foi facilitada 

com a substituição de cinco elevadores. 

Os antigos, com décadas de uso, frequen-

temente estragavam e dificultavam o aces-

so aos 12 andares do prédio. A entrada no 

edifício foi organizada, com a instalação de 

porta giratória, sistema de identificação de 

visitantes e catracas, garantindo assim maior 

segurança no uso dos espaços. No Orça-

mento previsto para 2017, de R$ 643,4 mi-

lhões, houve uma economia de R$ 68 mi-

lhões, que retornam aos cofres públicos.

A Mesa Diretora deixa assinado o con-

trato para reforma do prédio do Solar dos 

Câmara, patrimônio dos gaúchos, que com-

pleta 200 anos em 2018.

O Fórum Democrático também foi parceiro 

na realização de eventos que trataram de temas 

como as reformas trabalhista e previdenciária 

e seus impactos nos municípios e as consequên-

cias sobre os trabalhadores e mercado de tra-

balho; a Educação no Desenvolvimento Regio-

nal; a dívida dos Estados, Lei Kandir e o Regime 

de Recuperação Fiscal; as Mulheres no Poder, 

os desafios nos espaços da política e o papel 

da mulher na Reforma Protestante; o papel do 

Estado no Desenvolvimento do país; a política 

externa e o desenvolvimento e a era do Capital 

Improdutivo. O Colégio Deliberativo do FDDR 

aprovou a inclusão de mais um eixo para os 

debates do Fórum: Educação, Inovação e Saber 

Popular para o Desenvolvimento Regional.

OBRAS GARANTIRAM MAIS CONFORTO 
E SEGURANÇA AOS USUÁRIOS

PRÉDIO GANHOU CINCO NOVOS ELEVADORES

EDUCAÇÃO FOI UM DOS TEMAS PRIORITÁRIOS DO FÓRUM
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ações administrativas

Espaço Municipalista Tapir Rocha

Procuradoria Especial da Mulher

Desde 27 de novembro, o antigo Espaço do 

Vereador passou a denominar-se Espaço 

Municipalista Tapir Rocha. O nome é uma ho-

menagem da ALRS ao ex-deputado e ex-prefei-

to de Viamão, em reconhecimento à sua traje-

tória marcada pela defesa de causas popu-

lares. A cerimônia de descerramento da placa 

ocorreu com a presença de familiares, militan-

tes históricos do PDT e da esquerda gaúcha, 

lideranças políticas e comunitárias de Viamão 

e representantes dos Poderes.

Entre os objetivos do espaço, está o de propi-

ciar infraestrutura e suporte técnico a pre-

feitos, vice-prefeitos, vereadores e secretá-

rios municipais que estejam na Capital, auxi-

liando no intercâmbio entre os poderes municipais.

O trabalho da Procuradoria Especial da Mu-

lher, coordenada pela deputada Manuela 

d’Ávila (PCdoB), em 2017 foi marcado pela des-

centralização do debate sobre a desigual-

dade de gênero. Por meio do projeto Semi-

nário Educação Sem Machismo, o órgão pro-

moveu palestras em 24 municípios gaúchos, 

abrangendo quase todas as regiões do Estado, 

com o propósito de capacitar educadores para 

abordar o tema e promover a igualdade no am-

biente de ensino.

No primeiro semestre, a Procuradoria lan-

çou, oficialmente, sete projetos que, além do 

enfrentamento à violência de gênero e à discri-

minação, promovem o resgate da história da 

mulher no Parlamento gaúcho e empoderamen-

to feminino. A Procuradoria Especial da Mu-

lher na Estrada é uma das iniciativas. O pro-

Em 2017, o local foi utilizado por vereado-

res, prefeitos e vice-prefeitos. Além disso, 

também apoiou na divulgação de seminários 

mensais realizados pela União dos Vereadores 

do RS (Uvergs) e colaborou na realização do 

Encontro Nacional de Vereadores, promo-

vido pela União de Vereadores do Brasil (UVB), 

realizado em Canela, em novembro. Igualmen-

te, foi parceiro na divulgação dos eventos rea-

lizados pela presidência da Assembleia, com 

destaque para as iniciativas do Fórum Demo-

crático de Desenvolvimento Regional.

O Espaço Municipalista Tapir Rocha lo-

caliza-se no térreo do Palácio Farroupilha e aten-

de de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 

18 horas.

jeto tem o propósito de levar aos municípios 

gaúchos as ações realizadas pelo órgão, criado 

em 2015 pelo Legislativo gaúcho. No rol, está 

também a Cidade Amiga das Mulheres, pro-

jeto-piloto, cujos objetivos são sensibilizar e 

qualificar estabelecimentos de serviços, turis-

mo e comércio para um atendimento acolhedor 

sem machismo e preconceito.

