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PROJETO DE LEI, Nº 4.361 DE 2012 
Autor: Telma Pinheiro - PSDB/MA, Sarney Filho - PV/MA, Izalci - PR/DF 

 

Altera a Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999, para direcionar 
parte dos Recursos obtidos pela aplicação das multas 
ambientais, à Implementação das Políticas públicas e Ações 
em Educação Ambiental. 

 

O Congresso Nacional decreta: 

 

Art. 1º Esta lei altera a Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999, que “dispõe sobre a educação ambiental, institui 
a Política Nacional de Educação Ambiental e dá outras providências”, para direcionar parte dos recursos 
obtidos pela aplicação das multas ambientais a ações em educação ambiental. 

Art. 2º A Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999, passa a vigorar acrescida do seguinte art. 18-A: 

“Art.18-A - .Devem ser destinados ‘a Implementação das Políticas 
Públicas e Ações em Educação Ambiental, 20 % ( Vinte por Cento), 
dos Recursos arrecadados pelos órgãos integrantes do Sistema 
Nacional do Meio Ambiente (Sisnama), por meio da aplicação de 
multas decorrentes do descumprimento da legislação ambiental. 

Parágrafo único. As Políticas Públicas e as Ações em Educação 
Ambiental, referidas no caput, observarão as diretrizes e prioridades 
estabelecidas pelo órgão gestor, previsto no art. 14 desta lei.” 

Art. 3º Esta lei entra em vigor após decorridos 120 (cento e vinte) dias de sua publicação oficial. 

 

 

Justificativa: 
 

O projeto de lei em tela resgata uma medida de suma importância inclusa no texto da Lei da Política 
Nacional de Educação Ambiental aprovado pelo Congresso Nacional, que infelizmente, foi objeto de veto do 
Presidente da República. 

A justificativa para o veto ao art. 18 da Lei nº 9.795/1999, não se sustentava à época e continua 
inconsistente até hoje. Afirmar genericamente que o interesse público recomenda que não se vinculem 
receitas, é desconsiderar a relevância da Educação Ambiental, para todo o conjunto de ações afetas às 
Políticas Ambiental. 

Faz-se necessário compreender que a Educação Ambiental é muito mais do que uma área específica de 
atuação governamental, pois além de integrar as ações dos agentes públicos e, também, privados que 
trabalham na proteção do meio ambiente, envolve toda a sociedade civil em uma convocação geral de 
compromisso com a qualidade de vida no Planeta Terra. Há, portanto, um alerta global sobre o 
comprometimento de toda a Biosfera, cuja irreversibilidade do grau de deterioração, preocupa a todos nós. 

Passada mais de uma década de aplicação da Lei nº 9.795/1999, evidencia-se claramente a necessidade 
imperiosa de mais recursos para assegurar a efetividade e eficácia das ações em Educação Ambiental, 
através da conscientização de todos, com uma mudança de cultura, de atitudes e comportamentos, em 
relação ao ambiente comum a todos. 

No entendimento geral, construído em todas as Conferências até hoje realizadas, a Educação Ambiental, é 
uma das formas mais objetivas, no ensino formal e informal e nas iniciativas junto às comunidades, de 
conscientar e interiozar em cada geração, a vital importância de preservar a Terra. 

Na Audiência Pública sobre o tema, ocorrida nesta Casa no dia 23 de agosto de 2012, que contou com a 
participação do Ministério da Educação, do Ministério do Meio Ambiente e de renomados especialistas, o 
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principal consenso, esteve na grande e imprescindível importância da Educação Ambiental, em todos os 
níveis e da necessidade de ser aportados mais recursos públicos para viabilizar a eficácia da Lei. 

Também nos muitos debates relacionados a Rio+20, organizados pelas Nações Unidas e paralelamente 
nos Fóruns da Sociedade Civil, foi colocada em relevo a Educação Ambiental como ferramenta 
indispensável para o alcance de padrões ambientalmente sustentáveis de desenvolvimento. 

Durante as reuniões, foi muito consistente e oportuno, lembrar que as Leis de Preservação e Proteção já 
existentes, se aplicadas devidamente, não teríamos tão agravados, a qualidade de vida do país. E que se 
as Políticas Públicas e as Ações Ambientais são verdadeiramente de valor, devem ser expressas no 
Orçamento Público. 

É exatamente nesse sentido, que objetiva o Projeto de Lei aqui apresentado, na busca de Alocação de 
Recursos pelo Governo Federal, oriundo das Receitas obtidas na Aplicação das Multas Ambientais, portanto 
dentro de uma similar rubrica orçamentária, para garantir as implementação das Políticas e Ações de 
Educação Ambiental, em nosso país, 

Em face do grande alcance social, da medida proposta, contamos, desde já, com o pleno apoio dos 
Senhores Parlamentares, para a sua rápida aprovação. 

 

Sala das Sessões, em de de 2012. 

 

Deputada Telma Pinheiro 

Deputado Sarney Filho 

 

 

Informações complementares: 
 

Link da Internet para visualização no site da Câmara dos Deputados: 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetram itacao?idProposicao=554184  

Data de Apresentação : 31/08/2012 

Ementa:  Altera a Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999, para direcionar parte dos Recursos obtidos pela 
aplicação das multas ambientais, à Implementação das Políticas públicas e Ações em Educação Ambiental. 

Indexação:  Alteração, Lei da Política Nacional de Educação Ambiental, destinação, percentual, multa, 
infração ambiental. 

Forma de Apreciação:  Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões - Art. 24 II  

Regime de Tramitação:  Ordinária 

 

 

Tramitação: 
 

31/08/2012 - PLENÁRIO (PLEN)  

Apresentação do Projeto de Lei n. 4361/2012, pela Deputada Telma Pinheiro e outros, que: "Altera 
a Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999, para direcionar parte dos Recursos obtidos pela aplicação 
das multas ambientais, à Implementação das Políticas públicas e Ações em Educação Ambiental". 

