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SEQ. PROJETO DE LEI ASSUNTO / Tramitação DECISÃO CONFEA 

01 PL 3460/2004 Institui diretrizes para a Política Nacional de Planejamento Regional Urbano, cria o Sistema 
Nacional de Planejamento e Informações Regionais Urbanas e dá outras providências. 

Transformado na Lei Ordinária 13089/2015. 

A favor  

Decisão PL-1703/2004 

02 PL 3957/2004 

Apensado ao  

PL 3729/2004 

Dispõe sobre o licenciamento ambiental e dá outras providências. 

Câmara dos Deputados – Comissão de Meio Ambiente (CMADS)  – aguarda designação de 
relatoria. 

A favor, com emenda 

Decisão PL-1311/2005 

03 PL 7263/2006 Dispõe sobre o monitoramento dos efeitos da radiação ionizante sobre a saúde de populações 
localizadas em regiões em que ocorram atividades nucleares 

ARQUIVADO – FIM DA LEGISLATURA 

A favor 

Decisão PL-2050/2006 

04 PL 7067/2006 

 

 

Dispõe sobre a obrigatoriedade do cadastramento de fontes radioativas no País e dá outras 
providências 

ARQUIVADO – FIM DA LEGISLATURA 

A favor 

Decisão PL-2050/2006  

05 PL 7068/2006 Dispõe sobre o acesso público aos dados e informações existentes no órgão regulador e 

fiscalizador da área de radioproteção e segurança nuclear 

ARQUIVADO – FIM DA LEGISLATURA 

 A favor – 

Decisão PL-2050/2006  

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=251503
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=260606
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=324741
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=324742
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06 PL 34/2007 Altera os artigos 32 e 33 da Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001, que dispõe sobre o 
Estatuto das Cidades. 

Transformado na Lei Ordinária 12.836/2013, de 03/07/13. 

A favor  

Decisão PL-1104/2010  

07 PL 0453/2007 

Apensado ao PL 

266/2007 

Altera a Lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, no que se refere à 
compensação por significativo impacto ambiental. 

Câmara dos Deputados –Comissão de Meio Ambiente (CMADS) – aguarda votação parecer 

contrário do relator, Dep. Augusto Carvalho (SD-DF) 

 

08 PL 0494/2007 

Apensado ao PL 

493/2007 

Dispõe sobre os incentivos fiscais a serem concedidos às pessoas físicas e jurídicas que 
invistam em projetos de Mecanismo de Desenvolvimento Limpo - MDL que gerem Reduções 

Certificadas de Emissões - RCEs, autoriza a constituição de Fundos de Investimento em 
Projetos de MDL e dá outras providências 

ARQUIVADO – FIM DA LEGISLATURA 

 

09 PL 0701/2007 

Apensado ao  

PL 266/2007 

Altera a Lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, no que se refere à 
compensação por significativo impacto ambiental. 

Câmara dos Deputados –Comissão de Meio Ambiente (CMADS)  – aguarda votação do parecer 
contrário do relator, deputado Augusto Carvalho (SD-DF)  -  Apensado ao PL 266/2007 

 

10 PL 1092/2007 

Apensado ao  

PL 3057/2000 

Altera a Lei n° 10.257, de 10 de julho de 2001, que estabelece diretrizes gerais da política 

urbana e dá outras providências. 

Câmara dos Deputados – aguarda pauta no Plenário 

Apensado ao PL 3057/2000 

 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=343125&ord=1
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=343125&ord=1
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=345329&ord=1
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=345329&ord=1
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11 PLS 32/2008 Altera o art. 10 da Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, que dispõe sobre a Política 
Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, para introduzir 

critérios relacionados com as mudanças climáticas globais no processo de licenciamento 
ambiental de empreendimentos com horizonte de operação superior a vinte e cinco anos 

ARQUIVADO em janeiro/2015– FIM DA LEGISLATURA 

 

12 PLS 94/2008 Dispõe sobre a obrigatoriedade de elaboração e publicação, por órgãos da administração 

pública, entidades de direito privado e organizações da sociedade civil, de protocolos de 
intenções sobre a adoção de medidas para preservação e recuperação do meio ambiente, 
mitigação das emissões de gases de efeito estufa e adaptação às mudanças climáticas. 

ARQUIVADO em janeiro/2015– FIM DA LEGISLATURA 

 

13 PLS  183/ 2008 Acrescenta parágrafo ao Art. 40 da Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001, Estatuto das 
Cidades - Regulamenta os arts. 182 e 183 da Constituição Federal, estabelece diretrizes 
gerais da política urbana e dá outras providências. 

ARQUIVADO em janeiro/2015– FIM DA LEGISLATURA 

A favor 

Decisão PL-1803/2011  

14   PLS 223/ 2008 Altera o art. 10 da Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, que dispõe sobre a Política 
Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras 
providências, para introduzir mudanças no licenciamento ambiental de empreendimentos que 
utilizam carvão mineral como combustível em seus processos industriais. 

ARQUIVADO em janeiro/2015– FIM DA LEGISLATURA 

 

http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=84037
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=84355
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=85008
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=85634
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15 PL 2917/2008 Altera o art. 5º da Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000, que regulamenta o art. 225, § 1º, 
incisos I, II, III e VII da Constituição Federal, institui o Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação da Natureza e dá outras providências, para incluir os impactos das mudanças 
climáticas entre as diretrizes para implementação do Sistema Nacional de Unidades de 
Conservação. 

Câmara dos Deputados -aguarda pauta no Plenário 

A favor  

Decisão PL-0265/2010 

16 PL 3115/2008 

(PLS 69/2007) 

 

Institui o "Selo Estatuto da Cidade", com o objetivo de impulsionar a implementação das 
ações e diretrizes contidas na Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001, que "regulamenta os 
arts. 182 e 183 da Constituição Federal, estabelece diretrizes gerais da política urbana e dá 
outras providências". 

Câmara dos Deputados – Comissão de Constituição e Justiça (CCJC) -  aguarda votação do 
parecer contrário do relator, deputado Paulo Maluf (PP-SP) 

A favor 

Decisão PL-0964/2009  

17 PL 7117/2010 

Apensado ao  

PL 3057/2000 

Inclui a alínea "i" no inciso III, do art. 4º, da Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001, que 

estabelece a obrigatoriedade de elaboração e instituição da Carta Geotécnica, como 
instrumento de planejamento da ocupação do solo urbano. 

Câmara dos Deputados – aguarda pauta no Plenário 

Apensado ao PL 3057/2000 

A favor 

Decisão PL-1578/2012 

18 PL 243/2011 

Apensado ao  

PL 4749/2009 

Eleva a dez anos a responsabilidade do empreiteiro pela solidez e segurança de edifícios e 
outras construções consideráveis. 

Câmara dos Deputados - Comissão de Desenvolvimento Urbano (CDU)  – aguarda votação do 
parecer contrário  do relator, deputado Miguel Haddad (PSDb-SP). 

Apensado ao PL 4749/2009 

Contra 

Decisão PL-1572/2012  

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=473060
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=491364
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19 PL 261/2011  Altera a Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, a fim de dispor sobre a avaliação ambiental 
estratégica de políticas, planos e programas. 

Câmara dos Deputados - Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania ( CCJC ) – 
aguarda o parecer do relator, Dep. José Fogaça (PMDB-RS).  

Contra 

Decisão PL-1567/2012 

 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=491399