Já o Projeto Institucional da Procurado-

ria da Mulher visa a fomentar a criação de 

procuradorias da mulher nas Câmaras de Ve-

readores do Rio Grande do Sul. E, por meio do 

projeto A História das Mulheres no Parla-

mento, a Procuradoria está reconstruindo a 

trajetória de participação feminina na política 

a partir do resgate da memória das 35 depu-

tadas que integram ou já integraram o Legis-

lativo gaúcho.

CERIMÔNIA DE DESCERRAMENTO DA PLACA

IGUALDADE DE GÊNERO: DESTAQUE DO TRABALHO DO ÓRGÃO
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A presença do Parlamento gaúcho nas redes sociais 

foi intensificada em 2017, ampliando e qualificando 

a comunicação com a sociedade. Mais presente no 

dia a dia dos gaúchos, a Assembleia se mostrou 

transparente e próxima dos cidadãos.
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Superintendência
de Comunicação
e Cultura
Divisão de Jornalismo

A criação de um núcleo específico voltado 

para as redes sociais garantiu que mais 

pessoas tivessem acesso às informações do 

Parlamento. Os números mostram que essa 

ação teve resultados: o número de curtidas na 

página da Assembleia no Facebook passou de 

2,5 mil, em dezembro de 2016, para 41 mil 

em dezembro de 2017, passando da colocação 

de penúltimo para segundo lugar no país entre 

as páginas de Assembleias Legislativas. No mes-

mo período, o número de seguidores no Twit-

ter cresceu de 25,2 mil para 31,6 mil.

O trabalho desenvolvido via Facebook, Twit-

ter e Instagram também destacou as atividades 

dos demais veículos de comunicação da Casa. 

A TV Assembleia teve sua audiência potencia-

lizada através das redes sociais, e a Rádio As-

sembleia ganhou um programa específico trans-

mitido ao vivo via Facebook.

As ações ampliaram a transparência do Le-

gislativo gaúcho junto ao cidadão. Em 2017, foi 

possível acompanhar as sessões plenárias e 

eventos institucionais, como audiências públi-

cas e o Fórum dos Grandes Debates, ao vivo 

por meio das redes.

AGÊNCIA DE NOTÍCIAS
A Agência de Notícias da ALRS é responsável 

pela cobertura jornalística das atividades do 

Parlamento gaúcho. De fevereiro a novembro, 

o portal de notícias registrou 1 milhão de aces-

sos e o portal de fotografia, mais de 700 mil 

acessos. No mesmo período, foram publicadas 

4 mil notícias e 15 mil fotografias.

RÁDIO ASSEMBLEIA
De fevereiro a novembro de 2017, a Rádio AL 

produziu 1.123 matérias relativas às ativida-

des parlamentares e registrou mais de 178,7 

mil acessos em seu portal, com 4.628 down-

loads. A novidade em 2017 foi o programa As-

sembleia em Ação, transmitido ao vivo, nas 

terças e quintas-feiras, pela rádio e pelo Face-

book do Parlamento.

TV ASSEMBLEIA
De fevereiro a 27 de novembro de 2017, a TV 

Assembleia exibiu mais de 1.367 horas de trans-

missões ao vivo, entre sessões plenárias, ati-

vidades das comissões permanentes e tempo-

rárias, além de eventos institucionais. Ao vivo, 

foram exibidas 209 edições do Jornal Assem-

bleia e 212 edições do programa Espaço 

Público. Na programação inédita semanal, a 

TVAL transmitiu 381 horas e 30 minutos de 

programação, com programas como Agro RS, 

Bate-Papo com o Presidente, Cena Musical, Faça 

a Diferença, Mateadas, Sarau no Solar, entre ou-

tros. Ainda incluiu, a partir de outubro, três no-

vas produções em sua programação de inéditos 

semanais: Papo Reto – He for She, A História das 

Mulheres no Parlamento e Atitude TCE.

Ao longo de 2017, a TVAL gravou 28 edições 

do programa Mateadas. No Interior, o progra-

ma foi produzido nos municípios de Liberato 

Salzano, Imbé, Palmeira das Missões, Mampitu-

ba, Cruz Alta, Canoas, Viamão, Dois Irmãos das 

Missões e Piratini.

REDES SOCIAIS IMPULSIONARAM A COMUNICAÇÃO DO PARLAMENTO

INTERIORIZAÇÃO DO PROGRAMA MATEADAS EM LIBERATO SALZANO
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Divisão de Publicidade

Entre as campanhas publicitárias de destaque duran-

te o ano, está a que tratou da igualdade de gêne-

ro. Ela apresentou, com números e porcentagem, as 

diferenças entre homens e mulheres na remuneração 

e na ocupação de funções na política. Também foram 

elaboradas peças cujo mote foi o combate à violência 

contra a mulher, em que são destacados objetos que 

são utilizados para dissimular os casos de agressão 

contra a mulher, como maçanetas, tapetes e escadas.

Outra campanha de destaque foi Antes de abrir 

a boca, abra a cabeça, lançada em outubro. O ob-

ações de comunicação e cultura

jetivo foi conscientizar a população so-

bre os efeitos causados pelos alimentos 

em seu organismo, na economia e no 

desenvolvimento, estimulando o consu-

mo consciente de alimentos.

CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS PRODUZIDAS EM 2017
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Departamento de Cultura

O Departamento de Cultura, que integra a 

Superintendência de Comunicação e Cul-

tura da Assembleia Legislativa do Rio Grande 

do Sul, desenvolve projetos e programas vol-

tados para a área da cultura, além de realizar 

prêmios institucionais, alguns promovidos em 

parceria com entidades e organizações da so-

ciedade civil.

Estruturado pelas divisões de Promoções 

Culturais e Prêmios e de Reserva de Espa-

ços, o Departamento de Cultura, ao longo de 

2017, promoveu exposições na Galeria dos Mu-

nicípios e no Vestíbulo Nobre, bem como mos-

tras fotográficas individuais e coletivas na Sa-

la JB Scalco do Solar dos Câmara e no Hall de 

ingresso do Palácio Farroupilha.

O Sarau do Solar, reconhecido projeto do 

Parlamento gaúcho, com apresentações quin-

zenais de música, nos mais variados gêneros, 

levou à Sala José Lewgoy do Solar dos Câmara 

e ao Teatro Dante Barone centenas de espec-

tadores, nos 22 espetáculos promovidos. 

Quatro deles foram especiais, alusivos a datas 

comemorativas (em março, abril, setembro e 

novembro). Distinções como o Prêmio Lila 

Ripoll de Poesia, 12ª edição; o Prêmio de 

Responsabilidade Social, 18ª edição, e a Se-

mana da Consciência Negra da ALRS, com 

a entrega do Troféu Carlos Santos e da Me-

dalha Zumbi dos Palmares na Sessão Solene 

alusiva ao Dia Nacional da Consciência Negra, 

são exemplos das atividades institucionais de-

senvolvidas com o intuito de fomentar e reco-

nhecer a contribuição cultural, social, econô-

mica e ambiental de pessoas, empresas e or-

ganizações da sociedade gaúcha.

Ações culturais 
estimulam o 
desenvolvimento 
social, econômico 
e ambiental

EM 2017, O PALÁCIO FARROUPILHA COMPLETOU 50 ANOS DE SUA INAUGURAÇÃO
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O Sarau do Solar pode ser considerado um 

dos símbolos da relação da Assembleia 

Legislativa com a comunidade gaúcha. O pro-

jeto completa 25 anos em 2018, tendo inaugu-

rado o Solar dos Câmara como espaço cultural 

– após a restauração do prédio que, em 2018, 

completa 200 anos – transformou-se em tradi-

cional agenda musical de qualidade em 

Porto Alegre.

Espetáculos musicais gratuitos e diversida-

de de gêneros atraíram à Sala José Lewgoy, ao 

Jardim do Solar dos Câmara e ao Teatro Dante 

Barone, em 2017, centenas de espectadores. A 

abertura da temporada 2017 aconteceu com o 

Sarau Especial em homenagem ao Dia In-

ternacional da Mulher. Greice Morelli, acom-

panhada das cantoras Loma e Jéssica Berdett 

apresentaram o espetáculo Rosas, e interpre-

taram músicas de compositoras brasileiras. 

Também dentro da programação dedicada às 

mulheres, foi realizado no dia 29 de março o 

Sarau Especial com a cantora Shana Muller, no 

show Canto de Interior.

Em abril, a programação contou com Lila 

Borges, dia 12, e o Sarau Especial dos 182 

anos do Parlamento gaúcho. No dia 19, ocor-

reu o espetáculo Sobre Rodas de Choro e 

Chimarrão, de Pedrinho Figueiredo e Samuca 

do Acordeon. No dia 26 de abril, o Solar rece-

beu a cantora e ativista da cultura Hip Hop 

Negra Jaque. Em 3 de maio, Demétrio Xavier 

apresentou composições consagradas de au-

tores latino-americanos e, no dia 17 de maio, 

Fernando Corona apresentou um espetáculo 

para transformar tudo em Jazz, com compo-

sições de Villa-Lobos e Lupicínio Rodrigues. 

Em 31 de maio, foi a vez da apresentação de 

uma das figuras mais importantes do rock 

gaúcho, Frank Jorge. O mês de junho foi mar-

cado pelas apresentações de Carmen Correa, 

dia 14, e da cantora lírica Cristina Sorrentino, 

no dia 28.

O Sarau do Solar recebeu, em junho, as apre-

sentações do Latino-América Duo e o espe-

táculo Violas ao Sul, nos dias 12 e 26, respec-

tivamente. No dia 9 de agosto, ocorreu o Sarau 

de entrega do Prêmio Lila Ripoll de Poesia 

2017, com a apresentação de Maurício Marques. 

