
 
 

 
Departamento do Agronegócio 

 
 

AgroLegis 
 
 
 

Federal 
 
 
 

Acompanhamento de 
Legislações 

 
 
 
 
 

20 de dezembro de 2012 
Edição 113 

 
 
 

Documento Interno 
 



 0 

Federação das Indústrias do Estado de São Paulo 
 

Presidente: Paulo Skaf 

 

 

 

 

Departamento do Agronegócio 

 

Diretor Titular: Benedito da Silva Ferreira 

 

Diretores: 

Divisão de Insumos: Mario Sergio Cutait 

Divisão de Produção Vegetal e Bovinos: Cesário Ramalho da Silva 

Divisão de Produtos de Origem Vegetal: Laodse Denis de Abreu Duarte 

Divisão de Produtos de Origem Animal: Francisco Turra 

Divisão de Cafés, Confeitos, Trigo e Panificação: Nathan Herszkowicz 

Divisão de Comércio Exterior: André Nassar 

 

Gerente: Antonio Carlos Costa 

 

Equipe Técnica: 

Anderson dos Santos 

Fabiana Cristina Fontana 

Fernando dos Santos Macêdo 

Lhais Sparvoli Cardoso da Silva  

 

Apoio Institucional: Rachel Colsera 
 

 

Apoio: Maria de Lourdes Rillo 

 

 

 

 

 

 



AgroLegis – Acompanhamento de Novas Legislações 
Federal  

 

 1 

Índice: 
 
 
 

Tributos 

PROJETO DE LEI DO SENADO, Nº 156 DE 2012___________________02 
 

Reduz a zero as alíquotas da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e da 
Contribuição para o PIS/PASEP, incidentes sobre a receita de venda no mercado interno de produtos 
oriundos da piscicultura. 
 

Política Agropecuária 

PROJETO DE LEI DO SENADO, Nº 427 DE 2012___________________07 
 

Institui a Política Nacional de Defesa Agropecuária. 
 

Rótulos 

PROJETO DE LEI DO SENADO, Nº 462 DE 2012___________________15 
 

Acrescenta parágrafo único ao art. 19 do Decreto-Lei nº 986, de 21 de outubro de 1969, para tornar 
obrigatória a menção ao teor calórico dos alimentos dietéticos nos rótulos. 
 

PROJETO DE LEI, Nº 4.803 DE 2012_____________________________17 
 

Dispõe sobre a divulgação de informações sobre alimentos com substâncias potencialmente causadoras de 
danos à saúde. 
 

Defensivos agrícolas 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO, Nº 809 DE 2012____________20 
 

Susta a eficácia do Comunicado, de 19 de julho de 2012, do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Renováveis. 
 

Insumos 

PROJETO DE LEI, Nº 4.781 DE 2012_____________________________22 
 

Altera a Lei nº 6.894, de 16 de dezembro de 1980, para incluir os remineralizadores como uma categoria de 
insumo destinado à agricultura, e dá outras providências. 
 

Carvão vegetal 

PROJETO DE LEI, Nº 317 DE 2011_______________________________24 
 

Veda a utilização de carvão vegetal produzido com matéria-prima oriunda de extrativismo, altera a Lei nº 
4.771, de 15 de setembro de 1965, Código Florestal, e a Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, e dá 
outras providências. 
 

Avicultura 

PROJETO DE LEI DO SENADO, Nº 192 DE 2010___________________30 
 

Inclui a avicultura de corte e de postura na pauta de produtos amparados pela Política de Garantia de 
Preços Mínimos (PGPM). 

 

 

 



AgroLegis – Acompanhamento de Novas Legislações 
Federal  

 

 2 

PROJETO DE LEI DO SENADO, Nº 156 DE 2012 
Autor: Ciro Nogueira 

 

Reduz a zero as alíquotas da Contribuição para o 
Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e da Contribuição 
para o PIS/PASEP, incidentes sobre a receita de venda no 
mercado interno de produtos oriundos da piscicultura. 

 

O Congresso Nacional decreta: 

 

Art. 1º O art. 28 da Lei nº 10.865, de 30 de abril de 2004, passa a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 28 ..................................................................................... 

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

XXXIII – produtos oriundos da piscicultura classificados nos 
códigos 03.02, 03.03 e 03.04 da TIPI. 

Parágrafo único. O Poder Executivo poderá regulamentar o 
disposto nos incisos IV, X, XIII a XXXIII do caput deste artigo. 

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

Art. 2º O Poder Executivo, com vistas ao cumprimento do disposto nos arts. 5º, II, 12 e 14 da Lei 
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, estimará o montante da renúncia fiscal decorrente do disposto 
nesta Lei e o incluirá no demonstrativo a que se refere o § 6º do art. 165 da Constituição, que acompanhará 
o projeto de lei orçamentária cuja apresentação se der após decorridos sessenta dias da publicação desta 
Lei. 

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do 
exercício financeiro subsequente ao cumprimento do disposto no art. 2º. 

 

 

Justificativa: 
 

Há décadas a aqüicultura mundial apresenta índices médios anuais de crescimento que superam os da 
pesca extrativista, o que demonstra a sinalização do mercado em direção à produção em cativeiro como 
grande tendência, em razão dos abusos que fizeram com que os limites da pesca sustentável fossem 
extrapolados, colocando em sério perigo a sobrevivência de muitas espécies. 

No Brasil, a piscicultura, atividade econômica integrante da aqüicultura, apresenta-se como uma das mais 
promissoras explorações, tendo em vista o potencial da malha hidrográfica e do clima propício à criação das 
mais variadas espécies de peixes em cativeiro. 

Com seus 8,4 mil km de costa litorânea e mais de 5 milhões de hectares mantidos apenas em reservatórios 
de água doce, o Brasil concentra todos os elementos para se consolidar entre os maiores produtores 
mundiais de peixes cultivados. 

