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Seq. Projeto de Lei ASSUNTO / Tramitação Decisão Confea 

01 PL 2250/1996 Dispõe sobre exigência responsável técnico nos estabelecimentos de comercialização e depósitos produtos 

agrotóxicos 
ARQUIVADO – FIM DA LEGISLATURA 

A favor 
Decisão PL-0482/2004 

02 PL 6699/2002 Modificação do código penal- tipificação do exercício ilegal da engenharia, arquitetura e agronomia 

Câmara dos Deputados: aguarda pauta no Plenário 

A favor  
Decisão PL-0755/2005 
 

03 PEC 122/2003 Altera a Constituição Federal, instituindo a Justiça Agrária 

 
Câmara dos Deputados –Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania (CCJC) – aguarda designação de 
relator 

Contra 
Decisão PL- 1551/2004 

04 PL 740/2003 Altera a Lei nº 7.802, de 11 de julho de 1989, que dispõe sobre a pesquisa, a experimentação, a produção, 
a embalagem e rotulagem, o transporte, o armazenamento, a comercialização, a propaganda comercial, a 
utilização, a importação, a exportação, o destino final dos resíduos e embalagens, o registro, a 
classificação, o controle, a inspeção e a fiscalização de agrotóxicos, seus componentes e afins, e dá outras 

providências. 
Câmara dos Deputados –aguarda ser pautado no Plenário 

A favor do substitutivo 
aprovado pela CDC, da 
Camara Deputados 
Decisão PL- 0482/2004   

05 PL 1015/2003 

Apensado ao 

 PL 1616/1999 

Altera  a Lei nº4.771/65(Código Florestal) – proibindo a pratica de atividade agropecuária em uma faixa de 
500 m ao redor de reservatório de água destinada ao abastecimento publico ou a geração de energia 

elétrica 
 
Câmara dos Deputados –apensado ao PL 1616/1999, aguarda constituição de Comissão Especial 

A favor com sugestões de 
emendas  
Decisão PL- 0143/2004 

06 PL 1372/2003  

(PLC 323/2009) 

 

Cria os Conselhos Federal e Regionais de Zootecnia e dá outras providências 
Vetado pela Presidência da República. 

 
Contra 
Decisão PL- 3394/2003 
 

07 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 parecer do relator, deputado 
Adrian (PMDB-RJ). 

A favor com sugestão de 
emenda  
Decisão PL-1311/2005 

08 PL 0020/2007 Dispõe sobre o parcelamento do solo para fins urbanos e sobre a regularização fundiária sustentável de 
áreas urbanas, e dá outras providências. 

Câmara dos Deputados – aguarda pauta no Plenário 

Apensado ao PL 3057/2000 

A favor  
Decisão PL-1970/2010  

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=17849
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=50794&ord=1
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=126016
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=111100
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=116096
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=122423
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=260606
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09 PL 0268/2007 Altera dispositivos da Lei nº 11.105, de 24 de março de 2004, e revoga os artigos 11 e 12 da Lei nº 
10.814, de 15 de dezembro de 2003. Proíbe a comercialização de sementes que contenham tecnologias 

genéticas de restrição de uso de variedade, salvo quando se tratar de sementes de plantas biorreatores, ou 
seja, organismos geneticamente modificados para produzirem proteínas ou substâncias destinadas, 
principalmente, ao uso terapêutico ou industrial. 
ARQUIVADO – FIM DA LEGISLATURA 

 

10 PL 0273/2007 Dispõe  sobre o incentivo ao sistema orgânico de produção agropecuária, ao financiamento de projetos de 
conversão a este sistema e à certificação de produtos orgânicos, alterando a Lei nº 10.831, de 23 de 
dezembro 2003. 