Sarau do Solar 
fortalece relação 
com a comunidade

Gelson Oliveira apresentou, em 23 de agosto, 

o espetáculo Trajetórias, celebrando 30 anos 

de carreira. O Sarau Especial da Semana Far-

roupilha, dia 13 de setembro, recebeu o espe-

táculo Caminhando e Cantando, com os mú-

sicos Zé Martins e Dão Real, e a cantora Clary 

Costa. Também em setembro, 27, ocorreu a 

apresentação de Ricardo Pacheco Trio. Nos dias 

11 e 25 de outubro, aconteceu a apresentação 

da cantora e compositora Nanci Araújo e do 

Grupo Zambaben, respectivamente. O Grupo 

Segura Eles foi a atração do Sarau no dia 8 de 

novembro. Integrando a programação da VIII 

Semana da Consciência Negra da ALRS, 

ocorreu, no dia 8, o Sarau Especial com o gru-

po Rafuagi e, no dia 22, a apresentação do Ne-

gras Em Canto. O Sarau Especial de Encer-

ramento da Temporada 2017 teve a presen-

ça da Tribo Brasil, no dia 7 de dezembro, no 

Teatro Dante Barone.

ações de comunicação e cultura

ENTRADA PRINCIPAL DO SOLAR DOS CÂMARA

ESPETÁCULOS CONTEMPLARAM DIVERSOS ESTILOS MUSICAIS

JARDIM DO SOLAR DOS CÂMARA TAMBÉM 
FOI PALCO PARA APRESENTAÇÕES
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A Assembleia Legislativa, entidades e organizações da sociedade se integram 

para fomentar o desenvolvimento cultural, científico, econômico, ambiental 

e social do Estado, com a realização de certames destinados à valorização 

dessas iniciativas. Em 2017, a Divisão de Promoções Culturais e Prêmios 

viabilizou a concessão de 12 distinções (sendo que duas delas, Troféu 

Folha Verde e Troféu Pioneiras da Ecologia, foram promovidas por meio 

das Comissões de Agricultura, Pecuária e Cooperativismo e de Saúde e 

Meio Ambiente, respectivamente).

Sete personalidades receberam o Troféu Mulher Cidadã em Sessão 

Solene, realizada no dia 8 de março, no Plenário 20 de Setembro.

Prêmios simbolizam 
reconhecimento
e valorização

Troféu Mulher Cidadã

As homenageadas
Ivana Machado Battaglin >  Defesa dos Direitos da Mulher e Combate à Violência contra a Mulher

Nilce Azevedo Cardoso > Promoção e Participação Política da Mulher

Cleci Maria Jurach > Educação da Mulher

Miguelina Paiva Vecchio > Profissionalização e Geração de Trabalho e Renda para a Mulher

Jacy Traesel > Atividade Comunitária em Prol da Mulher

Fábia Almeida Richter > Saúde da Mulher

Eva Sopher > Mulher na Cultura

ações de comunicação e cultura

AGRACIADAS DO MULHER CIDADÃ
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O Prêmio Jovem Cientista reconhece os 

três alunos melhor colocados na Feira de Ciên-

cia e Tecnologia (Mostratec), realizada anual-

mente pela Fundação Liberato Salzano. A sole-

nidade de premiação aconteceu no dia 8 de ju-

nho, quando os agraciados receberam das mãos 

do presidente da ALRS, deputado Edegar Pret-

to (PT), passagens aéreas e hospedagem para 

participarem da 69ª Reunião Anual da Socieda-

de Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), 

que ocorreu de 16 a 22 de julho de 2017, no 

campus Pampulha da Universidade Federal de 

Minas Gerais (UFMG), em Belo Horizonte (MG).

Prêmio Jovem Cientista

ações de comunicação e cultura

Os vencedores
Maria Eduarda Santos de Almeida

Arthur Henrique Sulzbach

Luyhana Costa Gessi

A cerimônia de entrega do Prêmio Lila Ri-

poll de Poesia foi realizada no dia 9 de agos-

to, com apresentação musical de Maurício Mar-

ques, integrada ao Sarau do Solar. Receberam 

medalhas três primeiros colocados, e Menções 

Honrosas os 10 subsequentes. A coletânea de 

poesias vencedoras foi lançada no dia 17 de 

novembro, no estande da Assembleia Legisla-

tiva, durante a Feira do Livro de Porto Alegre.

Prêmio Lila Ripoll de Poesia
Os vencedores
Daniel Conte

Claudia Regina Manzolillo Madeira

Ricardo Mainieri

TRÊS ALUNOS SE DESTACARAM

CERIMÔNIA DE RECONHECIMENTO AOS VENCEDORES
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O Prêmio Assembleia Legislativa de Ci-

nema – Mostra Gaúcha de Curtas foi conso-

lidado nos dias 19 e 20 de agosto, no Palácio 

dos Festivais, integrando a programação do 45º 

Festival de Cinema de Gramado. Pela primeira 

vez, a TV Assembleia, em cadeia com a TVE/

Prêmio Assembleia 
Legislativa de Cinema – 
Mostra Gaúcha de Curtas

Os 45 anos do Festival de Cinema de Gramado, reconhecido como o maior do gênero com 

realizações ininterruptas no Brasil, foram homenageados pela Assembleia Legislativa na manhã de 3 

de julho, em cerimônia realizada nas dependências do Salão Júlio de Castilhos. Na presença de 

representantes do governo do Estado, de realizadores, produtores, gestores públicos e ativistas 

culturais, o presidente do Parlamento gaúcho, deputado Edegar Pretto (PT), fez a entrega da placa 

alusiva à data ao prefeito de Gramado, João Alfredo de Castilhos Bertolucci.

ações de comunicação e cultura

RS, transmitiu, ao vivo, no dia 20 de agosto, a 

cerimônia de premiação dos vencedores do 

Festival de Cinema de Gramado.

