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AGENDA DA REUNIÃO PLENÁRIA DE - 2020/fevereiro/13 - (quinta-feira)

 

 
Inquérito Parlamentar n.º 1/XIV/1.ª (CH) 

Constituição de uma comissão parlamentar de inquérito às fraudes de Pedrogão Grande na atribuição

de subsídios

 
 

 
 

Petição n.º 437/XIII/3.ª 

Da iniciativa de André Lourenço e Silva - Solicita a criação de um conselho nacional de experimentação

animal

 
 

15:00 Horas

ORDEM DO DIA

Tempos cada

PS 3 m

PSD 3 m

BE 3 m

PCP 3 m

CDS-PP 3 m

PAN 3 m

PEV 3 m

CH 1* m

IL 1* m

Ninsc 1* m

Total 24 m

* N.º 3 do artigo 145.º do Regimento

Nota: O CH, como autor da iniciativa, dispõe de mais um minuto

Reunião N.º 28 - XIV Leg. 1.ª Ses.

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=44334
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13118
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Petição n.º 610/XIII/4.ª 

Da iniciativa de Ana Celeste Maia Pires Glória e outros - Solicitam à Assembleia da República a adoção

de medidas com vista a salvar a Casa da Pesca, património classificado, situada na Quinta de Recreio

dos Marqueses de Pombal, em Oeiras, e a garantir a preservação, divulgação e abertura ao público

deste conjunto patrimonial

 
 

 
Petição N.º 614/XIII/4.ª 

Da iniciativa da FENPROF - Federação Nacional dos Professores - Solicitam a revisão do Decreto-Lei

n.º 75/2008, de 22 de abril, que aprova o regime de autonomia, administração e gestão dos

estabelecimentos públicos da educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário

 
 

Projeto de Lei n.º 189/XIV/1.ª (PAN)

Altera o Decreto-Lei n.º 113/2013, de 7 de agosto, reforçando as regras de proteção e bem-estar animal

na investigação científica

Projeto de Resolução n.º 78/XIV/1.ª (BE)

Valorização da Comissão Nacional para a Proteção de Animais utilizados para fins científicos

Projeto de Resolução n.º 208/XIV/1.ª (PAN)

Reforça as regras de Protecção e bem-estar animal na investigação científica

Projeto de Resolução n.º 87/XIV/1.ª (PCP)

Recomenda adoção de medidas concretas e imediatas no âmbito da utilização de animais em

investigação científica

Tempos:

3 minutos a cada Grupo Parlamentar e 1 minuto aos DURP

Projeto de Resolução n.º 233/XIV/1.ª (PCP)

Pela salvaguarda do património e reabilitação da Casa da Pesca, em Oeiras (Lisboa)

Tempos:

3 minutos a cada Grupo Parlamentar 1 minuto aos DURP

Projeto de Lei n.º 190/XIV/1.ª (BE)

Altera o Decreto-Lei nº. 75/2008, de 22 de abril, “Regime de autonomia, administração e gestão dos

estabelecimentos públicos da educação pré-escolar e dos ensino básico e secundário”

Reunião N.º 28 - XIV Leg. 1.ª Ses.
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http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=44380
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=44118
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=44379
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=44136
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13301
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=44409
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13305
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=44387
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Petição n.º 425/XIII/3.ª 

Da iniciativa de José Luís da Rocha Ceia e outros - Solicitam a eliminação do pórtico de Neiva, pórtico 4

da A28

 
 

Projeto de Lei n.º 192/XIV/1.ª (PCP)

Gestão democrática dos estabelecimentos de educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário

Projeto de Resolução n.º 206/XIV/1.ª (PAN)

Recomenda ao Governo que avalie e pondere a readopção de um modelo de gestão democrática dos

estabelecimentos públicos dos Ensinos Básico e Secundário

Tempos:

3 minutos a cada Grupo de Parlamentar 1 minuto aos DURP

Projeto de Resolução n.º 71/XIV/1.ª (BE)

Recomenda ao Governo a abolição de portagens na A28

Tempos:

3 minutos a cada Grupo Parlamentar 1 minuto aos DURP

Reunião N.º 28 - XIV Leg. 1.ª Ses.
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http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=44403
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=44376
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13106
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=44109