Câmara –Comissão de Agricultura – aprovado 
 
Comissão de Constituição e Justiça(CCJC) – aguarda votação do parecer favorável do relator, Dep. Betinho 

Gomes (PSDB-PE) 

A favor  
Decisão PL- 0962/2009  

11 PL 346/2007  

 

Dispõe sobre a criação do Sistema Nacional de Cadastro para o Programa de Reforma Agrária - SINPRA  
ARQUIVADO – FIM DA LEGISLATURA 
 

A favor  
Decisão PL- 1821/2009  

12 PL 443/2007 

 

PLC 27/2010 

 

Cria o programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF), e dá outras providências. 
Senado  – Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania (CCJ) – aguarda parecer do relator, senador 
Inácio Arruda (PCdoB-CE) 

A favor 
Decisão PL- 0951/2009 

13 PLS 025/2007 

(PL 5008/2013) 

(apensado ao PL 

1292/1995) 

 

 

Modifica a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, a fim de determinar a aplicação de critérios de 

sustentabilidade ambiental às licitações promovidas pelo Poder Público. 
Senado –aprovado na Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania (CCJ);   
Câmara dos Deputados: apensado ao PL 1292/1995, aguarda votação do parecer contrário do relator, 
deputado  Fábio Trad (PMDB-MS). 

A favor ,  com sugestões de 
emenda 
Decisão PL- 0704/2009  

14 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) – rejeitado. 

ARQUIVADO em 03/07/2015. 

 

15 PL 0493/2007 Dispõe sobre a organização e regulação do mercado de Carbono na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro 
através da geração de Redução Certificada de Emissão - RCE em projetos de Mecanismo de 
Desenvolvimento Limpo - MDL. 
 
ARQUIVADO – FIM DA LEGISLATURA 

 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=344753
http://www.senado.gov.br/atividade/Materia/detalhes.asp?p_cod_mate=96398
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=79911
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=343125&ord=1
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=343125&ord=1
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16 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 

 

17 PLC 55/2007 

 

PL.  02938 / 2004 

Altera dispositivos da Lei nº 7.802, de 11 de julho de 1989, que dispõe sobre a pesquisa, a 
experimentação, a produção, a embalagem e rotulagem, o transporte, o armazenamento, a 
comercialização, a propaganda comercial, a utilização, a importação, a exportação, o destino final dos 
resíduos e embalagens, o registro, a classificação, o controle, a inspeção e a fiscalização de agrotóxicos, 
seus componentes e afins, e dá outras providências 

Senado – Comissão de Reforma Agrária – CRA-aprovado;  CCJ – aguarda designação de relator.  

A favor , com sugestão de 
emenda 
Decisão PL-1762/2004  

18 PLS 91/2007 

(PL 1398/2007) 

Politica Agrícola  
Câmara dos Deputados –Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania (CCJC) – aguarda designação de 

relator 

A favor com sugestões de 
emenda 
Decisão PL- 0868/2010  

19 PL 0562/2007 Altera o art. 3º da Lei nº 7.797, de 10 de julho de 1989, que "cria o Fundo Nacional do Meio Ambiente e dá 
outras providências". 

ARQUIVADO – FIM DA LEGISLATURA 

A favor  
Decisão PL- 0853/2010  

20 PL 0647/2007 Dispõe sobre a criação do Sistema Nacional de Cadastro da Reforma Agrária - SINCRA e dá outras 
providências 
ARQUIVADO – FIM DA LEGISLATURA 

 

A favor, com sugestões de 
emenda 
Decisão PL- 1821/2009  

21 PL 0654/2007 

Apensado ao 

 PL 4961/2005 

Altera a Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, que regula direitos e obrigações relativos à propriedade 
industrial, vedando o patenteamento de organismos geneticamente modificados 

Câmara dos Deputados – Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio ( CDEIC ) – 
Aguarda o parecer do relator, Dep. Laercio Oliveira (SD-SE)  

 

22 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 

 

23 PL 0792/2007 Dispõe sobre a definição de serviços ambientais e dá outras providências. 

Câmara dos Deputados –Comissão de Finanças e Tributação (CFT) – aguarda votação do parecer favorável 
do relator, deputado Arnaldo Jardim (PPS-SP) 

A favor  
Decisão PL-1970/2010  

24 PL 0986/2007 Proíbe a implantação de assentamentos rurais na Amazônia Legal. 

 
Câmara dos Deputados –Comissão de Constituição e Justiça (CCJC) – aguarda designação de relator 
Apensado ao PL 2795/2003 

 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=345329&ord=1
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=345329&ord=1
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=81960
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25 PL 1299/2007 Estabelece programa de certificação para o etanol e a participação governamental sobre a sua produção. 
 