O Prêmio é um incentivo à produção gaúcha 

e oferece premiação de R$ 48 mil, em 11 ca-

tegorias.

HOMENAGEM 
AO FESTIVAL

Os vencedores
Filme: Secundas, de Cacá Nazário

Diretor: Emiliano Cunha

Júri da crítica:  Sob Águas Claras e 

Inocentes

Ator: João Pedro Prates

Atriz: Mariana Yomared

Roteiro: Gabriel Honzik

Fotografia: Carine Wallauer

Montagem: Lufe Bollini

Direção de arte: Eduardo Reis

Música:  Mariana Yomared e Banda da 

Convenção de Malabares de 

Florianópolis

Edição de som:  Ivan Lemos e Thiago 

Gautério

Produtor-executivo:  Ausgang, Davi de 

Oliveira Pinheiro, 

Emiliano Cunha e 

Pedro Guindani

Menção honrosa:  para o elenco do curta 

Sob Águas Claras e 

Inocentes

VENCEDORES EM 11 CATEGORIAS

ENTREGA DA PLACA EM HOMENAGEM AOS 45 ANOS DO FESTIVAL
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A 16ª edição do Prêmio Gestor Público, 

parceria entre a Assembleia Legislativa, o Sin-

dicato dos Servidores Públicos da Administra-

ção Tributária do Estado do RS (Sindifisco RS) 

Prêmio Gestor Público

Os vencedores
Troféu Prêmio Gestor Público 

Especial: município de Santa 

Cruz do Sul pelo projeto Centro 

Integrado de Segurança Pública e 

Cidadania (CISPC)

Troféu Destaque 2017, com o tema 

Segurança Pública: prefeitura 

atuante, comunidade segura – 

município de Bento Gonçalves

Prêmio Gestor Público 

Administração Tributária: 

município de Farroupilha, com o 

projeto sobre educação fiscal

e a Associação dos Fiscais de Tributos Esta-

duais do Rio Grande do Sul (Afisvec), foi ce-

lebrada no dia 7 de novembro, no Teatro Dan-

te Barone.

Troféu Prêmio Gestor Público: Lajeado (Projeto 

ATA – Atendimento aos Transtornos de 

Aprendizagem – Equipe Multidisciplinar), Campo 

Bom (Projeto Conecta Campo Bom), Venâncio 

Aires (Projeto Fim das Filas), Nova Petrópolis 

(Projeto Fitoterapia na Atenção Primária em Saúde), 

Monte Belo do Sul (Projeto Monte Belo – Música, 

Canto e Dança), São Paulo das Missões (Projeto 

Ouro Branco), Passo Fundo (Projeto Plano de 

Estruturação de Equipamentos e Espaços Livres de 

Uso Público: Importância da Revitalização Urbana 

na Segurança Pública), Cachoeira do Sul (Projeto 

Alimentação Saudável – Plante Esta Ideia!), 

Cotiporã (Projeto Qualificando o Espaço Público 

em Cotiporã) e Tupandi (Projeto Tupandi + Saúde).
O Troféu Carlos Santos e a Me-

dalha Zumbi dos Palmares foram 

entregues durante a Sessão Solene alu-

siva ao Dia da Consciência Negra, pro-

movida no dia 22 de novembro, no 

Plenário 20 de Setembro.

Troféu Carlos Santos e
Medalha Zumbi dos Palmares

Os homenageados
TROFÉU CARLOS SANTOS
Cláudio Barulho, Éverton Luiz da Rosa Alves, 

Elaine Oliveira Soares, Josiane Rodrigues de 

Oliveira e Sandra Beatriz Aires dos Santos.

MEDALHA ZUMBI DOS PALMARES
Área cultural: Guaraci Pedroso Feijó

Área social: Rafael Diogo dos Santos

Área política: Flaviana Santos de Paiva

Área esportiva: Jorge Nelson da Silva – “Mala”

Área religiosa: Evandro Paes

CERIMÔNIA DE ENTREGA DA PREMIAÇÃO

HOMENAGEM NO PLENÁRIO 20 DE SETEMBRO
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O Prêmio Vitor Mateus Teixeira tem o 

objetivo de reconhecer e valorizar o trabalho 

de artistas e veículos de comunicação que 

enaltecem a música gaúcha. Instituído em 

1997, na edição deste ano foi entregue no 

dia 6 de dezembro, no Teatro Dante Barone, 

com apresentação musical de Paulo Missio-

neiro e Ceceu Dorneles.