Para que a piscicultura realize todo o potencial que detém no País, faz-se fundamental maior apoio do 
Estado brasileiro. Esse apoio pode se exercer por meio de mais pesquisa e da disponibilização de mais 
centros produtores de alevinos, sem dúvida. Entretanto, a redução da carga tributária revela-se como 
elemento primordial de uma política de apoio ao setor. Assim, a desoneração da Contribuição para o 
Financiamento da Seguridade Social e da Contribuição para o PIS/PASEP incidentes sobre as operações 
com produtos oriundos da piscicultura é um grande passo na direção do estabelecimento de inúmeros 
empreendimentos que serão responsáveis pela geração de empregos e distribuição de renda. 

Pelos aspectos econômicos, sociais e ambientais ressaltados, apresento essa proposição, na certeza de 
contar com a sensibilidade tradicional do Senado Federal, objetivando também alcançar, por meio da 
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redução da carga tributária sobre os produtos oriundos da piscicultura, maior crescimento sustentável para o 
meio rural. 

 

Senador CIRO NOGUEIRA 

 

 

Informações complementares: 
 

Link da Internet para visualização no site do Senado: 

http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=105577 

Data de Apresentação: 16/05/2012 

Ementa: Reduz a zero as alíquotas da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e 
da Contribuição para o PIS/PASEP, incidentes sobre a receita de venda no mercado interno de produtos 
oriundos da piscicultura. 

Explicação da ementa:  Acresce inciso XXXIII ao art. 28 da Lei 10.865, de 2004, que “Dispõe sobre a 
Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público e a 
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social incidentes sobre a importação de bens e serviços 
e dá outras providências.”, para reduzir a 0 (zero) as alíquotas da contribuição para o PIS/PASEP e da 
COFINS incidentes sobre a receita bruta decorrente da venda, no mercado interno, de produtos oriundos da 
piscicultura classificados nos códigos 03.02 (Peixes frescos ou refrigerados, exceto os filés de peixes e 
outra carne de peixes da posição 03.04), 03.03 (Peixes congelados, exceto os filés de peixes e outra carne 
de peixes da posição 03.04) e 03.04 (Filés de peixes e outra carne de peixes (mesmo picada), frescos, 
refrigerados ou congelados) da TIPI (Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados); 
faculta ao Poder Executivo regulamentar a redução prevista; dispõe que o Poder Executivo estimará o 
montante da renúncia fiscal e o incluirá em demonstrativo que acompanhará o projeto de lei orçamentária 
cuja apresentação se der após decorridos sessenta dias da publicação desta Lei; determina que esta lei 
entre em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do exercício financeiro 
subsequente ao cumprimento da estimativa do montante da renúncia fiscal pelo Poder Executivo. 

Indexação: Projeto De Lei, Senado, Alteração, Acréscimo, Contribuição, (Pis-Pasep), (Cofins), Redução, 
Alíquota, Incidência, Receita Bruta, Venda, Mercado Interno, Produto, Piscicultura, Aquicultura, 
Classificação, Código, Peixe, (Tipi), Facultatividade, Executivo, Regulamentação, Estimativa, Renúncia, 
Natureza Fiscal, Inclusão, Demonstrativo, Projeto De Lei Orçamentária, Produção, Efeitos Legais, Exercício 
Financeiro Seguinte. 

 

 

Tramitação: 
 

16/05/2012 - PLEG - PROTOCOLO LEGISLATIVO 

Ação: Este processo contém 10 (dez) folhas numeradas e rubricadas. 

16/05/2012 - ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA – PLENÁRIO 

Situação: AGUARDANDO RECEBIMENTO DE EMENDAS 

Ação: Leitura. 

Às Comissões de Agricultura e Reforma Agrária; e de Assuntos Econômicos, cabendo à última a 
decisão terminativa. 

A matéria poderá receber emendas por um período de cinco dias úteis perante a primeira comissão, 
após sua publicação e distribuição em avulsos. 

Publicação em 17/05/2012 no DSF Página(s): 19110 - 19111  
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17/05/2012 - CRA - Comissão de Agricultura e Reforma Agrária 

Situação: AGUARDANDO RECEBIMENTO DE EMENDAS 

Ação: Recebido na CRA nesta data. 

Matéria aguardando abertura de prazo para apresentação de emendas perante a Comissão de 
Agricultura e Reforma Agrária - CRA. 

18/05/2012 - CRA - Comissão de Agricultura e Reforma Agrária 

Situação: AGUARDANDO RECEBIMENTO DE EMENDAS 

Ação: Prazo para apresentação de emendas perante a Comissão de Agricultura e Reforma Agrária 
- CRA: 

primeiro dia: 18/05/2012 

último dia: 24/05/2012. 

25/05/2012 - CRA - Comissão de Agricultura e Reforma Agrária 

Situação: AGUARDANDO DESIGNAÇÃO DO RELATOR 

Ação: Não foram oferecidas emendas no prazo regimental perante a CRA (18/05/2012 a 
24/05/2012). 

Matéria aguardando designação de relator. 

31/05/2012 - CRA - Comissão de Agricultura e Reforma Agrária 

Situação: MATÉRIA COM A RELATORIA 

Ação: Foi designado o Senador Benedito de Lira para relatar. 

Encaminhado para o gabinete do Senador Benedita de Lira. 

02/08/2012 - CRA - Comissão de Agricultura e Reforma Agrária 

Situação: PRONTA PARA A PAUTA NA COMISSÃO 

Ação: Recebido nesta data, do Senador Benedito de Lira, o relatório pela aprovação do PLS nº 156, 
de 2012, com a Emenda nº 1 (fls. 11/14). 

Matéria pronta para a Pauta na Comissão. 

06/08/2012 - CRA - Comissão de Agricultura e Reforma Agrária 

Situação: INCLUÍDA NA PAUTA DA REUNIÃO 

Ação: Matéria constante da Pauta da 23ª Reunião da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, 
agendada para o dia 09/08/2012. 

09/08/2012 - CRA - Comissão de Agricultura e Reforma Agrária 

Situação: PRONTA PARA A PAUTA NA COMISSÃO 

Ação: Na 23ª Reunião Extraordinária da CRA realizada nesta data, a Presidência adia a apreciação 
do PLS nº 156/2012, Item 8, para a próxima reunião deliberativa. 