Câmara dos Deputados – Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio ( CDEIC )  
Aguarda parecer do relator, dep. Antonio Balhmann (PSB-CE) 

Contra  
Decisão PL- 0610/2009  

26 PL 1900/2007 

Apensado ao  

PL 2565/2011 

Altera a Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997, para destinar parcela dos royalties do petróleo à pesquisa 
genética de plantas para a produção de biocombustíveis. 

 
Câmara dos Deputados – aguarda constituição de Comissão Especial  -  Apensado ao PL 2565/2011 

A favor  
Decisão PL- 2233/2009  

27 PLP 57/2007 

Apensado ao  

PLP 156/2000 

Cria o Seguro de Renda Agrícola para os agricultores familiares, mini, pequenos e médios produtores rurais 

e institui o Fundo de Estabilização do Seguro de Renda Agrícola, e dá outras providências. 
 
Câmara dos Deputados –Comissão de Agricultura – aguarda parecer do relator, deputado Zé Silva (PDT-
MG) 
Apensado ao PLP 156/2000 

A favor  
Decisão PL- 0963/2009  

28 PL 2824/2008 

 

 

Revoga a alínea "c " do art. 2º da Lei nº 5.550, de 4 de dezembro de 1968, para vedar o exercício da 
profissão de Zootecnista aos agrônomos e veterinários. 
ARQUIVADO ao término da legislatura, em 31/01/2015. 

Contra   
Decisão PL- 0721/2011 
 

29 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 – FIM DA LEGISLATURA 
 

 

30 PLS  33/2008 Dispõe sobre a Redução Certificada de Emissão (RCE) (unidade padrão de redução de emissão de gases de 
efeito estufa). 
 
REJEITADO  -  ARQUIVADO 
 

 

31 PLS 91/2008 Altera a Lei nº 11.284, de 2 de março de 2006, que dispõe sobre a gestão de florestas públicas para a 
produção sustentável, para destinar recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Florestal para a 

implantação de Centros de Educação Ambiental. 
 

Senado – ARQUIVADO - prejudicialidade da matéria. 

 

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=84038
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=84347
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32 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. 
 
Senado –Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania (CCJ) – aguarda designação de relator. 

 

33   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 – fim da legislatura 

 

34 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 

35 PL 2995/2008 

Apensado ao 

 PL 2441/2007 

Altera a Lei nº 11.428, de 22 de dezembro de 2006, que "dispõe sobre a utilização e proteção da 

vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica, e dá outras providências 

 
Transformado na LEI 11.428/2006 

Contra  
Decisão PL- 2235/2009 

36 PL 3134/2008 Dispõe sobre o Programa Nacional de Recuperação e Conservação da Cobertura Vegetal ( PNCC), e dá 
outras providências 
 
ARQUIVADA – FIM DA LEGISLATURA 

A favor –  
Decisão PL-0869/2010  

37 PL 3788/2008 Acrescenta o § 6º ao art. 26 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, para incluir a Educação 
Ambiental como componente curricular obrigatório nos currículos do ensino fundamental e médio. 
 
Câmara dos Deputados –Comissão de Educação e Cultura (CEC)  -  aguarda votação do parecer contrário 
do relator,  deputado Raul Henry (PMDB-PE), pela rejeição. 

A favor 
Decisão PL-0037/2010  

38 PL 3809/2008 

(PLC 105/2013) 

Dispõe sobre a regulamentação do exercício da profissão de Ecólogo 
 
Câmara dos Deputados - aprovado 
Senado: tramita na Comissão de Assuntos Sociais (CAS), onde aguarda o parecer da relatora, senadora 
Ângela Portela (PT-AC).  

Contra 
Decisão PL-1573/2012 

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=85634
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=405855
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=406136
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39 PL 3823/2008 Dispõe sobre a concessão de crédito rural diferenciado para profissionais universitários na área de 
agricultura e pecuária. 