24/09/2012 - Mesa Diretora da Câmara dos Deputados (MESA)  

Às Comissões de  

Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável;  

Finanças e Tributação (Art. 54 RICD) e  
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Constituição e Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD) - Art. 24, II 

Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões - Art. 24 II 

Regime de Tramitação: Ordinária 

25/09/2012 - COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES (CCP)  

Encaminhada à publicação. Publicação Inicial em avulso e no DCD de 26/09/2012 

01/10/2012 - Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável ( CMADS )  

Recebimento pela CMADS.  

05/10/2012 - Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável ( CMADS )  

Designado Relator, Dep. Antônio Roberto (PV-MG)  

05/10/2012 - Mesa Diretora da Câmara dos Deputados ( MESA )  

Apense-se a este(a) o(a) PL-4472/2012. 
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PROJETO DE LEI, Nº 4.412 DE 2012 
Autor: Paulo Teixeira - PT/SP 

 

Altera a Lei nº 7.802, de 11 de julho de 1989, para banir os 
agrotóxicos e componentes que especifica, e dá outras 
providências. 

 

O Congresso Nacional decreta: 

 

Art. 1º A Lei nº 7.802, de 11 de julho de 1989, passa a vigorar acrescida do seguinte artigo: 

“Art. 20-A. São banidos do Brasil os produtos técnicos e formulados 
que tenham como ingrediente ativo: abamectina, acefato, benomil, 
carbofurano, cihexatina, endossulfam, forato, fosmete, heptacloro, 
lactofem, lindano, metamidofós, monocrotofós, paraquate, parationa 
metílica, pentaclorofenol, tiram, triclorfom, e qualquer substância 
compreendida no grupo químico dos organoclorados. 

§ 1º Ficam automaticamente cancelados os registros eventualmente 
existentes dos produtos a que se refere o caput, sendo 
consequentemente proibida a sua utilização na agricultura ou em 
qualquer outra finalidade. 

§ 2º Os detentores de estoques dos agrotóxicos a que se refere o 
caput deverão devolvê-los aos respectivos fabricantes ou 
importadores, podendo essa devolução ser intermediada pelos 
estabelecimentos comerciais em que foram adquiridos ou por postos 
ou centros de recolhimento, desde que autorizados e fiscalizados 
pelo órgão competente. 

§ 3º As pessoas jurídicas responsáveis pela fabricação ou importação 
de agrotóxicos, seus componentes e afins ficam obrigadas a receber 
e a dar destinação adequada aos produtos por elas fabricados ou 
importados, após sua devolução por usuários ou comerciantes na 
forma do § 2º, bem assim aos produtos apreendidos em ação 
fiscalizatória, com vista à sua transformação ou inutilização, 
observadas as normas e instruções do órgão registrante e dos órgãos 
sanitário-ambientais competentes. 

§ 4º Caso não se identifiquem ou não mais existam as pessoas 
jurídicas a que se refere o § 3º, o órgão registrante indicará a 
destinação a ser dada a eventuais estoques dos produtos a que se 
refere este artigo.” 

Art. 2º Deverão ser reavaliados no prazo de cento e oitenta dias, contados a partir da data de publicação 
desta Lei, os produtos técnicos e formulados de agrotóxicos que tenham o glifosato como ingrediente ativo, 
ficando estes nesse período temporariamente reclassificados como pertencentes à classe toxicológica I 
(extremamente tóxico) e à classe ecotoxicológica I (altamente perigoso). 

§ 1º Decorrido o prazo a que se refere o caput, caso não se tenha concluído a reavaliação de que se trata, 
até que se conclua ficarão suspensos os registros existentes daqueles agrotóxicos e proibida a sua 
comercialização. 

§ 2º Caso na reavaliação se conclua que se aplica àqueles produtos qualquer das condições referidas no § 
6º do art. 3º da Lei nº 7.802, de 11 de julho de 1989, serão automaticamente cancelados os registros 
existentes e consequentemente proibida a sua utilização na agricultura ou em qualquer outra finalidade. 

Art. 3º Revoga-se o parágrafo único do art. 20 da Lei nº 7.802, de 11 de julho de 1989. 

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
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Justificativa: 
 

A Lei nº 7.802, de 11 de julho de 1989, 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. 

Apesar de a Lei proibir o registro de produtos com características teratogênicas, carcinogênicas ou 
mutagênicas; ou daqueles que se revelem mais perigosos para o homem do que os testes de laboratório, 
com animais, tenham demonstrado; ou para os quais não haja antídoto ou tratamento eficaz, algumas 
lacunas ainda permanecem nessa legislação, permitindo que produtos extremamente nocivos à saúde 
humana e ao meio ambiente ainda sejam utilizados no Brasil. 

O Decreto nº 4.074/2002, que regulamenta a Lei nº 7.802/1989, estabelece, em seu art. 2º, inciso VI, a 
competência dos Ministérios da Agricultura, da Saúde e do Meio Ambiente, no âmbito de suas respectivas 
áreas de competência, para promover a reavaliação de registro de agrotóxicos, seus componentes e afins, 
quando surgirem indícios da ocorrência de riscos que desaconselhem o uso de produtos registrados; ou 
quando o País for alertado nesse sentido por organizações internacionais responsáveis pela saúde, 
alimentação ou meio ambiente, das quais o Brasil seja membro integrante ou signatário de acordos. 