Matéria pronta para a Pauta na Comissão 

27/08/2012 - CRA - Comissão de Agricultura e Reforma Agrária 

Situação: INCLUÍDA NA PAUTA DA REUNIÃO 

Ação: Matéria constante da Pauta da 24ª Reunião da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, 
agendada para o dia 30/08/2012. 

30/08/2012 - CRA - Comissão de Agricultura e Reforma Agrária 

Situação: PRONTA PARA A PAUTA NA COMISSÃOAção: Na 24ª Reunião Extraordinária da CRA 
realizada nesta data, a Presidência adia a apreciação do PLS nº 156/2012, Item 9, para a próxima 
reunião deliberativa. 

Matéria pronta para a Pauta na Comissão 

10/09/2012 - CRA - Comissão de Agricultura e Reforma Agrária 
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Situação: INCLUÍDA NA PAUTA DA REUNIÃO 

Ação: Matéria constante da Pauta da 25ª Reunião da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, 
agendada para o dia 13/09/2012. 

13/09/2012 - CRA - Comissão de Agricultura e Reforma Agrária 

Situação: PRONTA PARA A PAUTA NA COMISSÃO 

Ação: Matéria não apreciada em virtude do cancelamento da 25ª Reunião da Comissão de 
Agricultura e Reforma Agrária, agendada para o dia 13/09/2012. 

Matéria pronta para a Pauta na Comissão. 

15/10/2012 - CRA - Comissão de Agricultura e Reforma Agrária 

Situação: INCLUÍDA NA PAUTA DA REUNIÃO 

Ação: Matéria constante da Pauta da 25ª Reunião da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, 
agendada para o dia 18/10/2012. 

18/10/2012 - CRA - Comissão de Agricultura e Reforma Agrária 

Situação: PRONTA PARA A PAUTA NA COMISSÃO 

Ação: Na 25ª Reunião Extraordinária da CRA realizada nesta data, a Presidência adia a apreciação 
do PLS nº 156/2012, Item 9, para a próxima reunião deliberativa. 

Matéria pronta para a Pauta na Comissão 

30/10/2012 - CRA - Comissão de Agricultura e Reforma Agrária 

Situação: INCLUÍDA NA PAUTA DA REUNIÃO 

Ação: Matéria constante da Pauta da 26ª Reunião da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, 
agendada para o dia 01/11/2012. 

01/11/2012 - CRA - Comissão de Agricultura e Reforma Agrária 

Situação: PRONTA PARA A PAUTA NA COMISSÃO 

Ação: Na 26ª Reunião Extraordinária da CRA realizada nesta data, a Presidência retira o PLS nº 
156/2012, Item 11, da Pauta, a pedido do relator, Senador Benedito de Lira. 

Matéria pronta para a Pauta na Comissão 

19/11/2012 - CRA - Comissão de Agricultura e Reforma Agrária 

Situação: INCLUÍDA NA PAUTA DA REUNIÃO 

Ação: Matéria constante da Pauta da 28ª Reunião da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, 
agendada para o dia 21/11/2012. 

21/11/2012 - CRA - Comissão de Agricultura e Reforma Agrária 

Situação: APROVADO PARECER NA COMISSÃO 

Ação: Na 28ª Reunião Extraordinária da CRA realizada nesta data, a Presidência designa o 
Senador Sérgio Souza relator "ad hoc" em substituição ao Senador Benedito de Lira. 

A Comissão aprova o relatório do Senador Sérgio Souza, que passa a constituir Parecer da CRA, 
favorável ao PLS nº 156, de 2012, com a Emenda nº 1-CRA (fls. 11/15). 

Juntada a folha de assinatura do Parecer do PLS nº 156/2012 (fl. 15). 

A matéria será encaminhada à CAE para apreciação em decisão terminativa. 

27/11/2012 - CRA - Comissão de Agricultura e Reforma Agrária 

Ação: À CAE para apreciação em decisão terminativa. 

27/11/2012 - CAE - Comissão de Assuntos Econômicos 

Situação: AGUARDANDO DESIGNAÇÃO DO RELATOR 

Ação: Recebido nesta Comissão, nesta data. 

Matéria aguardando distribuição. 
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14/12/2012 - CAE - Comissão de Assuntos Econômicos 

Situação: MATÉRIA COM A RELATORIA 

Ação: O Presidente da Comissão, Senador Delcídio do Amaral, designa o Senador Fernando Collor 
Relator da Matéria. 

Ao Relator. 
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PROJETO DE LEI DO SENADO, Nº 427 DE 2012 
Autora: Lídice da Mata 

 

Institui a Política Nacional de Defesa Agropecuária. 

 

O Congresso Nacional decreta: 

 

Art. 1º Esta Lei institui a Política Nacional de Defesa Agropecuária – PNDA, que tem por finalidade a 
proteção do meio ambiente, da economia nacional e da saúde humana. 

Parágrafo único. A Política Nacional de Defesa Agropecuária será implementada em consonância com o 
disposto na Lei nº 8.171, de 17 de janeiro de 1991, e na legislação sanitária e ambiental. 

Art. 2º Para fins desta Lei ficam estabelecidos os seguintes conceitos: 

I - Defesa agropecuária – conjunto de normas e ações integradas por sistemas públicos e privados, sob o 
princípio aglutinador da preservação ou melhoria da condição zoofitossanitária, em todo o território nacional, 
garantindo, assim, a proteção da saúde dos animais e a sanidade dos vegetais, a idoneidade dos insumos e 
dos serviços utilizados na agropecuária, além da identidade, qualidade e segurança higiênico-sanitária dos 
alimentos e demais produtos agropecuários; 

II -Vigilância sanitária – atividade de fiscalização, controle, orientação técnica e educação sanitária, 
realizada nos processos e etapas de produção, industrialização, distribuição, comercialização e consumo de 
produtos; 

III -Fiscalização sanitária – atividade realizada mediante auditorias ou inspeções, para a coleta de 
informações e documentos; de análise de conformidades ou não conformidades com as regra vigentes, 
realizada exclusivamente por um profissional habilitado e qualificado para tal função; 

IV -Auditoria sanitária – atividade de fiscalização que não exige um processo previamente autuado; 

V -Inspeção sanitária – atividade de fiscalização realizada mediante processo previamente autuado; 

VI -Educação sanitária – atividade de informação à população ou de formação profissional, voltada para a 
defesa agropecuária; 

VII -Certificação de conformidade sanitária – ação de comprovação da inexistência de perigos ao meio 
ambiente, à segurança da atividade agropecuária, florestal e aquícola, e à saúde humana, assegurada 
mediante emissão de certificado por profissional tecnicamente e legalmente habilitado. 