A comissão julgadora, formada por repre-

sentantes da Fundação Teixeirinha, do Movi-

mento Tradicionalista Gaúcho e do Sindicato 

dos Músicos do RS, juntamente com um re-

presentante do Departamento de Cultura da 

ALRS, distinguiu vencedores em 19 categorias.

Prêmio Vitor Mateus Teixeira

ações de comunicação e cultura

Os vencedores
Cantor: Chico Saratt

Cantora: Anahy Guedes

Declamador: Romeu Weber

Declamadora: Silvana Andrade

Trovador: José Estivalet

Trovadora: Tetê Carvalho

Compositor(a): Pirisca Grecco

Instrumentista: Gilberto Monteiro

Arranjador(a): Nelci Vargas

Pajador(a): Jadir Oliveira Filho

Produtor(a) musical:  Carlos Leandro Cachoeira

Capa de Disco:  Pedro Júnior da Fontoura

Veículo de Divulgação 

de Artista Gaúcho(a): TV Tradição

Grupo de Show: Grupo Chão de Areia

Grupo de Baile: Alma Gaudéria

Grupo de Dança Gaúcha:  Grupo Folclórico 

Tropeiros da Tradição

Bandinha Típica Alemã: Banda Sul Brass

Conjunto ou Intérprete de 

Música Teuto-rio-grandense: Lúcia Luft

Conjunto ou Intérprete de Música 

Ítalo-rio-grandense: Ragazzi Dei Monti

O Prêmio de Responsabilidade Social é 

realizado pela Assembleia Legislativa em par-

ceria com 14 entidades da Sociedade Civil, que 

indicam representantes para integrar a Comis-

são Mista do Prêmio. O objetivo da premiação 

é incentivar, no âmbito das organizações rio-

-grandenses, a realização de projetos voltados 

ao bem-estar social e à preservação do meio 

ambiente, na busca de uma sociedade melhor.

Instituída no ano 2000, a distinção abrange 

quatro tipos de reconhecimento: o Certifica-

do de Responsabilidade Social, a Medalha 

de Responsabilidade Social, o Troféu de 

Responsabilidade Social – Destaque RS e 

o Diploma Mérito Social, além do Troféu 

Tema Norteador, para a organização que apre-

sentou Relatório Social e teve o seu case sele-

cionado entre os 12 finalistas inscritos para 

concorrer ao tema norteador da edição.

O tema norteador em 2017 foi Igualdade 

de Gênero, tendo recebido esse Troféu a Fun-

dação La Salle, com o projeto Mulheres da 

Paz. Além desse troféu, 70 organizações fo-

ram certificadas, 16 receberam medalha e 

11 foram agraciadas com o Troféu Desta-

que, nas suas respectivas categorias.

A solenidade de premiação ocorreu no dia 

30 de novembro, no Teatro Dante Barone da 

ALRS, com apresentação musical do Coral Ul-

brati, da Universidade Luterana do Brasil.

Prêmio de
Responsabilidade 
Social

IGUALDADE DE GÊNERO FOI O TEMA NORTEADOR EM 2017

HOMENAGEM À MÚSICA GAÚCHA
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O Prêmio Líderes e Vencedores, realiza-

do pela Assembleia Legislativa do Rio Grande 

do Sul em parceria com a Federasul, destacou 

Prêmio Líderes e Vencedores

ações de comunicação e cultura

15 vencedores, em cinco categorias. A entrega 

da premiação ocorreu no dia 3 de outubro, no 

Teatro Dante Barone.

Os vencedores
Referência Educacional: 

Projeto Florescer, 

Escola Técnica Estadual 

Monteiro Lobato – CIMOL e 

Palco do Saber

Destaque Comunitário: 

Casa do Menino Jesus 

de Praga, Humberto Ruga e 

Parceiros Voluntários de 

Santa Rosa

Expressão Cultural: Orquestra Jovem Santa 

Rosa, Grupo de Danças Folclóricas 

Alemãs de Estrela e Instituto Ling

Sucesso Empresarial: Marciano Testa (Banco 

Agiplan), Lojas Lebes (Média e Grande 

Empresa) e Granja Lia Turismo Rural (Micro 

e Pequena Empresa)

Mérito Político: Ana Amélia Lemos, Marcel 

Van Hattem e Fábio Branco

A Divisão de Reserva de Espaços tem como 

principais atribuições o agendamento, a 

solicitação dos serviços disponibilizados pela 

Assembleia Legislativa e a divulgação dos even-

tos, promovidos ou não pelo Poder Legislativo, 

realizados nos diversos espaços.

Também é responsável pelo agendamento 

de espaços do Parlamento, como Teatro Dante 

Barone, Vestíbulo Nobre, Galeria dos Municípios, 

salas João Neves da Fontoura (Plenarinho), Mau-

Espaços para
eventos e debates no 
Palácio Farroupilha

rício Cardoso, Sarmento Leite, Salzano Vieira da 

Cunha, José Antonio Lutzenberger e Alberto Pas-

qualini. Além desses espaços, também promove 

agendamentos para a Sala José Lewgoy e Espa-

ço Zumbi dos Palmares, no Solar dos Câmara.