Com base nessa norma, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa tem procedido à reavaliação 
de vários agrotóxicos. Segundo relatório publicado em dezembro de 2011, desde 2001 o processo de 
reavaliação resultou no banimento (imediato) de seis ingredientes ativos: benomil, heptacloro, 
monocrotofós, lindano, pentaclorofenol e triclorfom. Outros três — ciexatina, endossulfam e metamidofós — 
encontram-se submetidos a descontinuidade de comercialização. Aplicaram-se severas medidas de 
restrição ao uso de captana, folpete, carbendazim, clorpirifós, metaldeído, aldicarbe e fosmete. Iniciado em 
2008, ainda não se completou o processo de reavaliação de acefato, parationa metílica, lactofem, forato, 
carbofurano, abamectina, tiram, paraquate e glifosato. 

O Programa de Avaliação de Resíduos de Agrotóxicos em Alimentos – PARA, implementado anualmente 
pela Anvisa, tem constatado a presença, em amostras de hortaliças e frutas, de resíduos de ingredientes 
ativos altamente prejudiciais à saúde, inclusive alguns já banidos em outros países. 

Ao longo do ano de 2011, desenvolveram-se nesta Casa os trabalhos da Subcomissão Especial sobre o 
uso de agrotóxicos e suas consequências à saúde, da Comissão de Seguridade Social e Família. O relatório 
final, aprovado em novembro/2011, afirma que “nos últimos anos o Brasil se tornou o principal destino de 
produtos banidos no exterior. Segundo dados da Anvisa, são usados nas lavouras brasileiras pelo menos 
dez produtos proscritos na União Europeia (UE), Estados Unidos, China e outros países”. 

São muito graves as consequências, sobre a saúde da população brasileira, do uso de pesticidas que 
apresentam, entre outros problemas, toxicidade aguda, carcinogenicidade, neurotoxicidade e 
mutagenicidade. O processo de reavaliação implementado pela Anvisa tem-se relevado demasiadamente 
moroso e pouco eficiente, eis que tem sido obstaculizado por manobras protelatórias diversas, de parte dos 
detentores de registros dos produtos em questão. Decorridos mais de quatro anos desde a edição da 
Resolução Anvisa nº 10, de 22 de fevereiro de 2008, ainda não se concluiu a reavaliação de vários 
ingredientes ativos proibidos em outros países. 

Entendemos que, neste caso, se deva adotar o Princípio da Precaução, assim enunciado na Declaração do 
Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (1992): “Quando houver ameaça de danos graves ou 
irreversíveis, a ausência de certeza científica não será utilizada como razão para o adiamento de medidas 
economicamente viáveis para prevenir a degradação ambiental”. 

De acordo com Augusto e Freitas (1998, p.87)1, “o Princípio da Precaução envolve não só o 
reconhecimento e a exposição das inerentes incertezas no que diz respeito aos eventuais efeitos das 
substâncias químicas sobre os seres humanos e o meio ambiente, mas também a admissão de nossa 
ignorância em relação ao problema e à indeterminância”. 

Os referidos pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz concluem que, “para os casos de substâncias em 
que seja razoável antecipar que podem ocasionar danos irreversíveis à saúde e ao ambiente e que há 
ausência de provas científicas suficientes quanto aos danos potenciais, ao invés de continuar produzindo e 
manipulando o produto até que se prove que ele é danoso, como ocorre na atualidade, a aplicação do 
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Princípio da Precaução coloca a necessidade de parar a produção e o manuseio até que se desenvolvam 
conhecimentos suficientes sobre a inocuidade do produto”. 

Neste ponto, parece-nos importante assinalar a diferença entre dois importantes princípios do Direito 
Ambiental. De acordo com Daniel Marotti Corradi (Princípio Da Precaução X Princípio Da Prevenção, 
2010)2, “Podemos diferenciar os princípios de maneira simples se considerarmos a finalidade de cada um. 
Tratar-se-á de princípio da prevenção sempre que soubermos, antecipadamente, que determinada atividade 
causará danos ao meio ambiente, como no caso de uma atividade mineradora. Falaremos de princípio da 
precaução quando não soubermos se determinada atividade causará danos ao meio ambiente ou não”. 

No caso dos agrotóxicos químicos, não há qualquer dúvida científica de que façam mal à saúde humana e 
ao meio ambiente, pois são biocidas, e seu uso prejudica toda forma de vida. Não há dúvida científica que 
veneno mata. Assim, na legislação de agrotóxicos o que deve estar presente é o princípio prevenção. A 
dúvida se dá apenas em qual dimensão e gravidade as doenças se darão, e aí acrescenta-se também o 
princípio da precaução. 

Tendo em conta todas essas questões, o presente Projeto de Lei acrescenta artigo à Lei nº 7.802, de 11 de 
julho de 1989, para banir do Brasil os produtos técnicos e formulados que tenham como ingrediente ativo: 
abamectina, acefato, benomil, carbofurano, cihexatina, endossulfam, forato, fosmete, heptacloro, lactofem, 
lindano, metamidofós, monocrotofós, paraquate, parationa metílica, pentaclorofenol, tiram, triclorfom, ou 
qualquer substância compreendida no grupo químico dos organoclorados. 

Essa lista de ingredientes ativos engloba alguns já proibidos pela Anvisa — lavrando-se assim em lei o seu 
banimento; outros que se mantêm no mercado, com severas restrições de uso; e alguns cuja reavaliação 
ainda não se concluiu, mas sobre os quais há evidências de serem altamente danosos à saúde humana. O 
banimento também alcança os organoclorados, dos quais muitos se enquadram na categoria de Poluentes 
Orgânicos Persistentes (POPs) — substâncias químicas sintéticas altamente tóxicas que podem ser 
encontradas no tecido humano e de outros organismos vivos ao redor do mundo. Em consequência, 
revoga-se o parágrafo único do art. 20 da Lei nº 7.802, de 1989. 