 

CAPÍTULO I 

Da Política Nacional de Defesa Agropecuária – PNDA 

Art. 3º São objetivos da Política Nacional de Defesa Agropecuária – PNDA, assegurar: 

I - a sanidade vegetal; 

II -a sanidade animal; 

III -a segurança e a eficácia dos insumos e a idoneidade dos serviços utilizados na agropecuária; 

IV -a identidade e a segurança higiênico-sanitária e tecnológica dos produtos agropecuários finais 
destinados aos consumidores; 

V -barreiras à entrada de pragas, doenças e de espécies exóticas que ameacem a estabilidade dos 
ecossistemas locais do País e sua biodiversidade; 

VI -a prevenção de prejuízos às economias locais e nacional decorrentes de danos à produção ou de 
barreiras sanitárias internas e externas. 

§ 1º Na busca dos objetivos referidos no caput, o Poder Público desenvolverá, permanentemente, as 
seguintes atividades: 

I - vigilância sanitária vegetal; 
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II -vigilância sanitária animal; 

III -fiscalização e classificação de produtos de origem vegetal, seus derivados, subprodutos e resíduos de 
valor econômico; 

IV -fiscalização e classificação de produtos de origem animal, seus derivados, subprodutos e resíduos de 
valor econômico; 

V -fiscalização da produção e distribuição dos insumos e dos serviços usados, nas atividades 
agropecuárias; 

VI -fiscalização das atividades agropecuárias e do transporte e comercialização dos seus produtos. 

§ 2º As atividades constantes do § 1º serão organizadas de forma a garantir o cumprimento da legislação 
vigente que trate da defesa agropecuária, segurança alimentar e dos compromissos internacionais firmados 
pela União. 

§ 3º As ações de vigilância sanitária são realizadas exclusivamente por servidor público profissional 
legalmente habilitado e registrado nos órgãos oficiais de fiscalização do exercício profissional. 

Art. 4º Compete ao Poder Público, nos três níveis de governo, coordenar e executar as atividades da 
Política Nacional de Defesa Agropecuária em todo o território nacional, com os seguintes objetivos: 

I - prevenir, controlar e erradicar os agentes patogênicos das enfermidades dos animais, de pragas e 
doenças de vegetais ou de outras espécies de interesse econômico e ambiental; 

II -fiscalizar os produtos, subprodutos e derivados de origem vegetal e animal, os insumos agropecuários, 
destinados à comercialização, bem como os estabelecimentos produtores; 

III -definir os procedimentos laboratoriais; 

IV -definir os padrões de qualidade, as condições de comercialização, consumo e uso dos produtos, 
subprodutos e derivados de origem animal e vegetal ou outras espécies de interesse econômico, e dos 
insumos agropecuários; 

V -estabelecer normas e padrões para a classificação dos produtos agropecuários; 

VI -estabelecer normas e procedimentos e manter um serviço permanente de vigilância epidemiológica nas 
áreas de zoo e fitossanidade; 

VII -estabelecer normas para o uso de corantes, aromatizantes, flavorizantes, aditivos e edulcorantes, 
artificiais ou não, em alimentos e bebidas. 

Art. 5º A Política Nacional de Defesa Agropecuária terá programas plurianuais e planos operativos anuais, 
nos três níveis de governo, coordenados e integrados entre si, elaborados por entidades oficiais que 
realizam a defesa agropecuária. 

Art. 6º Tendo em vista os objetivos da Política Nacional de Defesa Agropecuária, com relação a vegetais, 
animais e outras espécies de interesse econômico ou ambiental, o regulamento tratará dos seguintes 
temas: 

I - importação e exportação de seus produtos e subprodutos; 

II - comércio e trânsito; 

III -inspeção de portos e postos de fronteiras municipais, estaduais e nacional; 

IV -desinfecção, profilaxia, erradicação e combate das doenças, pragas e espécies exóticas; 

V -fiscalização da produção, comercialização, transporte, armazenamento e uso de insumos agropecuários, 
respeitando-se a legislação específica vigente sobre o assunto; 

VI -infrações e penalidades e processo administrativo correspondente; 

VII -certificação de conformidade sanitária; 

VIII -ações de assistência técnica e extensão rural para atendimento dos objetivos tratados no regulamento. 

Art. 7º A certificação de conformidade sanitária poderá ser feita por profissional legalmente habilitado e 
registrado nos órgãos oficiais de fiscalização do exercício profissional, e é condição necessária para o 
trânsito e comércio de animais, vegetais, seus produtos e subprodutos, e outras espécies de interesse 
econômico ou ambiental. 
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§ 1º O certificado de conformidade sanitária será emitido obrigatoriamente conforme modelo único a ser 
definido pelo Poder Público em regulamento. 

§ 2º O profissional que emitir o certificado de conformidade sanitária é o responsável direto pelas 
informações nele constantes e por eventuais inconformidades ou desrespeito à legislação sanitária, 
ambiental ou de saúde, respondendo civil e penalmente nos termos da legislação vigente e do regulamento. 

Art. 8º Anualmente será prevista no orçamento federal a alocação dos recursos necessários à execução das 
ações da Política Nacional de Defesa Agropecuária, conforme demanda estabelecida nos planos operativos 
anuais. 

Parágrafo único. Sem prejuízo do disposto no caput, serão destinados no orçamento federal recursos para 
aplicação em pesquisas científicas e tecnológicas voltadas para a consecução dos objetivos da Política 
Nacional de Defesa Agropecuária. 

