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         SEQ.  ASSUNTO / Tramitação 
 

DECISÃO CONFEA 

 
       01  

PL 1174/2003 Revoga o art. º 104 da lei nº. 9.503/97, extinguindo a inspeção veicular obrigatória 
 
Câmara dos Deputados – apensado ao PL 5979/2001, aguarda pauta no Plenário 
 

Contra 
Decisão PL-3822/2003 

 
02 

PL 63/2007 

apensado ao  

PL 1113/1988 

Dispõe sobre a instalação de equipamentos de proteção em ônibus, e institui o seguro de vida 
para Motoristas, Cobradores e Despachantes e dá outras providências. 
Câmara dos Deputados –  aguarda pauta no Plenário –  
 

A favor  
Decisão PL-1490/2009  

 
03 

PL 0075/2007 

apensado ao  

PL 7699/2006 

Institui o Estatuto de Autonomia e Atenção à Pessoa com Deficiência - EAPD. 
ARQUIVADO – FIM DA LEGISLATURA 

A favor 
Decisão PL-0051/2009 

 
 

04 

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 

 

 

 
 

05 

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 

 

 

 
 
 

06 

 

 

PL 0705/2007 

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, e dá outras providências", para dispor sobre o acesso das pessoas 
portadoras de deficiência física ao interior dos veículos de transporte coletivo. 
 
Declarado prejudicado em face da aprovação da Subemenda Substitutiva Global apresentada ao 

Projeto de Lei n. 7.699/2006, principal (Sessão Deliberativa Ordinária de 5 de março de 2015). 

 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=118135
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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07 

PL 3108/2008 Fixa limites de emissão de poluentes por motores de máquinas móveis não rodoviárias e 
veículos similares. 
 
Câmara dos Deputados – aprovado na Comissão de Meio Ambiente (CMADS)  
CCJC – aguarda designação de relatoria. 
 

 

 
 
 

08 

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  

 
 

09 

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. 
Câmara dos Deputados – aguarda pauta no Plenário Apensado ao PL 7699/2006 

A favor 
Decisão PL 2415/2012  

 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=444385