 
Câmara dos Deputados – Comissão de Finanças e Tributação (CFT) – aguarda votação do parecer contrário 
do relator, dep.  Jairo Ataide (DEM-MG) 

Contra 
Decisão PL 1570/2012  

40  PL 5246/2009 Institui a anotação de responsabilidade técnica na prestação de serviços profissionais pelo Ecólogo e dá 

outras providências. 
 
Câmara dos Deputados – Comissão de Constituição e Justiça (CCJC) -  aguarda votação do  parecer 

favorável  do relator, deputado Benjamin Maranhão (PMDB-PB) 

Contra 

Decisão PL 1574/2012  

41 PL 5340/2009 

Apensado ao  

PL 3788/2008 

Dispõe sobre a inclusão da disciplina Educação Ambiental no ensino fundamental e médio das escolas 
públicas e privadas 
 
Câmara dos Deputados – Comissão de Educação e Cultura (CEC) - Parecer do relator, dep. Raul Henry 
(PMDB-PE), pela rejeição, com envio de indicação ao Poder executivo. (apensado ao PL 3788/2008) 

A favor 
Decisão PL 1582/2012 

42 PL 5687/2009 Altera a Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981 (Lei da Política Nacional do Meio Ambiente), prevendo o 
prévio licenciamento ambiental da importação de substâncias e produtos químicos, e outras substâncias e 
produtos que comportem  risco para a vida, a qualidade de vida ou o meio ambiente, e dá outras 
providências. 
 

ARQUIVADO – FIM DA LEGISLATURA 

A favor 

Decisão PL-1581/2012,  

43 PL 5711/2009 

Apensado ao  

PL 1292/1995 

Altera a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, para estabelecer critérios socioambientais para licitações e 
contratos na Administração Pública. 
 
Câmara dos Deputados – Comissão de Constituição e Justiça (CCJC) -  aguarda parecer do relator, 
deputado Fábio Trad (PMDB-MS)   
Apensado ao PL 1292/1995 

A favor 
Decisão PL-1587/2012   

44 PL 5825/2009 

Apensado ao  

PL 5687/2009 

Acresce parágrafo único ao art. 17 da Lei nº 6.938, de 1981. 
 
Arquivado – fim da legislatura 

A favor, com emenda 
Decisão PL-1583/2012  

45 PL 5964/2009  Altera a Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997, para que seja destinado 10% dos royalties oriundos da 

exploração do pré-sal para Ciência e Tecnologia, visando desenvolvimento sustentável e desenvolvimento 
de tecnologias limpas na região amazônica 

 
Câmara dos Deputados – aguarda constituição de Comissão Especial  (apensado ao PL 2565/2011) 

 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=406477
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=434939
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=437105
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=443624
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=443855
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=446048
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=448210
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46 PLS 388/2009 Estabelece critérios socioambientais para a produção dos biocombustíveis 
Senado – Comissão de Infraestrutura – aguarda parecer do senador Inácio Arruda (PCdoB-CE) 

 

Contra 
Decisão PL-1568/2012 

47 PLS 561/2009 

 

Altera a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, para estabelecer formato específico para o instrumento de 
fiscalização dos contratos de obras e serviços de engenharia, arquitetura e agronomia. 
Senado – Comissão de Meio Ambiente, Fiscalização e Controle – aguarda votação do parecer favorável com 

emendas do relator, senador Aloysio Nunes Ferreira 

A favor 
Decisão PL-1590/2012 

48 PL 6496/2009 

Apensado ao  

PL 1292/1995 

Institui o programa "Licitação Verde" no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios e dá outras providências. 

Câmara dos Deputados - Comissão de Constituição e Justiça (CCJC)) – aguarda parecer do relator, 
deputado Fábio Trad (PMDB-MS) 
Apensado ao PL 1292/1995 

A favor 
Decisão PL-1584/2012  

49 PL 7607/2010 

(PLC 13/2013) 
PROJETO DE LEI Nº7607, DE 2010 - ENGENHEIROS, ARQUITETOS E AGRÔNOMOS - CARREIRA DE 
ESTADO.  
 
APROVADO na Câmara dos Deputados. 
 