 

CAPÍTULO II 

Do Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária – SUASA 

Art. 9º Visando à promoção da saúde, as ações de implantação da Política Nacional de Defesa 
Agropecuária serão organizadas, sob a coordenação do Poder Público nos estados, no Distrito Federal e 
nos municípios, e no âmbito de sua competência, em um Sistema Unificado de Atenção à Sanidade 
Agropecuária – SUASA, articulado, no que for atinente à saúde pública, com o Sistema Único de Saúde – 
SUS, de que trata a Lei no 8.080, de 19 de setembro de 1990, do qual participarão: 

I - serviços e instituições oficiais das instâncias locais, intermediárias e central; 

II - produtores e trabalhadores rurais, suas organizações e técnicos que lhes prestam assistência; 

III -órgãos de fiscalização das categorias profissionais diretamente vinculadas à defesa agropecuária; 

IV -entidades gestoras de fundos organizados pelo setor privado para complementar as ações públicas no 
campo da defesa agropecuária. 

§ 1º O município, como instância local do Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária, será 
considerado unidade geográfica básica para a organização e o funcionamento dos serviços oficiais de 
defesa agropecuária. 

§ 2º À União, como instância central e superior do Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária, 
compete: 

I - a vigilância do trânsito de plantas, animais, outras espécies de interesse econômico insumos e produtos 
agropecuários, em portos, aeroportos e postos de fronteira internacionais; 

II -a fixação de normas referentes a campanhas nacionais de controle e erradicação de pragas e doenças; 

III -a aprovação dos métodos de diagnóstico de pragas e doenças e de avaliação da eficácia dos produtos 
de uso veterinário, agronômico, florestal e aquícola; 

IV -a instituição, coordenação e manutenção do Sistema de Informações Epidemiológicas e de Defesa 
Agropecuária - SINEDAGRO; 

V -a avaliação das ações desenvolvidas nas instâncias locais e intermediárias do Sistema Unificado de 
Atenção à Sanidade Agropecuária; 

VI -a representação do País nos fóruns internacionais que tratam da defesa agropecuária; 

VII -a realização de estudos de epidemiologia e de apoio ao desenvolvimento do Sistema Unificado de 
Atenção à Sanidade Agropecuária; 

VIII -a cooperação técnica às outras instâncias do Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária; 

IX -o aprimoramento e a coordenação do Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária. 

§ 3º Aos estados e ao Distrito Federal, como instâncias intermediárias do Sistema Unificado de Atenção à 
Sanidade Agropecuária, competem as seguintes atividades: 

I - vigilância do trânsito interestadual de plantas, animais, outras espécies de interesse econômico insumos 
e produtos agropecuários; 

II - e execução das campanhas de controle e erradicação de pragas e doenças em âmbito estadual; 
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III - comunicação de ocorrências no Sistema de Informações Epidemiológicas e de Defesa Agropecuária – 
SINEDAGRO; 

IV - coordenação das ações locais de epidemiologia; 

V - coordenação das ações de educação sanitária em âmbito estadual; 

VI - cadastro estadual laboratórios de diagnóstico de doenças e dos profissionais que atuem em vigilância 
sanitária vegetal, animal credenciados. 

§ 4º A instância local dará, na sua jurisdição, plena atenção à defesa agropecuária, com a participação da 
comunidade organizada, tratando especialmente das seguintes atividades: 

I - cadastro das propriedades rurais; 

II - inventário das populações animais, vegetais; 

III - vigilância do trânsito municipal e intermunicipal de animais e plantas, outras espécies de interesse 
econômico, insumos e produtos agropecuários; 

IV - cadastro dos profissionais que atuem em vigilância sanitária vegetal e animal; 

V - cadastro das casas de comércio de produtos de uso agronômico, zootécnico e veterinário; 

VI - cadastro dos laboratórios de diagnósticos de doenças existentes no município; 

VII - inventário da ocorrência de pragas e doenças diagnosticadas; 

VIII - coordenação execução de campanhas de controle de pragas e doenças em âmbito municipal; 

IX - coordenação das ações educação e vigilância sanitária em âmbito municipal; 

X - participação em projetos de erradicação de doenças, pragas e espécies vegetais e animais exóticos de 

interesse epidemiológico; 

XI - comunicação de ocorrências no Sistema de Informações Epidemiológicas e de Defesa Agropecuária – 
SINEDAGRO. 

§ 5º As estratégias e políticas de promoção à sanidade e de vigilância serão ecossistêmicas e 
descentralizadas, por tipo de problema sanitário, visando ao alcance de áreas livres de pragas e doenças, 
conforme previsto em acordos e tratados internacionais subscritos pelo País. 

§ 6º Sempre que recomendado epidemiologicamente é prioritária a erradicação das doenças e pragas, na 
estratégia de áreas livres. 

§ 7º Sob coordenação da instância superior do Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária 
responsável pela defesa agropecuária, os estados e municípios que fizerem fronteira com outros países 
poderão complementar as ações de defesa agropecuária de plantas e animais. 

Art. 10. A fiscalização industrial e sanitária de produtos de origem vegetal e animal, bem como a dos 
insumos agropecuários, será gerida de maneira que os procedimentos e a organização da fiscalização se 
faça por métodos universalizados e aplicados equitativamente em todos os estabelecimentos 
inspecionados. 

Parágrafo único. Na fiscalização será adotado o método de análise de riscos e pontos críticos de controle, 
ou outros métodos de igual eficácia. 

Art. 11. O Sistema de Informações Epidemiológicas e de Defesa Agropecuária – SINEDAGRO é constituído 
ainda dos seguintes subsistemas: 

I - Sistema Integrado de Produtos e Estabelecimentos – SIPE-Web, com o objetivo de controlar os 
estabelecimentos e produtos registrados, especificando a qualidade do produto, localização dos 
estabelecimentos credenciados, registrados e autorizados, geração de relatórios gerenciais tanto de 
controle quanto administrativos e emissão do certificado de registro de produtos e estabelecimentos 
habilitados pelo Poder Público; 

II - Sistema de Identificação e Certificação de Bovinos e Bubalinos – SISBOV, com a finalidade de 
identificação e o controle do rebanho de bovinos e bubalinos do território nacional, bem como o 
rastreamento do processo produtivo no âmbito das propriedades rurais, para nortear a tomada de decisão 
quanto à qualidade do rebanho nacional e importado; 
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III - Sistema de Vigilância Agropecuária Internacional – VIGIAGRO, com a finalidade de fiscalização do 
trânsito internacional de vegetais, seus produtos e subprodutos, nos portos, aeroportos internacionais, 
postos de fronteira e aduanas especiais; 

