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Seq. Projeto de Lei ASSUNTO / Tramitação Decisão Confea 

01 PL 3009 1997 
PLS 059/1996  

 

Estabelece a obrigatoriedade da inclusão de eclusas e de equipamentos e procedimentos de proteção à fauna 
aquática dos cursos d’agua , quando da construção de barragens 
 
Câmara dos Deputados – CCJC – 5253 
Aguarda votação do parecer favorável  do relator, deputado Hugo Leal (PROS-RJ) 

A favor 
Decisão PL-2049/2006 
 

02 PL 1905/2003 
Apensado ao 

 PL 7265/2002 

Altera a Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001, excluindo os templos religiosos da exigência de Estudo de 
Impacto de Vizinhança – EIV 

Câmara dos Deputados –Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania (CCJC) – parecer contrário do relator, 
dep. Chico Alencar (PSOL/RJ). 

Contra  
Decisão PL-1657/2004 

03 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 

04 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  

05 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  

06 PLS 0209/2007 
 

(PL 5335/2009) 

Serviço Publico a Operação de Eclusas e outros dispositivos de transposição em de níveis em Hidrovias 
Câmara dos Deputados – aguarda constituição de Comissão Especial para deliberar sobre a matéria 

Transformado na Lei Ordinária 13081/2015 

A favor 
Decisão PL-1127/2009 

07 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 

 

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 0846/2007 Altera a Lei n° 6.766, de 1979, que "Dispõe sobre o parcelamento do solo urbano 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=18958
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=131864
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=251503
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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10 PL 1069/2007 
Apensado ao  

PL 2457/2011 

Dispõe sobre a contenção de águas de chuvas nas áreas urbanas 
 

Câmara dos Deputados –Comissão de Minas e Energia – aguarda votação do parecer  contrário do relator Dep. 
George Hilton (PRB-MG) 
Apensado ao PL 2457/2011 

A favor  
Decisão PL-1121/2010  

11 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 

 

12 PLS 93/2008 Autoriza o Poder Executivo a instituir a Agência Nacional de Habitação (ANH). 
 
ARQUIVADO – FIM DA LEGISLATURA 

A favor 
Decisão PL-0465/2011  

13 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 RELATORIA. 

 

14 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 – FIM DA LEGISLATURA 

A favor 

Decisão PL-1803/2011  

15 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  

16 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 

http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=84354
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.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=443855
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17 PL 5750/2009 
Apensado ao  

PL 7699/2006 

Altera a Lei nº 10.098 de 19 de dezembro de 2000 que estabelece normas gerais e critérios básicos para a 
promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, para incluir 

critérios de acessibilidade a ginásios esportivos. 
Declarado prejudicado –  arquivado. 

A favor 
Decisão PL-2415-2012  

18  
 PEC 39/2009 

Dá nova redação ao § 1º do art. 182, para estender a obrigatoriedade da elaboração de planos diretores aos 
Municípios com população igual ou inferior a vinte mil habitantes. 

Senado – aguarda pauta no Plenário 

A favor 
Decisão PL-2131/2011 

19 PLS 439/2009 Estabelece normas relativas ao controle centralizado de informações sobre as obras públicas custeadas com 
recursos federais. 

Senado :  
ARQUIVADO – FIM DA LEGISLATURA. 

A favor - Nº 
0460/2010  

20 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 parecer do relator, senador Blairo Maggi 

A favor 

Decisão PL-1590/2012,  

21 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  

22 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 parecer  do relator, Dep. 

Miguel Haddad (PSDB-SP). 

Apensado ao PL 4749/2009 

Contra 

Decisão PL-1572/2012  

23 PLS 23/2011 
(PL 2441/2011) 

Apensado ao 
 PL 2440/2011 

Estatuto das Cidades - áreas de risco 
 

Câmara dos Deputados - Comissão da Amazônia, Integração Nacional e de Desenvolvimento Regional (CAINDR) 
– aguarda votação do parecer contrário do relator, deputado Leopoldo Meyer (PSB-PR) 

A favor 
Decisão PL-1585/2012  

24 PLS 5/2011 Exigências sustentabilidade ambiental em licitações 

 

Senado – CCJ– aguarda designação de relator 

A favor 

Decisão PL-1589/2012  

25 PL 3370/2012 

(PLC 31/2014) 

Obrigatoriedade de vistorias periciais e manutenções periódicas em edificações 

Câmara - Aprovado 
Senado – CCJ – aguarda o parecer do relator, senador Romero Jucá (PMDB/RR). 

 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=444385
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=92767
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=93398
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=94528
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=491311
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=491364
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26 PLS 491/2011 
(PL 6014/2013) 

Determina a realização periódica de inspeções em edificações e cria o Laudo de Inspeção Técnica de Edificação 
(LITE). 

Senado:  Aprovado. 

Câmara dos Deputados: aprovado na Comissão de Desenvolvimento Urbano (CDU); CCJC: aguarda votação do  

parecer  contrário do relator, dep. Covatti Filho (PP/RS). 

Deputado Décio Lima (PT-SC) apresentou voto em separado, pela aprovação do PL. 
 

A favor, com emenda 
Decisão PL-0730/2014  

27 PL 5716/2009 Tipifica crime de perigo conduta causadora de vícios em construções, que colocam em risco a vida de pessoas 
Câmara dos Deputados: aguarda votação do parecer do relator, deputado Vieira da Cunha (PDT-RS) 

ARQUIVADO – FIM DA LEGISLATURA 

A favor, com emenda 
Decisão PL-2416/2012  

28 PL 6439/2009 Amplia para doze anos a garantia de obras de infra-estrutura e pavimentação de estradas e vias urbanas. 
Câmara dos Deputados: Comissão de Desenvolvimento Urbano (CDU) – aguarda designação de relatoria. 
 

A favor 
Decisão PL 2411/2012,  

 