No ano de 2017, foram realizados, até o dia 

15 de dezembro, nas salas sob gestão da Divi-

são de Espaços, 1.762 eventos, sendo 154 no 

Teatro Dante Barone, com um público total 

de 43.721 pessoas.

ENTREGA DO PRÊMIO A 15 VENCEDORES

TEATRO DANTE BARONE ACOLHEU 154 EVENTOS EM 2017
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O Vestíbulo Nobre, o Hall de ingresso e 

a Galeria dos Municípios do Palácio Far-

roupilha estiveram disponíveis, em 2017, para 

promoção de exposições institucionais e para 

divulgação de potencialidades dos municípios 

gaúchos. A Sala JB Scalco, no Solar dos Câmara, 

abrigou mostras fotográficas. No hall da Assem-

bleia, foram realizadas, pela presidência da Ca-

sa, 37 atividades, entre exposições, mostras 

fotográficas e ações voltadas para a população.

Estímulo à divulgação 
da arte e da cultura

EXPOSIÇÕES FOTOGRÁFICAS REALIZADAS NA SALA JB SCALCO 
DO SOLAR DOS CÂMARA EM 2017:

Uma Rosa no Campo, de Eduardo Rocha, em 

comemoração ao Dia Internacional da Mulher 

(aberta em 8 de março).

O Fio da Navalha – Trabalhadores, do 

fotógrafo Jorge Aguiar (aberta em 2 de maio).

Infinitas Formas de Grande Beleza, do biólogo 

Claiton Martins Ferreira (aberta em 5 de junho).

ações de comunicação e cultura

A PRESIDÊNCIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA REALIZOU AS SEGUINTES 
EXPOSIÇÕES NO ESPAÇO EM FRENTE AO RECANTO GAÚCHO OU NA 
ESPLANADA DO PALÁCIO FARROUPILHA:

Exposição de Banners da Campanha 

“Eles por Elas”, de 13 a 31 de março.

Exposição Fotográfica Elas por Elas,

 de 15 a 31 de março.

Exposição Fotográfica O que estamos 

fazendo, integrando a programação da 

1ª Semana Estadual de Conscientização sobre 

a Síndrome de Down, de 20 a 28 de março.

Mostra Fotográfica Mulheres Guerreiras, 

de 10 a 20 de abril.

Exposição alusiva à Semana da Comunidade 

Luso-Brasileira do RS, de 24 a 28 de abril.

Exposição Mulher Brasileira, 

de 4 a 26 de abril.

Pai, de Andressa Barros (de 11 a 31 de agosto).

Pampianas Paisagens, de Otávio Teixeira 

(aberta em 4 de setembro).

Mostra de Fotojornalismo, comemorativa 

dos 75 anos do Sindicato dos Jornalistas do 

Rio Grande do Sul (aberta em 25 de setembro).

Guaíba, Uma Cidade Poética, de Maris 

Strege (aberta em 9 de outubro).

Semana do Uso Racional de Medicamentos 

CSMA e CRF, dia 10 de maio.

Exposição Fotográfica pelo Dia Mundial 

do Meio Ambiente, de 5 a 9 de junho.

Exposição Fotográfica de divulgação 

do V Festival de Teatro Popular – 

Jogos de Aprendizagem, realizada 

pela Tribo de Atuadores Ói Nóis Aqui Traveiz, 

de 13 a 23 de junho.

EXPOSIÇÃO O QUE ESTAMOS FAZENDO

HOMENAGEM AOS PAIS

UMA ROSA NO CAMPO

EXPOSIÇÃO O FIO DA NAVALHA

GUAÍBA, UMA CIDADE POÉTICA
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A Semana Farroupilha da Assembleia Legis-

lativa do Estado do Rio Grande do Sul ho-

menageou, em 2017, a cidade de Piratini, pri-

meira Capital Farroupilha e um de seus filhos 

ilustres, Luiz Carlos Barbosa Lessa. Fotogra-

fias de Piratini, escritos e objetos pessoais do 

folclorista, escritor, músico e historiador gaú-

cho foram expostos no Hall de ingresso do Pa-

lácio Farroupilha, no dia 14 de setembro.

Diversos eventos artísticos e culturais mar-

caram as comemorações. A Sala JB Scalco do 

Solar dos Câmara recebeu a exposição Pam-

pianas Paisagens, do fotógrafo Otávio Teixei-

ra. No dia 12 de setembro, foi encenada a peça 

teatral Negrinho do Pastoreio, no Teatro Dan-

Semana Farroupilha 
homenageia Piratini 
e Barbosa Lessa

te Barone, pelo Grupo Oigalê, aberta aos alunos 

de escolas da rede pública de ensino.