IV - Sistemas de Agrotóxicos Fitossanitários – AGROFIT, constituindo-se de um banco de informações 
sobre os produtos agrotóxicos e afins registrados pelo Poder Público, a fim de permitir a realização de 
pesquisas para o controle de pragas na agricultura brasileira; 

V - Sistema de Gestão Laboratorial – SISLAB, constituindo-se de um cadastro informatizado de todos os 
padrões atualmente existentes nos laboratórios de análises de resíduos integrantes da Rede Nacional de 
Laboratórios Agropecuários; 

VI - Sistema de Alerta Rápido Agropecuário – SISAGRO, com o propósito permitir a troca de informações 
sobre as não-conformidades relacionadas aos diferentes aspectos impactantes na inocuidade e qualidade 
ao longo de toda a cadeia produtiva dos produtos agropecuários e seus insumos, desde a etapa de 
produção até a fase final de comercialização, objetivando, prioritariamente garantir a saúde dos 
consumidores e a qualidade dos produtos utilizados na agropecuária; 

VII - Sistema de Controle de Resíduos e Contaminantes – SISRES, com o objetivo de gerenciar o 
encaminhamento de amostras e os respectivos resultados laboratoriais para tratamento pelas autoridades 
competentes; 

VIII - Sistema de Cadastro de Organismos e Laboratórios Estrangeiros – SISCOLE, responsável por manter 
o cadastro de instituições, as quais podem certificar a qualidade ou origem, e as condições de bebidas em 
geral e de vinhos e derivados da uva e do vinho exportados para o Brasil; 

IX - Sistema de Informações Gerenciais do Serviço de Inspeção Federal – SIF, com a finalidade de atestar a 
qualidade dos produtos de origem animal, sob o aspecto sanitário e tecnológico, oferecidos ao mercado 
consumidor; 

X - Sistema de Informações Gerenciais do Trânsito Internacional de Produtos e Insumos Agropecuários – 
SIGVIG, para o gerenciamento técnico, administrativo, operacional e controle dos procedimentos de 
importação, exportação e trânsito de animais e vegetais, seus produtos, subprodutos e derivados, insumos 
agrícolas e pecuários, embalagens e suportes de madeira, bem como no trânsito internacional de 
passageiros; 

XI - Sistema de Informações Gerenciais para Laboratórios de Resíduos e Contaminantes em Alimentos – 
SIGLA, com o objetivo de gerenciar as informações referentes às atividades analíticas dos laboratórios da 
área de resíduos e contaminantes em alimentos; 

XII - Outros sistemas que venham a ser criados no interesse do Poder Público, conforme regulamento. 

Parágrafo único. Os gestores dos sistemas integrantes do Sistema Unificado de Atenção à Sanidade 
Agropecuária disponibilizarão periodicamente na Internet relatórios para informação da população, 
conforme regulamento e em conformidade com o disposto na Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011. 

Art. 12. Ficam revogados: 

I - os artigos 27-A, 28-A e 29-A da Lei nº 8.171, de 17 de janeiro de 1991; 

II - o Decreto nº 24.548 de 3 de julho de 1934; 

III - o Decreto nº 24.114, de 12 de abril de 1934. 

Art. 13. Esta Lei entra em vigor 180 dias após sua publicação. 

 

 

Justificativa: 
 

A defesa agropecuária compreende uma infinidade de ações relacionadas à proteção do meio ambiente, 
das atividades agropecuárias, florestais e aquícolas, e da saúde humana. 

Com frequência nos deparamos com embargos à exportação de produtos nacionais, decorrentes de 
barreiras sanitárias (não tarifárias). 

Mesmo no mercado interno a qualidade dos alimentos é um aspecto fundamental da segurança alimentar. 
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Em outras ocasiões da nossa história, deparamo-nos com a introdução externa de pragas, como o bicudo 
do algodoeiro, e doenças, como a vassoura-de-bruxa do cacau, que devastaram economias regionais. 

O Senador Antônio Russo teve a importante iniciativa de apresentar o Projeto de Lei do Senado (PLS) nº 
592, de 2011, que consolida a legislação sanitária vegetal e animal federal, com base na proposta contida 
no Texto para Discussão desenvolvido pela Consultoria Legislativa do Senado Federal, publicado no 
mesmo ano. 

O PLS nº 592, de 2011, trouxe à luz o fato de que dois dos principais dispositivos legais que tratam da 
defesa sanitária animal e vegetal são decretos do Presidente Getúlio Vargas, de 1934. Tivemos informações 
de que o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) há anos vem trabalhando numa 
atualização desses decretos. Ainda que tais decretos contenham comandos válidos e atuais, somam mais 
de 200 artigos, tratando de forma excessivamente detalhada assuntos que deveriam ser remetidos ao 
regulamento ou às normas técnicas ministeriais. 

Alguns artigos são, entretanto, ultrapassados e inaplicáveis. Como exemplo citamos o que regulamenta o 
Conselho Nacional de Defesa Agropecuária, hoje inexistente. 

O art. 61 do Decreto nº 24.458, de 1934, por exemplo, lista as “moléstias” passíveis de aplicação das 
medidas de defesa sanitária animal, mas exclui uma grande quantidade de doenças descritas ou surgidas 
posteriormente à edição da norma, como é o caso da encefalopatia espongiforme bovina, a conhecida 
“doença da vaca louca”. Assim, de acordo com a boa e moderna técnica legislativa, a especificação das 
pragas e doenças objeto da defesa agropecuária devem ser tratadas nas normas técnicas, usualmente 
emanadas do Poder Executivo. 

O Projeto de Lei que ora apresentamos propõe no art. 1º a instituição de uma Política Nacional de Defesa 
Agropecuária (PNDA), incorporando os artigos que tratam do tema na Lei nº 8.171, de 1991 (Lei Agrícola) e 
disposições contidas nos artigos que foram vetados por ocasião da promulgação dessa mesma Lei. 