Com a proibição de uso dos referidos agrotóxicos, resta a questão sobre o que fazer com os estoques 
remanescentes na indústria, no comércio, ou nas propriedades rurais. A solução consiste em devolvê-los 
aos fabricantes ou importadores, que ficarão obrigados a recebê-los e a dar-lhes destinação adequada, com 
vista à sua transformação ou inutilização, observadas as normas e instruções do órgão registrante e dos 
órgãos sanitário-ambientais competentes. 

O projeto também determina sejam reavaliados no prazo de cento e oitenta dias, contados a partir da data 
de publicação desta Lei, os produtos técnicos e formulados de agrotóxicos que tenham o glifosato como 
ingrediente ativo. Nesse período, esses produtos ficarão temporariamente reclassificados como 
pertencentes à classe toxicológica I (extremamente tóxico) e à classe ecotoxicológica I (altamente perigoso). 

Esperamos contar com o apoio de nossos Pares para a aprovação deste Projeto de Lei. 

 

Sala das Sessões, em de de 2012. 

Deputado PAULO TEIXEIRA 

 

 

Informações complementares: 
 

Link da Internet para visualização no site da Câmara dos Deputados: 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetram itacao?idProposicao=555279  

Data de Apresentação : 05/09/2012 

Ementa:  Altera a Lei nº 7.802, de 11 de julho de 1989, para banir os agrotóxicos e componentes que 
especifica, e dá outras providências. 

Explicação da Ementa: Produtos que tenham como ingrediente ativo: abamectina, acefato, benomil, 
carbofurano, cihexatina, endossulfam, forato, fosmete, heptacloro, lactofem, lindano, metamidofós, 
monocrotofós, paraquate, parationa metílica, pentaclorofenol, tiram, triclorfom, e qualquer substância 
compreendida no grupo químico dos organoclorados. Prazo reavaliação agrotóxicos que tenham glifosato. 
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Indexação:  Alteração, Lei dos agrotóxicos, proibição, produto, agrotóxico, agricultura, cancelamento, 
registro. 

Forma de Apreciação:  Proposição Sujeita à Apreciação do Plenário  

Regime de Tramitação:  Ordinária 

 

 

Tramitação: 
 

05/09/2012 - PLENÁRIO (PLEN)  

Apresentação do Projeto de Lei n. 4412/2012, pelo Deputado Paulo Teixeira (PT-SP), que: "Altera a 
Lei nº 7.802, de 11 de julho de 1989, para banir os agrotóxicos e componentes que especifica, e dá 
outras providências". 

05/10/2012 - Mesa Diretora da Câmara dos Deputados (MESA)  

Apense-se à(ao) PL-713/1999. 

Proposição Sujeita à Apreciação do Plenário 

Regime de Tramitação: Ordinária  

10/10/2012 - COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES (CCP)  

Encaminhada à publicação. Publicação Inicial em avulso e no DCD de 11/10/2012.  

10/10/2012 - Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC)  

Recebimento pela CCJC.  
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PROJETO DE LEI, Nº 4.452 DE 2012 
Autor: Jorginho Mello - PSDB/SC 

 

Dispõe sobre o estabelecimento de advertência nas 
embalagens dos alimentos, sobre os riscos do consumo 
exagerado de sódio. 

 

O Congresso Nacional decreta: 

 

Art. 1º É obrigatório o estabelecimento de advertência nas embalagens dos alimentos com sódio, advertindo 
os consumidores sobre o perigo do consumo excessivo do referido produto. 

Art. 2º As mensagens a que se refere o art. 1º deverão conter informação individualizada indicando alto, 
médio ou baixo teor de sódio, exceto nos alimentos que o contenham naturalmente, nos rótulos ou 
embalagens de produtos alimentícios. 

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Justificativa: 
 

O sódio é importante fonte de regulação da pressão sanguínea e sua deficiência provoca letargia, fraqueza 
e convulsões. Agora, por sua vez, o excesso de consumo sódio que é o que ocorre atualmente, 
principalmente por meio de alimentos industrializados provoca hipertensão, cefaleia, parada respiratória etc. 

Infelizmente para os consumidores de sódio que acabam não tendo consciência do que acontece, muitos 
fabricantes de alimentos adicionam uma quantidade muito maior de sódio em seus produtos do que a 
quantidade que realmente precisamos. Como resultado, 75% do nosso consumo diário de sódio vêm de 
alimentos processados e não de fontes naturais, de acordo com a Associação Americana do Coração. 

Este projeto de lei, no nosso entender, vem ao encontro dessa demanda dos consumidores. 

Face ao acima exposto, contamos com o apoio dos Parlamentares para a aprovação da presente 
proposição. 

 

Sala das Sessões, em de 2012. 

 

Deputado JORGINHO MELLO 

 

 

Informações complementares: 
 

Link da Internet para visualização no site da Câmara dos Deputados: 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetram itacao?idProposicao=556066  

Data de Apresentação : 19/09/2012 

Ementa:  Dispõe sobre o estabelecimento de advertência nas embalagens dos alimentos, sobre os riscos do 
consumo exagerado de sódio. 

Indexação:  Obrigatoriedade, advertência, rótulo, embalagem, alimento, sódio, perigo, excesso, saúde. 

Forma de Apreciação:  Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões - Art. 24 II  
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Regime de Tramitação:  Ordinária 

 

 

Tramitação: 
 

19/09/2012 - PLENÁRIO (PLEN)  

Apresentação do Projeto de Lei n. 4452/2012, pelo Deputado Jorginho Mello (PSDB-SC), que: 
"Dispõe sobre o estabelecimento de advertência nas embalagens dos alimentos, sobre os riscos do 
consumo exagerado de sódio". 

05/10/2012 - Mesa Diretora da Câmara dos Deputados (MESA)  

Apense-se à(ao) PL-3893/2012. 

Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões - Art. 24 II 

Regime de Tramitação: Ordinária 

09/10/2012 - COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES (CCP)  

Encaminhada à publicação. Publicação Inicial em avulso e no DCD de 10/10/2012.  

09/10/2012 - Comissão de Defesa do Consumidor (CDC)  

Recebimento pela CDC.  
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PROJETO DE LEI, Nº 4.494 DE 2012 
Autor: Marcon - PT/RS, Valmir Assunção - PT/BA 

 

Modifica a Lei nº 8212, de 24 de julho de 1991, e a Lei nº 
8.213, de 24 e julho de 1991. 

 

O Congresso Nacional decreta: 

 

Art. 1º. O inciso VI do § 9º do artigo 12 da Lei 8.212, de 24 dejulho de 1991, passa vigorar com a seguinte 
redação: 

“Art 12 ............... ... .. ... ... ... ... ... ... .. . ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 

§ 9º - Não descaracteriza a condição de segurado especial: 

................................................................................................................

............................................................................ ... ... ... ... 

VI – a associação em cooperativa agropecuária, cooperativa de 
produtores ou cooperativa de produção de que trata a Lei 12.690, de 
19 de julho de 2012. ” (NR) 

Art. 2º. O inciso VI do § 8º do artigo 11 da Lei 8.213, de 24 de julho de 1991, passa vigorar com a seguinte 
redação: 

“Art. 11 .............. ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. . ... ... ... ... ... ... ... . 

§ 8o . Não descaracteriza a condição de segurado especial: 

...................................................................................................... ... ... 

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 

VI – a associação em cooperativa agropecuária, cooperativa de 
produtores ou cooperativa de produção de que trata a Lei 12.690, de 
19 de julho de 2012.” (NR) 

 

 

Justificativa: 
 

O objetivo da modificação introduzida pela Lei 11.718, de 2008, ao estabelecer que, para efeitos 
previdenciários, a associação em cooperativa agropecuária não descaracterizaria a condição de segurado 
especial, não foi observado pela Receita Federal. Na instrução normativa nº 971, de 13 de novembro de 
2009, ao tratar das cooperativas de produção, todos os agricultores familiares passaram a ser enquadrados 
como contribuintes individuais, como se lê do estabelecido no artigo 9º, inciso XVII, da referida Instrução 
Normativa. 

E recentemente, a Lei 10.690/2012 qualificou as cooperativas de produção como cooperativas de trabalho, 
sem qualquer ressalva aos agricultores familiares, reforçando mais ainda a qualificação dos agricultores 
familiares organizados em cooperativas de produção agropecuária ou de serviços agropecuários como 
contribuintes individuais. 

Esta mudança na classificação impõe obrigações e reduz direitos dos segurados especiais, aviltando a 
proteção que a Constituição Federal lhes outorgou. 

Com o objetivo de corrigir esta distorção, agravada pela Lei das cooperativas de trabalho, é que propomos o 
presente projeto de lei, para deixar claro que a associação às cooperativas de produção, assim qualificadas 
nos termos da Lei 12.690/2012, não descaracteriza a condição de segurado especial. 

 

Sala das Sessões, em de setembro de 2012. 
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Deputado Marcon – PT/RS 

Deputado Valmir Assunção – PT/BA 

 

 

Informações complementares: 
 

Link da Internet para visualização no site da Câmara dos Deputados: 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetram itacao?idProposicao=556563  

Data de Apresentação : 09/10/2012 

Ementa:  Modifica a Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, e a Lei nº 8.213, de 24 e julho de 1991. 

Explicação da Ementa:  Estabelece que não descaracteriza a condição de segurado especial a associação 
em cooperativa agropecuária ou cooperativa de produção. 

Indexação:  Alteração, Lei Orgânica da Seguridade Social, Lei de Benefícios da Previdência Social, 
segurado especial, produtor, agricultor familiar, associado, cooperativa agropecuária. 

 

 

Tramitação: 
 

09/10/2012 - PLENÁRIO (PLEN)  

Apresentação do Projeto de Lei n. 4494/2012, pelo Deputado Marcon (PT-RS), que: "Modifica a Lei 
nº 8212, de 24 de julho de 1991, e a Lei nº 8.213, de 24 e julho de 1991". 
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PROJETO DE LEI, Nº 4.515 DE 2012 
Autor: Professor Victório Galli - PMDB/MT 

 

Altera a Lei nº 8.171, de 17 de janeiro de 1991, que dispõe 
sobre a política agrícola. 

 

O Congresso Nacional decreta: 

 

Art. 1º O caput art.104 da Lei nº 8.171, de 17 de janeiro de 1991, passa a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 104 São isentas de tributação e do pagamento do Imposto 
Territorial Rural as áreas dos imóveis rurais consideradas de 
preservação permanente e de reserva legal, atendidos os dispositivos 
da Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012. 

........................................................................” (NR) 

Art. 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Justificativa: 
 

A Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012, dispõe sobre a proteção da vegetação nativa e revoga a Lei nº 
4.771, de 15 de setembro de 1965, e define no art. 3º, incisos II e III, as áreas de Preservação Permanente 
e de Reserva Legal. Nos artigos seguintes estabelece os critérios para a delimitação dessas áreas assim 
como o regime de proteção. 

A Lei nº 8.171, de 17 de janeiro de 1991, que dispõe sobre a política agrícola, estabelece, no art. 104, que 
as áreas de Preservação Permanente e de Reserva Legal são isentas de tributação e do pagamento do 
Imposto Territorial Rural. 