Aprovado com votação do parecer favorável do relator, Senador Romero Jucá (PMDB-RR). 
Aguarda pauta no Plenário. 

 

A favor 
Decisão PL-2646/2012 

50 PLS 164/2010 Altera a Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009, que "Institui a Política Nacional sobre Mudança do 
Clima - PNMC e dá outras providências". 

ARQUIVADO – FIM DA LEGISLATURA 

A favor 
Decisão PL-1586/2012 

51 PL 195/2011 Institui o sistema nacional de redução de emissões por desmatamento e degradação, conservação, manejo 
florestal sustentável, manutenção e aumento dos estoques de carbono florestal (REDD+), e dá outras 
providências 

 
ARQUIVADO – FIM DA LEGISLATURA 

A favor 
Decisão PL-1588/2012 

52 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.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=93021
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=94528
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=461690
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=482833
http://ged.confea.org.br/contexpress/exibirRegistro.do?idRegistro=4f2f8fc3-854f-42bd-a3ee-ed75bec8f392
http://ged.confea.org.br/contexpress/exibirRegistro.do?idRegistro=4f2f8fc3-854f-42bd-a3ee-ed75bec8f392
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=97142
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=491311
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=491399
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53 PL 864/2011 

 

SF PLS 734/2007 

Autoriza o Poder Executivo a acrescentar atribuição ao cargo de Fiscal Federal Agropecuário, de que trata a 
Lei nº 10.883, de 16 de junho de 2004. 

 
Aprovado no SENADO.  
Câmara dos Deputados: 
Comissão de Trabalho (CTASP) – aprovado 

Comissão de Agricultura (CAPADR) – aguarda a votação do parecer contrário do relator, Dep. César Halum (PRB-

TO). 

 

A favor 
Decisão PL-1591/2012 

54 PLS 5/2011 Exigências sustentabilidade ambiental em licitações 
 
Senado – Comissão de Agricultura e Reforma Agrária (CRA) – aprovado 
CCJC -  aguarda designação de relator 
 

A favor 
Decisão PL-1589/2012 

55 PL 2043/2011 Regula o exercício da profissão de paisagista 
Câmara dos Deputados  
Aprovado  na Comissão de Educação (CEC) e na Comissão de Desenvolvimento Urbano. Tramita na 

Comissão de Trabalho, onde aguarda a votação do parecer favorável da relatora, deputada Flávia Morais 
(PDT-GO).  
 

Contra 
Decisão PL-1219/2013  
 

56 PL 3423/2012 Atribuição ao biólogo- Sistema nacional de sementes e mudas 

 
Câmara dos Deputados: 
- Rejeitado na Comissão de Agricultura 
- Aprovado na CTASP 
- Aguarda ser pautado no PLENÁRIO da Câmara dos Deputados. 
 

Contra 

Decisão PL-1986/2012 

57 PLS 123/2012 Dispõe sobre as áreas consolidadas em áreas de preservação permanente e em áreas de reserva legal, e 
dá outras providências. 
Senado – CCJ - Aguarda designação de relator 
 

A favor, com emenda 
Decisão PL-2072/2012 

58 PL 2664/2011 Regulamenta o exercício da profissão do gestor ambiental 

Câmara dos Deputados : 
Comissão de Educação (CE) – aprovado. Tramita na Comissãode Meio Ambiente (CMADS, onde aguarda o 

parecer do relator, deputado Nilton Tatto (PT-SP). 

 

 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=496675
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59 PL 5486/2013 Regulamenta a profissão de Cientista de Alimentos. 
CTASP– aprovado 

CCJC – aguarda designação de relatoria. 

 

60 
 

PL 1016/2015 Altera a Lei nº 5.550, de 4 de dezembro de 1968, para definir atividades e atribuições profissionais do 
zootecnista, e dá outras providências. 
Câmara dos Deputados – Tramita na Comissão de Agricultura. Aguarda votação da parecer favorável da 
relatora, deputada Elcione Barbalho (PMDB-PA). Apresentaram voto em separado os deputados Onix 
Lorenzoni(DEM-RS) e Domingos Sávio PSDB-MG), pela rejeição. 

 

 

 