Adicionalmente, no art. 2º a Proposição incorpora ao marco regulatório o conceito de defesa agropecuária, 
proposto pela recém criada Sociedade Brasileira de Defesa Agropecuária e divulgado na página na Internet 
da Rede de Inovação Tecnológica em Defesa Agropecuária, e outros, tais como vigilância sanitária, e 
fiscalização sanitária que passa a compreender as ações de auditoria e inspeção. São conceitos que não 
estão estabelecidos na legislação vigente. 

O art. 3º dispõe sobre os objetivos da PNDA, e inova ao propor que a Defesa Agropecuária, além da 
preocupação com a sanidade animal e vegetal, também deve incorporar os cuidados com o meio ambiente, 
ao propor a prevenção à introdução de espécies exóticas nos ecossistemas. Ademais, julgamos 
conveniente especificar na Lei que o foco da Defesa Agropecuária é, também, a prevenção de prejuízos às 
economias locais e nacional decorrentes de danos à produção e ou de barreiras sanitárias internas e 
externas. 

Enquanto o art. 4º trata das competências compartilhadas do Poder público, o art. 5º dispõe da elaboração 
de planos plurianuais e planos operativos, importantes para a consecução da PNDA. 

Adicionalmente, o PLS propõe no art. 7º permitir que qualquer profissional legalmente habilitado, mesmo do 
setor privado, possa certificar que animal, vegetal, seus produtos ou subprodutos, assim como insumos 
agropecuários, estão livres de contaminações, pragas ou doenças que ameacem o meio ambiente, a 
segurança da produção rural, e a saúde humana. Tal medida ampliará significativamente o contingente de 
profissionais que atuarão na defesa agropecuária, reduzindo os entraves burocráticos que atualmente 
decorrem da insuficiência de fiscais agropecuários dedicados à certificação oficial. Por outro lado, as ações 
de vigilância sanitária continuarão exclusivas do poder público, que terá sua capacidade de atuação 
ampliada. 

Está mantida a preocupação com o respeito aos compromissos internacionais firmados pela União, junto a 
organizações como a Organização Mundial da Saúde Animal (OIE) e a Convenção Internacional de 
Proteção de Plantas (CIPV). 

No contexto da Política Nacional proposta, continuam a ter importância fundamental o Mapa, a Empresa 
Brasileira de Pesquisa Agropecuária, como coordenadora do Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuária, 
as universidades e, sobretudo, os órgãos estaduais de defesa agropecuária: IMA/MG, CDA/SP, IDAF/ES, 
SEAPEC/RJ, IAGRO/MS, INDEA/MT, AGRODEFESA/GO, SEAGRI/DF, ADAPEC/TO, ADEPARÁ, IDAM, 
INDARON, ADERR, IDAF/AC, DIAGRO/AP, ADAB/BA, ADEAL, AGED/MA IDIA/RN, ADAGRI/CE, 
ADAGRO/PE, ADAPI, EMDAGRO/SE, SEDAP/PB, ADAPAR, DDA/RS, CIDASC. 

As ações de defesa agropecuária não se limitam à fiscalização devem considerar ainda, a necessidade do 
fortalecimento das políticas de promoção do acesso a serviços públicos e privados de assistência técnica e 
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extensão rural (ATER). Tais serviços são fundamentais para a capacitação do produtor rural e a prevenção 
da ocorrência de pragas, doenças e contaminações de produtos agropecuários, do meio ambiente e dos 
trabalhadores rurais. 

Está prevista no art. 8º a alocação obrigatória de recursos orçamentários federais para as ações de Defesa 
Agropecuária previstas nos planos operativos anuais, e para a realização de pesquisas pela comunidade 
científica. 

Mantivemos no art. 9º, com pequenos aperfeiçoamentos, os dispositivos da Lei Agrícola que detalham as 
atribuições da União, estados, Distrito Federal e Municípios, com relação ao Sistema Unificado de Atenção 
à Sanidade Agropecuária (SUASA). Assim, o regulamento do Suasa praticamente não precisará de 
atualizações. 

A Lei Agrícola prevê no inciso IV do §4º do art. 28-A a manutenção de um sistema de informações 
epidemiológicas, que em verdade nunca foi instituído. Em seu lugar, propomos no art. 11 da Lei a instituição 
de um Sistema de Informações Epidemiológicas e de Defesa Agropecuária, que chamamos de 
SINEDAGRO, que integrará todos os sistemas hoje existentes no Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (MAPA), já consagrados, dando-lhes estabilidade jurídica, sem excluir a possibilidade da 
instituição, via regulamento, de outros sistemas de informação, a critério do Governo Federal. 

Por fim, pelas razões já expostas, o Projeto propõe a revogação dos decretos de 1934, remetendo os 
pontos que ainda têm relevância e atualidade para a regulamentação da Lei, por decreto presidencial e 
normas ministeriais, conforme disposto no art. 6º do PLS. Como a Lei entrará em vigor 180 dias após sua 
publicação, o Governo terá tempo suficiente para reeditar novo decreto que atualize e regulamente 
adequadamente a nova Lei, incluindo, se desejar, os dispositivos do Decreto nº 5.741, de 2006, que 
regulamenta o Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária. 

Busca-se, assim, contribuir para o continuado processo de aprimoramento da Política Nacional de Defesa 
Agropecuária, razão pela qual esperamos contar com o apoio dos membros do Congresso Nacional. 

 

Sala das Sessões, 

Senadora LÍDICE DA MATA 

 

 

Informações complementares: 
 

Link da Internet para visualização no site do Senado: 

http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=109240 

Data de Apresentação: 28/11/2012 

Ementa: Institui a Política Nacional de Defesa Agropecuária. 

