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Conforme deliberação dos líderes na semana passada, na Ordem do Dia desta terça-feira 
(26) constam quatro matérias para apreciação em plenário. Além da indicação do deputado 
Edson Brum (MDB) para a vaga de Conselheiro do Tribunal de Contas, estão na pauta o PL 
39/2020, que promove alterações na chamada Lei Kiss, e o PL 429/2019, relativo ao ICMS.
Por decisão dos líderes, a partir desta semana as reuniões do colégio de líderes serão 
exclusivamente presenciais.
Confira as matérias na pauta da sessão desta terça-feira: 
PDL 2 2022, da Comissão de Finanças, Planejamento, Fiscalização e Controle, que aprova a 
indicação do nome do Senhor Edson Meurer Brum para exercer o cargo de Conselheiro do 
Tribunal de Contas do Estado.
PL 146 2019, do deputado Airton Lima (Podemos), que dispõe sobre a garantia do direito 
de preferência das mulheres vítimas de violência doméstica à matrícula e à transferência 
dos filhos, ou de crianças e adolescentes sob sua guarda, nas escolas da Rede Estadual de 
Ensino do Estado do Rio Grande do Sul. 
PLC 39 2020, do deputado Paparico Bacchi (PL), que altera a Lei Complementar n.º 14.376, 
de 26 de dezembro de 2013, que estabelece normas sobre Segurança, Prevenção e 
Proteção contra Incêndios nas edificações e áreas de risco de incêndio no Estado do Rio 
Grande do Sul e dá outras providências.
PL 429 2019, do deputado Vilmar Zanchin (MDB), que altera a Lei nº 11.038, de 14 de 
novembro de 1997, que dispõe sobre a parcela do produto da arrecadação do Imposto 
sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de 
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) pertencente aos 
municípios. 
Acompanhe a votação 
A sessão ordinária desta tarde será transmitida, ao vivo, a partir das 14h, pela TVAL (canal 
aberto 11.2, canal 16 da Net/Claro, portal e YouTube); pela Rádio AL e pelo Facebook. 
Também é possível acompanhar o andamento das votações pelo Twitter.
Antes das votações, o período do Grande Expediente será utilizado pela deputada Juliana 
Brizola (PDT).
Na quarta-feira (27), haverá Sessão  Solene em homenagem ao Dia Internacional dos 
Trabalhadores.
Na quinta-feira (28), o Grande Expediente terá o deputado Paparico Bacchi (PL) como 
titular, quando abordará o tema Ensino Técnico - Oportunidade aos jovens, 
desenvolvimento para o RS. 
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