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Nº 7 – 29 de julho de 2021 

 

Projeto de Lei 210/2021, de autoria do Poder Executivo, que “Cria a Unidade Regional de Saneamento Básico 

Central – URSB Central, com fundamento no disposto na alínea “b” do inciso VI do art. 3º da Lei Federal nº 

11.445, de 5 de janeiro de 2007, com a redação dada pela Lei Federal nº 14.026, de 15 de julho de 2020, com o 

objetivo propiciar viabilidade técnica e econômico-financeira ao bloco e garantir, mediante a prestação 

regionalizada, a universalização dos serviços públicos de abastecimento de água potável e de esgotamento 

sanitário”.  

 Tramita em regime de urgência, disposto pelo artigo 62 da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul. 

Prazo fatal para votação em 26/8/2021. 

 

Projeto de Lei 211/2021, de autoria do Poder Executivo, que “Autoriza o Poder Executivo do Estado do Rio 

Grande do Sul a promover medidas de desestatização da Companhia Riograndense de Saneamento – CORSAN”. 

 Tramita em regime de urgência, disposto pelo artigo 62 da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul. 

Prazo fatal para votação em 26/8/2021. 

 

Projeto de Lei 230/2021, de autoria do Poder Executivo, que “Autoriza o Poder Executivo a criar empresa 

pública, sob a forma de sociedade de propósito específico, denominada Portos RS, extingue a Autarquia 

Superintendência do Porto de Rio Grande – SUPRG e dá outras providências”. 

 Tramita em regime de urgência, disposto pelo artigo 62 da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul. 

Prazo fatal para votação em 29/8/2021. 

 

Projeto de Lei 234/2021, de autoria do Poder Executivo, que “Cria a Unidade Regional de Saneamento Básico 

Sul - URSB Sul; a Unidade Regional de Saneamento Básico Nordeste - URSB Nordeste; e a Unidade Regional de 

Saneamento Básico Noroeste e Litoral Norte - URSB Noroeste e Litoral Norte, com fundamento no disposto na 

alínea “b” do inciso VI do art. 3º da Lei Federal nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, com a redação dada pela Lei 
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Federal nº 14.026, de 15 de julho de 2020, com o objetivo propiciar viabilidade técnica e econômico-financeira 

ao bloco e garantir, mediante a prestação regionalizada, a universalização dos serviços públicos de 

abastecimento de água potável e de esgotamento sanitário. 

 Regime normal de tramitação. 

 

Projeto de Lei 235/2021, de autoria do Poder Executivo, que “Disciplina o Fundo Penitenciário e institui os 

Fundos Penitenciários Rotativos Regionais do Estado do Rio Grande do Sul”. 

 Regime normal de tramitação. 

 

Projeto de Lei 236/2021, de autoria do Poder Executivo, que “Dispõe sobre o Zoneamento Ecológico-

Econômico do Estado do Rio Grande do Sul - ZEE-RS”. 

 Regime normal de tramitação. 

 

Projeto de Lei 237/2021, de autoria do Poder Executivo, que “Dispõe sobre o reajuste dos pisos salariais no 

âmbito do Estado do Rio Grande do Sul, para as categorias profissionais que menciona, com fundamento na Lei 

Complementar Federal nº 103, de 14 de julho de 2000, que autoriza os Estados e o Distrito Federal a instituir o 

piso salarial a que se refere o inciso V do art. 7º da Constituição Federal, por aplicação do disposto no parágrafo 

único do seu art. 22”. 

 Regime normal de tramitação. 

 

Projeto de Lei 241/2021, de autoria do deputado Giuseppe Riesgo (NOVO), que “Institui o Programa Especial 

de Regularização Tributária em decorrência do estado de calamidade pública ocasionada pela pandemia 

causada pelo novo Coronavírus (COVID-19) no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul”. 

 Regime normal de tramitação. 
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