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Nº 7 – 11 de fevereiro de 2019 

  

Novos Projetos de Lei protocolados: 
 
Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 272/2019, de autoria do Poder Executivo, que 
“Revoga os §§ 4º e 6º do art. 22 e os §§ 1º, 2º e 3º do art. 163 da Constituição do Estado do Rio 
Grande do Sul”. (retira a necessidade de realização de plebiscito para privatização, alienação 
transferência, controle acionário, cisão, incorporação, fusão e extinção da CEEE, Sulgás e CRM). 
 
 
Projeto de Resolução 2/2019, de autoria da deputada Luciana Genro (PSOL), que “Altera a 
Resolução n.º 2.288, de 18 de janeiro de 1991, que dispõe sobre o Regimento Interno da 
Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul” (Cria o Comitê de Auditoria das 
Desonerações Fiscais do Estado, vinculado à Comissão de Finanças, Planejamento, Fiscalização 
e Controle da Assembleia Legislativa).  
 
Projeto de Lei 3/2019, de autoria do deputado Dirceu Franciscon (PTB), que “proíbe no Estado 
do Rio Grande do Sul, a fabricação, fornecimento, venda, compra e disponibilização de canudos 
plásticos descartáveis”.  
 

Projeto de Lei 8/2019, de autoria do deputado Dirceu Franciscon (PTB), que “dispõe sobre a 

implantação de cisternas para captação, armazenamento e reaproveitamento das águas 
pluviais nos novos imóveis no Estado do Rio Grande do Sul”.  
 
Projeto de Lei 9/2019, de autoria do deputado Dirceu Franciscon (PTB), que “dispõe sobre a 
obrigatoriedade do uso do selo “TESTADO EM ANIMAIS” por empresas que fabricam 
cosméticos, perfumaria, produtos de higiene pessoal ou de limpeza em geral no Estado do Rio 
Grande do Sul nas condições que especifica”.  
 

http://proweb.procergs.com.br/consulta_proposicao.asp?SiglaTipo=PEC&NroProposicao=272&AnoProposicao=2019
http://www.al.rs.gov.br/legislativo/ExibeProposicao/tabid/325/SiglaTipo/PR/NroProposicao/2/AnoProposicao/2019/Origem/Px/Default.aspx
http://www.al.rs.gov.br/legislativo/ExibeProposicao/tabid/325/SiglaTipo/PL/NroProposicao/3/AnoProposicao/2019/Origem/Px/Default.aspx
http://proweb.procergs.com.br/consulta_proposicao.asp?SiglaTipo=PL%20&NroProposicao=8&AnoProposicao=2019
http://proweb.procergs.com.br/consulta_proposicao.asp?SiglaTipo=PL%20&NroProposicao=9&AnoProposicao=2019


 

 

 

Projeto de Lei 12/2019, de autoria do deputado Dirceu Franciscon (PTB), que “institui o Código 
Estadual de Proteção dos Animais no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul”.  
 
Projeto de Lei 13/2019, de autoria do deputado Dirceu Franciscon (PTB), que “Altera a Lei n.º 
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”. (redução de alíquota interna de ICMS para 
fabricação de cerveja artesanal) 
 
Projeto de Lei 15/2019, de autoria do deputado Dirceu Franciscon (PTB), que “dispõe sobre a 
implantação de tratamento de efluentes por tecnologias sustentáveis no Estado do Rio Grande 
do Sul”.  
 
Projeto de Lei 15/2019, de autoria do deputado Dirceu Franciscon (PTB), que “proíbe as 
concessionárias prestadoras de serviços essenciais de água e energia elétrica de cobrarem uma 
tarifa mínima de consumo ou de adotar práticas similares no Estado do Rio Grande Sul”. 
 
Projeto de Lei 17/2019, de autoria do deputado Dirceu Franciscon (PTB), que “Institui o 
Programa “Um dia sem carne” a ser implementado na rede pública de ensino do Estado do Rio 
Grande do Sul”.  
 
Projeto de Lei 25/2019, de autoria da deputada Luciana Genro (PSOL), que “cria o Programa 
Estadual de Oportunidade de Empregos para Egressos do Sistema Prisional e Adolescentes 
Infratores, no âmbito da Administração Pública do Estado do Rio Grande do Sul”. (cotas em 
contratações de empresas via licitações do governo do Estado) 
 
Projeto de Lei 31/2019, de autoria da deputada Luciana Genro (PSOL), que “Dispõe sobre a 
políticas de ações afirmativas destinadas a candidatos autodeclarados negros e indígenas em 
vagas de trabalho ofertadas em empresas privadas que recebam incentivos fiscais do Estado do 
Rio Grande do Sul”. 
 
Projeto de Lei 36/2019, de autoria da deputada Luciana Genro (PSOL), que “cria critérios para 
concessão e manutenção de benefícios fiscais do Estado do Rio Grande do Sul”. 
 