No dia 13 de setembro, no Plenário 20 de Se-

tembro, foi realizada a Sessão Solene da Semana 

Farroupilha 2017. À noite, no Teatro Dante Baro-

ne, ocorreu o Sarau Especial Farroupilha, com 

a apresentação musical Caminhando e Can-

tando, com Zé Martins, Dão Real e Clary Costa.

Às 9 horas do dia 14 de setembro, no sa-

guão de entrada do Palácio Farroupilha, ocor-

reu o acendimento da Chama Crioula. Nes-

se mesmo dia, no saguão de entrada do Pa-

lácio Farroupilha, foi aberta a exposição em 

homenagem à cidade de Piratini e ao folclo-

rista Luiz Carlos Barbosa Lessa.

ações de comunicação e cultura

Como parte das comemorações, o cantor 

tradicionalista Gilberto Gomes se apresentou, 

no dia 19 de setembro, no Centro de Eventos 

de Piratini. O encerramento das atividades co-

memorativas à Semana Farroupilha de 2017 do 

Parlamento gaúcho se deu com a extinção da 

Chama Crioula, no dia 20 de setembro, no 

Palácio Farroupilha.

Thomas Machado, de 9 anos, vencedor do 

programa The Voice Kids Brasil 2017, foi agra-

ciado com a maior honraria do Parlamento Rio- 

Grandense, a Medalha do Mérito Farroupilha, 

em 8 de maio. Natural de Estância Velha, o ga-

roto passa a ser a pessoa mais jovem a receber 

a condecoração desde a sua instituição, em 1995. 

Os 12 demais participantes gaúchos da com-

petição também foram homenageados com pla-

cas alusivas. O reconhecimento partiu de uma 

decisão conjunta dos parlamentares que inte-

gram a Mesa Diretora da Casa.

Medalha do 
Mérito Farroupilha

EXPOSIÇÃO COM FOTOGRAFIAS DO MUNICÍPIO

EVENTOS CULTURAIS MARCARAM A DATA

THOMAS HOMENAGEADO POR DEPUTADOS
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O Memorial do Legislativo é parada obriga-

tória de quem quer conhecer a história do 

Parlamento. Em 2017, ele recebeu mais de 7.500 

visitantes. Foram 6.600 alunos que partici-

param de 177 visitas guiadas, além de mais 

de 700 visitas espontâneas, realizadas por 

turistas, e cerca de 80 visitas técnicas.

O Memorial desenvolve também uma série 

de ações que facilitam a pesquisa e o acesso a 

informações e documentos. É o caso do Geren-

ciamento Eletrônico dos Anais da Assem-

bleia Legislativa, o qual permite a consulta 

aos anais do Parlamento via internet, bastando 

Memorial do Legislativo
acessar o endereço www.al.rs.gov.br/memorial.

Outro projeto desenvolvido pelo Memorial 

é a Digitalização dos Processos de Emancipa-

ções. Atualmente, 535 processos emancipa-

tórios de municípios gaúchos estão disponí-

veis no site.

E, para facilitar ainda mais o trabalho dos 

pesquisadores e internautas, o Memorial desen-

volveu o Projeto ATOM, que descreve os fun-

dos documentais do acervo do órgão em forma 

de catálogo. Por meio dele, é possível verificar 

a existência de um documento sem a necessi-

dade de deslocamento até o Poder Legislativo.

ALÉM DA ENTREGA DE DISTINÇÕES, FORAM REALIZADOS, 
NO PERÍODO DE 13 A 22 DE NOVEMBRO, OS SEGUINTES EVENTOS:

  Exposição fotográfica Rei Momo Fábio Ver-

çoza, na Sala JB Scalco.

  Exposição Cara de Santo, do Instituto Cul-

tural Casa de Arte, do carnavalesco e artista 

plástico Guaraci Feijó, no Hall de entrada do 

Palácio Farroupilha.

  Exposição Vida e Obra de Lupicínio Rodri-

gues, no Vestíbulo Nobre da ALRS.

 Sarau Especial com o grupo Rafuagi.

ações de comunicação e cultura

Realizada anualmente, a Semana da Cons-

ciência Negra da ALRS, na sua VIII edição, 

é promovida e organizada por meio do Depar-

tamento de Cultura, juntamente com uma Co-

Semana da Consciência 
Negra na ALRS

missão Organizadora, formada com essa fina-

lidade, composta por representantes das ban-

cadas partidárias e das entidades do Movimen-

to Negro do RS.

  Painéis Economia do Samba como modelo 

de gestão no País e A manutenção do fi-

nanciamento público e a importância do 

financiamento privado.

  Oficina de Porta-Estandartes Dançando pro 

Amanhã.

  Sarau de encerramento com o grupo Negras 

Em Canto.

  Feira de Afro-Empreendedores, no Vestí-

bulo Nobre do Palácio Farroupilha.

MÚSICA NO SARAU PARA MARCAR A DATA

MAIS DE 7.500 PESSOAS ESTIVERAM NO MEMORIAL
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