No entanto, a Receita Federal, responsável pela fiscalização do tributo, tem entendido, conforme noticiário 
veiculado na imprensa (“Fisco explica isenção de ITR de área ambiental”, Jornal “Valor Econômico”, Sexta-
feira e fim de semana, 22, 23 e 24 de junho de 2012) tem se posicionado no sentido de que - segundo 
explica a reportagem -, “para ser considerada área de reserva legal, é exigida aprovação por um órgão 
ambiental estadual competente ou, mediante convênio, um órgão ambiental municipal ou instituição 
habilitada” e que essa aprovação “deve constar na margem da inscrição de matrícula do imóvel , com 
protocolização anual do Ato Declaratório Ambiental (ADA) no IBAMA”. 

Entendemos, no entanto, que um simples ato normativo não deve ir além do que está previsto na lei que se 
pretende regulamentar. Entendemos, também, que os parâmetros para a definição das áreas de 
Preservação Permanente e de Reserva Legal está explícita no novo Código Florestal (Lei nº 12.651, de 25 
de maio de 2012), sendo, portanto, burocráticas e impróprias outras exigências além daquelas já previstas 
na mencionada Lei. 

Neste sentido, a presente proposição vem aperfeiçoar a redação do art. 104, da Lei nº 8.171, de 1991, 
visando a dar maior clareza à norma, não deixando, por conseguinte, qualquer margem de dúvida quanto 
ao alcance do texto legal. 

Diante do exposto, estamos submetendo a presente proposição à apreciação dos nobres Parlamentares, na 
expectativa de que, durante sua tramitação nas duas Casas Legislativas, possa ser debatida, analisada e, 
ao final, aprovada. 

Sala das Sessões, em de de 2012. 

 

Deputado PROFESSOR VICTÓRIO GALLI 

PMDB – MT 
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Informações complementares: 
 

Link da Internet para visualização no site da Câmara dos Deputados: 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetram itacao?idProposicao=556692  

Data de Apresentação : 10/10/2012 

Ementa:  Altera a Lei nº 8.171, de 17 de janeiro de 1991, que dispõe sobre a política agrícola. 

Explicação da Ementa:  Isenta as Áreas de Preservação Permanentes e as Reservas Legais de pagamento 
do ITR. 

Indexação:  Alteração, Lei da Política Agrícola, isenção, (ITR), reserva legal, área de preservação 
permanente. 

 

 

Tramitação: 
 

10/10/2012 - PLENÁRIO (PLEN)  

Apresentação do Projeto de Lei n. 4515/2012, pelo Deputado Professor Victório Galli (PMDB-MT), 
que: "Altera a Lei nº 8.171, de 17 de janeiro de 1991, que dispõe sobre a política agrícola". 
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PROJETO DE LEI, Nº 721 DE 2011 
Autor: Edson Pimenta – PcdoB/BA 

 

Obriga as empresas e produtores de florestas plantadas a 
destinar no mínimo 5% da sua produção de madeira em toras 
para a construção civil, moveleira, construção naval, etc. 

 

O CONGRESSO NACIONAL decreta: 

 

Art. 1º As empresas e produtores de florestas plantadas ficam obrigadas, no prazo de um ano contado da 
data de entrada em vigor desta lei, a destinar no mínimo 5% (cinco por cento) da sua produção de madeira 
em toras com variedades adaptadas para o setor da construção civil, moveleira, naval, etc. 

Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se às empresas com área de florestas plantadas superior a 
cinco mil hectares. 

Art. 2° A infringência ao disposto nesta lei sujeit ará o infrator ao pagamento de multa, conforme 
regulamento. 

Art. 3° Esta lei entra em vigor na data da sua publ icação. 

 

 

Justificativa: 
 

Segundo o IBGE, foram produzidos em 2009, com matéria-prima extraída da floresta nativa, 1,6 milhões de 
toneladas de carvão vegetal, 41,4 milhões de m³ de lenha e 15,2 milhões de m³ de madeira em tora. 

Com origem nas florestas plantadas, foram produzidos 3,4 milhões de toneladas de carvão vegetal, 41,5 
milhões de m³ de lenha, e 107,0 milhões de m³ de madeira em tora, sendo que, destas, 65,3 milhões de m³ 
foram destinados para a produção de papel e celulose e 41,7 milhões foram destinados a outras atividades 
(construção civil, movelaria, construção naval, etc.). 

Como se vê, 27% do mercado de produtos florestais destinados a atividades diversas da produção de papel 
e celulose é abastecido por madeira oriunda de floresta nativa. É sabido que grande parte dessa madeira 
tem origem ilegal, e sua extração é feita de forma predatória, causando severos danos ao meio ambiente. 
Uma forma importante de combater esta exploração ilegal e predatória é diminuindo a demanda do mercado 
por madeira de origem nativa. O setor da construção civil pode dar uma importante contribuição nesse 
sentido com a substituição da madeira de floresta nativa pela madeira de floresta plantada. 

Para viabilizar essa substituição, entretanto, é preciso assegurar a oferta de madeira de florestas plantadas 
para o setor da construção civil, por um preço que viabilize economicamente o processo. É provável que 
nos Estados do Sudeste e Sul do Brasil a oferta de madeira plantada para a construção civil seja adequada. 
De acordo com o supracitado estudo do IBGE, os maiores produtores de madeira em tora de floresta 
plantada em 2009 para a construção civil, movelaria, construção naval etc., foram o Paraná, com 12,9 
milhões de m³ (31,1% dos 41,6 milhões m³ produzidos no País); São Paulo, com 8,2 milhões de m³ (20,3%); 
Santa Catarina, com 8,1 milhões de m³ (19,5%); e Rio Grande do Sul, com 4,8 milhões de m³ (11,4%). Veja-
se, todavia, a situação, por exemplo, da Bahia: o Estado é o maior produtor de madeira para papel e 
celulose, com 14,7 milhões de m³, o que representa 22,4% dos 65,3 milhões de m³ produzidos no País 
(seguido do Paraná, com 11,1 milhões de m³ (16,9%); Santa Catarina, com 7,4 milhões de m³ (11,4%); 
Espírito Santo, com 6,1 milhões dem³ (9,3%) e Minas Gerais, com 5,4 milhões de m³ (8,2%)). Entretanto, a 
Bahia produz apenas 1,9 milhões de m³ de madeira em tora para outras finalidades, o que representa 
apenas 4,5% do total produzido no País. 