Projeto de Lei 38/2019, de autoria da deputada Luciana Genro (PSOL), que “veda a concessão 
de incentivos, subsídios, subvenções, doações ou empréstimos de entidades ou órgãos públicos 
a empresas cujos sócios controladores, ou com participação societária acima de 10% (dez por 
cento) do capital social, tenham realizado doações financeiras a candidatos, coligações ou 
partidos no Estado do Rio Grande do Sul”. 

http://proweb.procergs.com.br/consulta_proposicao.asp?SiglaTipo=PL%20&NroProposicao=12&AnoProposicao=2019
http://proweb.procergs.com.br/consulta_proposicao.asp?SiglaTipo=PL%20&NroProposicao=13&AnoProposicao=2019
http://proweb.procergs.com.br/consulta_proposicao.asp?SiglaTipo=PL%20&NroProposicao=15&AnoProposicao=2019
http://proweb.procergs.com.br/consulta_proposicao.asp?SiglaTipo=PL%20&NroProposicao=16&AnoProposicao=2019
http://proweb.procergs.com.br/consulta_proposicao.asp?SiglaTipo=PL%20&NroProposicao=17&AnoProposicao=2019
http://proweb.procergs.com.br/consulta_proposicao.asp?SiglaTipo=PL%20&NroProposicao=25&AnoProposicao=2019
http://proweb.procergs.com.br/consulta_proposicao.asp?SiglaTipo=PL%20&NroProposicao=31&AnoProposicao=2019
http://proweb.procergs.com.br/consulta_proposicao.asp?SiglaTipo=PL%20&NroProposicao=36&AnoProposicao=2019
http://proweb.procergs.com.br/consulta_proposicao.asp?SiglaTipo=PL%20&NroProposicao=38&AnoProposicao=2019


 

 

 

 
Projeto de Lei 44/2019, de autoria da deputada Luciana Genro (PSOL), que “dispõe sobre a 
obrigatoriedade da instalação de sistema de coleta, armazenamento e utilização de águas 
pluviais e servidas em edificações no Estado do Rio Grande do Sul”.  
 
Projeto de Lei 45/2019, de autoria da deputada Luciana Genro (PSOL), que “veda a concessão 
de desonerações fiscais enquanto perdurar o déficit fiscal no Estado do Rio Grande do Sul”. 
 
Projeto de Lei 71/2019, de autoria do deputado Zé Nunes (PT), que “proíbe o uso de canudos 
plásticos descartáveis em todo o território do Rio Grande do Sul e dá outras providências”. 
 
Projeto de Lei Complementar 59/2019, de autoria do deputado Fabio Branco (MDB), que 
“institui o Código de Defesa do Contribuinte do Estado do Rio Grande do Sul e dá outras 
providências. 
 
Requerimento de Comissão Especial 4/2019, de autoria do deputado Giuseppe Riesgo (NOVO), 
que “requer a criação de uma Comissão Especial para revisão legal, no âmbito do Estado do Rio 
Grande do Sul, com o objetivo primordial de analisar, identificar e revogar eventuais normas 
defasadas e propor avanços do arcabouço legislativo estadual". 
 
Requerimento de Comissão Especial 5/2019, de autoria do deputado Dalciso Oliveira (PSB), 
que “requer a criação de uma Comissão Especial sobre a redução dos empregos, migração de 
empresas e desindustrialização do setor coureiro calçadista". 
 
Requerimento de Comissão Especial 6/2019, de autoria do deputado Ruy Irigaray (PSB), que 
“requer a criação de uma “Comissão Especial de Direito à Defesa, com o intuito de discutir, 
investigar e propor medidas para a melhor garantia dos direitos individuais para posse e porte 
de armas de fogo”.  
 
Fonte: Assembleia Legislativa 
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http://proweb.procergs.com.br/consulta_proposicao.asp?SiglaTipo=PL%20&NroProposicao=44&AnoProposicao=2019
http://proweb.procergs.com.br/consulta_proposicao.asp?SiglaTipo=PL%20&NroProposicao=45&AnoProposicao=2019
http://proweb.procergs.com.br/consulta_proposicao.asp?SiglaTipo=PL%20&NroProposicao=71&AnoProposicao=2019
http://proweb.procergs.com.br/consulta_proposicao.asp?SiglaTipo=PLC&NroProposicao=59&AnoProposicao=2019
http://proweb.procergs.com.br/consulta_proposicao.asp?SiglaTipo=RCE&NroProposicao=4&AnoProposicao=2019
http://proweb.procergs.com.br/consulta_proposicao.asp?SiglaTipo=RCE&NroProposicao=5&AnoProposicao=2019
http://proweb.procergs.com.br/consulta_proposicao.asp?SiglaTipo=RCE&NroProposicao=6&AnoProposicao=2019

