


ano de 2020



https://www.giusepperiesgo.com.br/retrato-reformas
https://www.facebook.com/giusepperiesgo/videos/1134064283614732/


https://www.instagram.com/tv/CAJKi01hTpX/?igshid=15edrdquz1n20
https://www.giusepperiesgo.com.br/subcomissao-reforma-tributaria
https://www.giusepperiesgo.com.br/subcomissao-reforma-tributaria


https://youtu.be/0hJzJ6Q4HiY


https://www.giusepperiesgo.com.br/analise-tributaria-gaucha




Projeto Tema Data do 
Protocolo Andamento Atual

PL 151/2019
Dispõe sobre o patrocínio de eventos pelos Poderes Executivo, 
Legislativo e Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública e 
Tribunal de Contas.

21/03/2019
AGUARDANDO 
PARECER NA 

CCJ

PL 152/2019
Dispõe sobre anúncios publicitários pelos Poderes Executivo, 
Legislativo e Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública e 
Tribunal de Contas.

21/03/2019
AGUARDANDO 
PARECER NA 

CCJ

PL 153/2019

Estabelece normas e procedimentos gerais para construção e 
manutenção de estabelecimentos penais e prestação de 
serviços, sob a forma de contratação de Parceria 
Público-Privada, e dá outras providências.

21/03/2019
AGUARDANDO 
PARECER NA 

CCJ

PL 293/2019

Altera a Lei nº 8.820, de 27 de janeiro de 1989, que institui o 
Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de 
Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte 
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação e dá outras 
providências.

13/06/2019
AGUARDANDO 
PARECER NA 

CCJ

PL 129/2020
Introduz modificações na Lei n.º 8.821, de 27 de janeiro de 
1989, que institui o Imposto sobre a Transmissão, “Causa 
Mortis” e Doação, de quaisquer bens ou direitos.

08/06/2020
AGUARDANDO 
PARECER NA 

CCJ

PL 112/2020 Institui a Política Estadual de Transparência nas Ações de 
Combate ao Coronavírus. 05/06/2020 SANCIONADO

PL 281/2020

Introduz modificações na Lei nº 8.820, de 27 de janeiro de 1989, 
que instituiu o Imposto sobre Operações Relativas à Circulação 
de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte 
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação.

04/12/2020 PROTOCOLADO

Meus projetos em andamento

http://www.al.rs.gov.br/legislativo/ExibeProposicao/tabid/325/SiglaTipo/PL/NroProposicao/151/AnoProposicao/2019/Origem/Px/Default.aspx
http://www.al.rs.gov.br/legislativo/ExibeProposicao/tabid/325/SiglaTipo/PL/NroProposicao/152/AnoProposicao/2019/Origem/Px/Default.aspx
http://www.al.rs.gov.br/legislativo/ExibeProposicao/tabid/325/SiglaTipo/PL/NroProposicao/153/AnoProposicao/2019/Origem/Px/Default.aspx
http://www.al.rs.gov.br/legislativo/ExibeProposicao/tabid/325/SiglaTipo/PL/NroProposicao/293/AnoProposicao/2019/Origem/Px/Default.aspx
http://proweb.procergs.com.br/temp/PL_129_2020_12062020095946_int.pdf
http://proweb.procergs.com.br/visualiza_integra_texto.asp?SiglaTipo=PL&NroProposicao=112&AnoProposicao=2020
http://www.al.rs.gov.br/legislativo/ExibeProposicao.aspx?SiglaTipo=PL&NroProposicao=281&AnoProposicao=2020&Origem=Dx
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19

Deputado Ernani Polo assina carta de compromisso entregue pelos deputados Fábio Ostermann e Giuseppe Riesgo,
da Bancada do Novo, antes de sua eleição para presidente da ALRS.

Deputados de várias bancadas formam Frente Contra os Privilégios e, dias depois,
entram com ação popular contra pagamento irregular de licenças-prêmio para conselheiros do TCE.

Fotografias



20

Na esquerda, a Bancada do Novo em reunião para estudar a reforma administrativa.
Na direita, Giuseppe Riesgo debate a reforma da previdência dos servidores estaduais.

Fotografias

Durante a sessão plenária, Giuseppe Riesgo encontra com o Secretário de Logística e Transportes,
Juvir Costella, para tratar da duplicação da RSC-287.



21

Apresentação e aprovação do relatório final da Comissão Especial de Revisão Legal,
presidida por Giuseppe Riesgo, ao Presidente da ALRS, Deputado Ernani Polo.

Giuseppe Riesgo protocola o requerimento de criação da Subcomissão Mista da Reforma Tributária,
uma das peças chave para a desidratação da Reforma Tributária, conhecida como “tarifaço”.

Fotografias



22

Giuseppe Riesgo participa da reunião da Subcomissão Mista da Reforma Tributária.
A Subcomissão teve suas reuniões realizadas em ambiente virtual devido à pandemia do coronavírus.

Fotografias

Visita do Presidente Nacional do Partido Novo, Eduardo Ribeiro.



23

Visita à Brasília, onde o deputado Giuseppe Riesgo, acompanhado do Deputado Estadual Tenente Coronel Zucco, apresentou ao 
General Edson Leal Pujol dados sobre a cidade de Santa Maria, para que essa possa receber a Escola de Sargentos do Exército.

Fotografias

Visita do ex-candidato a Governador pelo Partido Novo, Mateus Bandeira. Na reunião, o ex-candidato apresentou dados 
relevantes sobre a CEEE e projeções para sua privatização.



(55) 99154-4718

Quer ficar atualizado sobre minhas 
ações no legislativo gaúcho? Chame 
agora no whatsapp!

Um bom mandato parlamentar 
é aquele que representa o anseio 
dos seus eleitores. Por isso, todos os 
meses, enviamos a nossa prestação 
de contas junto com um link para 
que tu possas avaliar o mandato, 
enviar sugestões, dar feedback e 
inclusive nos dar uma nota.

A nossa avaliação mede o 
desempenho do mandato com 
notas de 0 até 10. Nossos eleitores 
avaliaram o mês de outubro e a 
deram NOTA DEZ para o nosso 
trabalho!

     É extremamente importante que 
você clique no botão ao lado e deixe 
a sua avaliação!

https://forms.gle/cXdYegFNeGnkXC3u5
https://forms.gle/cXdYegFNeGnkXC3u5