O objetivo do presente projeto é fomentar a substituição, na construção civil, da madeira em tora oriunda do 
extrativismo por aquela originária de florestas plantadas, contribuindo, desse modo, para a conservação das 
nossas florestas nativas. 

Contamos com o apoio dos nossos ilustres pares nesta Casa para a sua aprovação. 
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Sala das Sessões, em de de 2011. 

Deputado EDSON PIMENTA 

 

 

Informações complementares: 
 

Link da Internet para visualização no site da Câmara dos Deputados: 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=494804 

Data de apresentação : 16/03/2011  

Ementa: Obriga as empresas e produtores de florestas plantadas a destinar no mínimo 5% da sua 
produção de madeira em toras para a construção civil, moveleira, construção naval, etc.  

Indexação: Obrigatoriedade, empresa, madeira, floresta plantada, destinação, percentual, produção, 
construção civil, indústria de mobiliário, construção naval. 

Regime de Tramitação: Ordinária  

Forma de Apreciação:  Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões - Art. 24 II 

 

 

Tramitação: 
 

16/03/2011 - PLENÁRIO (PLEN)  

Apresentação do Projeto de Lei n. 721/2011, pelo Deputado Edson Pimenta (PCdoB-BA), que: 
"Obriga as empresas e produtores de florestas plantadas a destinar no mínimo 5% da sua produção 
de madeira em toras para a construção civil, moveleira, construção naval, etc".  

16/03/2011 - COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES (CCP)  

Publicação inicial no DCD do dia 17/03/11 PÁG 11872 COL 02.  

25/04/2011 - Mesa Diretora da Câmara dos Deputados (MESA)  

Às Comissões de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio; Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável e Constituição e Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD) - Art. 24, II 

Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões - Art. 24 II 

Regime de Tramitação: Ordinária Inteiro teor  

25/04/2011 - COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES (CCP)  

Publicação do despacho no DCD do dia 26/04/2011  

27/04/2011 - COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES (CCP) 

Encaminhada à publicação. Avulso Inicial  

27/04/2011 - Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio (CDEIC)  

Recebimento pela CDEIC.  

05/05/2011 - Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio (CDEIC)  

Designado Relator, Dep. Renato Molling (PP-RS)  

06/05/2011 - Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio (CDEIC) 

Prazo para Emendas ao Projeto (5 sessões ordinárias a partir de 09/05/2011)  

26/05/2011 - Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio (CDEIC) 

Encerrado o prazo para emendas ao projeto. Não foram apresentadas emendas.  
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29/11/2011 - Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio (CDEIC)  

Apresentação do Parecer do Relator n. 1 CDEIC, pelo Deputado Renato Molling (PP-RS). 

Parecer do Relator, Dep. Renato Molling (PP-RS), pela rejeição.  

07/12/2011 Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio (CDEIC) - 09:30 
Reunião Deliberativa Ordinária  

Aprovado por Unanimidade o Parecer.  

08/12/2011 - COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES (CCP)  

Parecer recebido para publicação.  

08/12/2011 - Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (CMADS) 

Recebimento pela CMADS.  

15/12/2011 - COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES (CCP)  

Encaminhada à publicação. Parecer da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e 
Comércio publicado no DCD de 16/12/11, Letra A.  

16/12/2011 - Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (CMADS)  

Designado Relator, Dep. Bernardo Santana de Vasconcellos (PR-MG)  

19/12/2011 - Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (CMADS) 

Prazo para Emendas ao Projeto (5 sessões ordinárias a partir de 20/12/2011)  

08/02/2012 - Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (CMADS)  

Encerrado o prazo para emendas ao projeto. Não foram apresentadas emendas.   

27/06/2012 - Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (CMADS)  

Apresentação do Parecer do Relator n. 1 CMADS, pelo Deputado Bernardo Santana de 
Vasconcellos (PR-MG).  

Parecer do Relator, Dep. Bernardo Santana de Vasconcellos (PR-MG), pela rejeição.  

22/08/2012 - Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (CMADS) - 10:00 Reunião 
Deliberativa Ordinária  

Discutiu a Matéria o Dep. Antônio Roberto (PV-MG).  

Aprovado por Unanimidade o Parecer.  

23/08/2012 - COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES (CCP)  

Parecer recebido para publicação.  

28/08/2012 - COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES (CCP)  

Encaminhada à publicação. Parecer da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável publicado no DCD de 29/08/12, Letra B. 

30/08/2012 - Mesa Diretora da Câmara dos Deputados (MESA)  

Sujeito a arquivamento, nos termos do art. 133 do RICD. Prazo para apresentação de recurso, nos 
termos do § 1º do art. 58 do RICD (5 sessões ordinárias a partir de 31/08/2012). 

09/10/2012 - Mesa Diretora da Câmara dos Deputados ( MESA )  

Encerramento automático do Prazo de Recurso. Não foram apresentados recursos.  

10/10/2012 - Mesa Diretora da Câmara dos Deputados ( MESA )  

Arquivado nos termos do artigo 133 do RICD (rejeição nas Comissões de mérito).  
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PROJETO DE LEI, Nº 1.370 DE 2011 
Autor: Antonio Carlos Mendes Thame - PSDB /SP 

 

Proíbe a utilização de dióxido de titânio em alimentos e 
cosméticos. 

