
 

 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

 
 PROJETO DE LEI N.º _______/2011 

Deputado Jurandir Maciel 
 
 

Cria junto ao Gabinete da Presidência da 
Companhia Rio-Grandense de Saneamento - 
CORSAN, a Divisão Verde e dá outras 
providências. 

 
 

Art. 1º Cria junto ao Gabinete da Presidência da Companhia Rio-Grandense de 
Saneamento - CORSAN, a Divisão Verde. 
 

Parágrafo único. A Divisão Verde será composta de profissionais técnicos das diversas 
áreas de atuação no meio ambiente, em especial nas áreas de mananciais hídricos do Rio Grande 
do Sul. 
 

Art. 2º A Divisão Verde, na forma da lei, poderá firmar parcerias com os governos 
Federal, Estadual e municipais, bem como universidades/faculdades, organizações não 
governamentais (ONGs) e entidades privadas identificadas com o projeto. 
 

§ 1º A parceria com o Governo Federal dar-se-á preferencialmente com os Ministérios 
do Meio Ambiente, da Saúde, da Educação, das Cidades, da Ciência e Tecnologia, da Pesca e 
Aquicultura e a Agência Nacional de Águas (ANA). 
 

§ 2º A parceria com o Governo Estadual dar-se-á preferencialmente com as Secretarias 
do Meio Ambiente, da Saúde, da Educação, da Ciência e Inovação e Desenvolvimento 
Tecnológico, do Desenvolvimento Rural da Pesca e Cooperativismo, do Desenvolvimento 
Econômico e Social. 
 

§ 3º A parceira com os governos municipais dar-se-á preferencialmente com as 
Secretarias do Meio Ambiente, da Saúde, da Educação e do Desenvolvimento Econômico e 
Social. 
 

§ 4º A parceria com as universidades/faculdades dar-se-á em âmbito público ou privado, 
desde que essas estejam vocacionadas de forma relevante quanto ao estudo, pesquisa e educação 
em meio ambiente. 
 

§ 5º A parceria com as entidades não governamentais (ONGs) será efetivada com 
aquelas que comprovadamente estejam vocacionadas de forma relevante quanto a estudo, 
pesquisa e educação em meio ambiente, com certificação correspondente. 
 

§ 6º A parceria com as empresas privadas será efetivada com aquelas que 
comprovadamente tenham, em sua estrutura, divisão de estudo, pesquisa e educação em meio 
ambiente, com certificação correspondente (ISO). 
 

§ 7º As parcerias terão por objetivo a troca de experiências, tecnologias e utilização de 
estruturas para estudo, pesquisa e educação em meio ambiente. 
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 § 8º As parcerias efetivadas pela Divisão Verde da Companhia Rio-Grandense de 

Saneamento - CORSAN terão caráter de cooperação, com vistas a otimizar recursos do fundo de 
sustentação da Divisão Verde. 
 

Art. 3º Os estudos, as pesquisas, as ações e seus resultados ou conclusões não poderão 
ser objeto de comercialização, devendo ser utilizados em favor da sociedade, ficando à 
disposição dos governos municipais, Estadual e Federal, bem como das entidades parceiras. 
 

Art. 4º A Divisão Verde e seus parceiros deverão realizar levantamentos geográficos e 
ambientais, da fauna, flora e de todos os recursos hídricos (córregos, arroios, rios...). 
 

Parágrafo único. O levantamento deverá apresentar os pontos de agravo, assim como a 
solução destes e o respectivo custo, disponibilizando os dados para o gestor municipal. 
 

Art. 5º A Divisão Verde e seus parceiros deverão realizar estudos, levantamentos e 
pesquisas visando o recolhimento e a destinação final dos resíduos sólidos (lixo domiciliar, 
hospitalar e industrial). 
 

§ 1º Os estudos, levantamentos e pesquisas realizados pela Divisão Verde e seus 
parceiros deverão apontar as melhores soluções tanto para recolhimento como para o destino 
final dos resíduos sólidos, levando em consideração a construção de uma cultura de educação 
que conscientize a sociedade a selecionar os resíduos sólidos, bem como a eliminação ou 
diminuição considerável dos aterros sanitários. 
 

§ 2º Caberá à Divisão Verde, implantar usinas de compostagem biológica e de 
reciclagem, fazendo a gestão destas. 
 

§ 3º As usinas de compostagem biológica e de reciclagem poderão ser objeto de 
Parcerias Público-Privadas (PPPs), ficando o gerenciamento do sistema a cargo da Divisão 
Verde. 
 

Art. 6º A Divisão Verde e seus parceiros deverão realizar estudos, levantamentos e 
pesquisas visando a implantação de sistemas eficientes e viáveis do ponto de vista ambiental e 
financeiro ao recolhimento e destinação final do esgoto sanitário. 
 

Art. 7º A Divisão Verde da Companhia Rio-Grandense de Saneamento - CORSAN e 
seus parceiros utilizarão os dados levantados nos artigos 4º, 5º e 6º acima para a formulação de 
projetos com o objetivo de viabilizar recursos internacionais, Federal, Estadual e/ou municipais, 
assim como da iniciativa privada, visando sanar os pontos de agravo dos recursos hídricos e de 
recolhimento e destinação final de resíduos sólidos e de esgoto sanitário. 
 

Parágrafo único. Os recursos referidos no caput deste artigo deverão ser, 
preferencialmente, a fundo perdido. 
 

Art. 8º A Divisão Verde e seus parceiros deverão promover em conjunto com o Estado e 
os municípios, programas de educação e pesquisa junto às escolas de ensino fundamental e 
médio e universidades/faculdades. 
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 § 1º Os programas terão como objetivo desenvolver nos alunos e na sociedade em geral 

o espírito da curiosidade e da disputa saudável, concernente aos estudos, levantamentos e 
pesquisas dos problemas, bem como da proposição de soluções para as questões ambientais, em 
especial com foco nos mananciais hídricos. 
 

§ 2º Os programas desenvolvidos pela Divisão Verde e seus parceiros poderão ser: 
 
a) atividades internas e externas; 
b) estudos, levantamentos e pesquisas; 
c) palestras; 
d) seminários; e 
e) feiras de ciências. 

 
§ 3º A Divisão Verde e seus parceiros poderão premiar alunos e escolas de ensino 

fundamental e ensino médio que se destacarem nos seus programas de educação ambiental. 
 

§ 4º A premiação de que trata o parágrafo anterior, não poderá ser em dinheiro, devendo 
ser em equipamentos para montagem de laboratórios, cursos e viagens a locais de interesse 
ambiental. 
 

§ 5º Todos os parceiros poderão interagir nos programas da Divisão Verde da 
Companhia Rio-Grandense de Saneamento - CORSAN, participando dos mesmos juntos as 
entidades educacionais. 
 

Art. 9º Fica criado o fundo de financiamento da Divisão Verde. 
 

§ 1º O fundo de que trata o caput será composto: 
 

a) por um percentual mínimo das receitas da Companhia Rio-Grandense de Saneamento 
       - CORSAN, a ser normatizado por decreto; 

b) de verbas a fundo perdido das estruturas públicas Federal, Estadual e municipal 
c) por contribuições da iniciativa privada; 
d) de verbas internacionais; e 
e) de recursos advindos dos projetos e programas da Divisão Verde. 

 
§ 2º O fundo de que trata o caput será gerido por um conselho composto pela Divisão 

Verde e seus parceiros. 
 

Art. 10. Esta Lei entrará em vigor 30 (trinta) dias após a data de sua publicação. 
 
 

Sala das Sessões, em 
 
 
 

Deputado Jurandir Maciel. 