 

O Congresso Nacional decreta: 

 

Art. 1º Fica proibida a adição de dióxido de titânio em alimentos e cosméticos. 

Art. 2º O descumprimento sujeitará os infratores às penas previstas na Lei 6.437, de 20 de agosto de 1977. 

Art. 3º. Esta lei entra em vigor cento e oitenta dias após sua publicação. 

 

 

Justificativa 
 

O dióxido de titânio é um pigmento branco inorgânico bastante usado em cosméticos, tintas e corantes de 
alimentos. Em bloqueadores solares, seu uso é bastante comum em virtude de sua propriedade física de 
barrar a radiação da luz solar. No entanto, tem sido levantada a preocupação com a deposição deste 
composto nas águas, uma vez lavado da pele e levado pelo esgoto doméstico. O temor é que, ao impedir a 
penetração da luz solar, ele possa provocar alterações no ambiente dos organismos aquáticos, a começar 
pelas algas. 

Já existem normas que disciplinam o destino de tintas de forma a evitar a contaminação ambiental. Além 
disto, seu uso é restrito, e feito por profissionais. Porém, no caso do uso amplo de cosméticos pela 
população, tal controle torna-se impraticável. Junte-se a isto o argumento de que existem compostos mais 
eficazes para a proteção solar que o óxido de titânio, e veremos que ele pode ser substituído em nome de 
maior segurança para o meio ambiente. 

No caso de alimentos, apesar de admitido como aditivo não apenas pela Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária mas por outros órgãos mundiais, estudos indicam potencial de causar lesões inflamatórias no trato 
intestinal de animais de experimentação. Devo salientar que existem muito poucas pesquisas sobre os 
riscos de seu uso. Novamente, como seu emprego é basicamente para colorir, sugere o bom senso que ele 
também não integre a composição de alimentos. 

O descumprimento à proibição de usar o dióxido de titânio será considerado infração à legislação sanitária 
federal. 

Desta forma, pensando em proteger a coletividade, apresentamos o presente Projeto de Lei, que veda o 
uso do dióxido de titânio em cosméticos e alimentos. Esperamos contar com o apoiamento dos ilustres 

Pares para sua aprovação. 

 

 

Informações complementares: 
 

Link da Internet para visualização no site da Câmara dos Deputados: 

http://www.camara.gov.br/internet/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=502584 

Data de apresentação: 17/05/2011 

Ementa: Proíbe a utilização de dióxido de titânio em alimentos e cosméticos. 

Indexação: Proibição, adição, produto químico, alimento, cosmético. 
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Forma de Apreciação:  Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões - Art. 24 II 

Regime de tramitação:  Ordinária 

 

 

Tramitação: 
 

17/05/2011 - PLENÁRIO  (PLEN)  

Apresentação do Projeto de Lei n. 1370/2011, pelo Deputado Antonio Carlos Mendes Thame 
(PSDB-SP), que: "Proíbe a utilização de dióxido de titânio em alimentos e cosméticos".  

17/05/2011 - COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES  (CCP)  

Publicação inicial no DCD do dia 18/05/2011   

25/05/2011 - Mesa Diretora da Câmara dos Deputados  (MESA)  

Às Comissões de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável; Seguridade Social e Família e 
Constituição e Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD). Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões - Art. 24 II Regime de Tramitação: Ordinária  

25/05/2011 - COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES  (CCP)  

Publicação do despacho no DCD do dia 26/05/2011   

26/05/2011 - COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES  (CCP)  

Encaminhada à publicação. Avulso Inicial   

26/05/2011 - Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável  (CMADS)  

Recebimento pela CMADS.   

28/07/2011 - Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (CMADS)  

Designado Relator, Dep. Marcos Montes (DEM-MG)   

03/08/2011 - Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (CMADS)  

Prazo para Emendas ao Projeto (5 sessões ordinárias a partir de 04/08/2011)  

16/08/2011 - Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (CMADS)  

Encerrado o prazo para emendas ao projeto. Foi apresentada uma emenda.  

20/03/2012 - Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (CMADS)  

Devolvida sem Manifestação.  

23/03/2012 - Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (CMADS) 

Designado Relator, Dep. Marco Tebaldi (PSDB-SC)   

09/05/2012 - Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (CMADS)  

Apresentação do Parecer do Relator n. 1 CMADS, pelo Deputado Marco Tebaldi (PSDB-SC). 

Parecer do Relator, Dep. Marco Tebaldi (PSDB-SC), pela aprovação deste, e da Emenda 1/2011 da 
CMADS. 

23/05/2012 - Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (CMADS) - 10:00 Reunião 
Deliberativa Ordinária  

Aprovado requerimento de retirada de pauta do Deputado Márcio Macêdo.   

30/05/2012 - Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (CMADS) - 10:00 Reunião 
Deliberativa Ordinária 

Aprovado requerimento de retirada de pauta do Deputado Márcio Macêdo. 

03/07/2012 - Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (CMADS)  
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Apresentação do Voto em Separado n. 1 CMADS, pelo Deputado Ricardo Tripoli (PSDB-SP).   

22/08/2012 - Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (CMADS) - 10:00 Reunião 
Deliberativa Ordinária  

Vista à Deputada Marina Santanna. 

29/08/2012 - Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (CMADS)  

Prazo de Vista Encerrado 

19/09/2012 - Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (CMADS) - 10:00 Reunião 
Deliberativa Ordinária  

Retirado de pauta, de ofício. 

09/10/2012 - Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (CMADS)  

Apresentação do Voto em Separado n. 2 CMADS, pelo Deputado Márcio Macêdo (PT-SE). 

Apresentação do Voto em Separado n. 3 CMADS, pelo Deputado Bernardo Santana de 
Vasconcellos (PR-MG). 

 
 