Explicação da ementa:  Institui a Política Nacional de Defesa Agropecuária – PNDA, que tem por finalidade 
a proteção do meio ambiente, da economia nacional e da saúde humana. Dispõe que são objetivos da 
Política Nacional de Defesa Agropecuária – PNDA, assegurar: a sanidade vegetal; a sanidade animal; a 
segurança e a eficácia dos insumos e a idoneidade dos serviços utilizados na agropecuária; a identidade e 
a segurança higiênico-sanitária e tecnológica dos produtos agropecuários finais destinados aos 
consumidores; barreiras à entrada de pragas, doenças e de espécies exóticas que ameacem a estabilidade 
dos ecossistemas locais do País e sua biodiversidade; a prevenção de prejuízos às economias locais e 
nacional decorrentes de danos à produção ou de barreiras sanitárias internas e externas. Estabelece que 
visando à promoção da saúde, as ações de implantação da Política Nacional de Defesa Agropecuária serão 
organizadas, sob a coordenação do Poder Público nos estados, no Distrito Federal e nos municípios, e no 
âmbito de sua competência, em um Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária – SUASA, 
articulado, no que for atinente à saúde pública, com o Sistema Único de Saúde – SUS, do qual participarão: 
serviços e instituições oficiais das instâncias locais, intermediárias e central; produtores e trabalhadores 
rurais, suas organizações e técnicos que lhes prestam assistência; órgãos de fiscalização das categorias 
profissionais diretamente vinculadas à defesa agropecuária; entidades gestoras de fundos organizados pelo 
setor privado para complementar as ações públicas no campo da defesa agropecuária. Revoga os artigos 
27-A, 28-A e 29-A da Lei nº 8.171/1991, que dispõe sobre a política agrícola; o Decreto nº 24.548 de 3 de 
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julho de 1934, que aprova o Regulamento do Serviço de Defesa Sanitária Animal; o Decreto nº 24.114, de 
12 de abril de 1934, que Aprova o Regulamento de Defesa Sanitária Vegetal. Dispõe que esta Lei entra em 
vigor 180 dias após sua publicação. 

Indexação: Criação, Norma Jurídica, Politica Nacional, Defesa Agropecuaria, Proteção, Meio Ambiente, 
Economia Nacional, Saude, Vigilancia Sanitaria, Inspeção Sanitaria, Educacao Sanitaria, Fiscalização, 
Auditoria, Defesa Sanitaria Animal, Defesa Sanitaria Vegetal, Combate A Praga, Combate A Peste, Doença 
Animal, Classificação, Insumo, Vigilancia Epidemiologica, Governo Federal, Governo Estadual, Governo 
Municipal, Produto Agropecuario, Importação, Exportação, Comercio, Transporte, Porto, Fronteira, Extensão 
Rural, Assistencia Tecnica, Certificado, Orçamento, Pesquisa, Tecnologia, Sistema, (SUS), Cadastro, 
Produtor Rural, Propriedade Rural, Inventario, Informações, Animal, Agrotoxico, Defensivo Agricola, 
Residuo, Relatorio, (Internet). 

 

 

Tramitação: 
 

28/11/2012 - PLEG - PROTOCOLO LEGISLATIVO  

Ação: Este processo contém 24 (vinte e quatro) folhas numeradas e rubricadas. 

28/11/2012 - ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO  

Situação: AGUARDANDO RECEBIMENTO DE EMENDAS 

Ação: Leitura. 

Às Comissões de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle; e de 
Agricultura e Reforma Agrária, cabendo à última a decisão terminativa. 

A matéria poderá receber emendas por um período de cinco dias úteis perante a primeira comissão, 
após sua publicação e distribuição em avulsos. 

Publicação em 29/11/2012 no DSF Página(s): 64414 - 64421  

28/11/2012 - CMA - Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle  

Ação: Recebido na Comissão, nesta data. 

Aguardando a abertura do prazo para a apresentação de emendas ao Projeto. 

30/11/2012 - CMA - Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle  

Situação: AGUARDANDO RECEBIMENTO DE EMENDAS 

Ação: Aberto o prazo para apresentação de emendas ao projeto. 

Primeiro dia: 30.11.2012 

Último dia: 06.12.2012 

07/12/2012 - CMA - Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle  

Situação: AGUARDANDO DESIGNAÇÃO DO RELATOR 

Ação: Esgotado o prazo regimental sem a apresentação de emendas, a matéria aguarda 
designação de Relatoria. 

18/12/2012 - CMA - Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle  

Situação: MATÉRIA COM A RELATORIA 

Ação: Matéria distribuída ao Senador Pedro Taques, para relatar. 
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PROJETO DE LEI DO SENADO, Nº 462 DE 2012 
Autor: Valdir Raupp 

 

Acrescenta parágrafo único ao art. 19 do Decreto-Lei nº 986, 
de 21 de outubro de 1969, para tornar obrigatória a menção ao 
teor calórico dos alimentos dietéticos nos rótulos. 

 

O Congresso Nacional decreta: 

 

Art. 1º O art. 19 do Decreto-Lei nº 986, de 21 de outubro de 1969, passa a vigorar acrescido do seguinte 
§2º, renumerando-se o atual parágrafo único em §1º: 

“Art. 19. ................................................................................... 

§1º........................................................................ 

§2º O rótulo de alimento dietético deverá conter a especificação do teor calórico do produto, na forma do 
regulamento.” (NR) 

Art. 2º Esta Lei entra em vigor após cento e vinte dias de sua publicação. 

 

 

Justificativa: 
 

Uma grande parte dos rótulos de alimentos diet não traz o teor calórico do referido produto. Muitos desses 
alimentos, embora sejam dietéticos, têm alto teor calórico, além de muitas vezes possuir alto teor de 
gordura, como é o caso do chocolate diet e de alimentos que são fabricados com esse produto. 

Essa ausência de informação induz o consumidor a acreditar que, por serem dietéticos, esses alimentos 
têm baixo ou nenhum teor calórico, sendo, inclusive, prejudicial aos obesos. 

Nesse sentido, a presente proposição objetiva contribuir para a defesa da saúde do número crescente de 
brasileiros e brasileiras que apresentam sobrepeso e obesidade, bem como para sua melhor orientação 
nutricional. 

 

Sala das Sessões, 

Senador Valdir Raupp 

 

 

Informações complementares: 
 

Link da Internet para visualização no site do Senado: 

http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=109892 

Data de Apresentação: 18/12/2012 

Ementa: Acrescenta parágrafo único ao art. 19 do Decreto-Lei nº 986, de 21 de outubro de 1969, para 
tornar obrigatória a menção ao teor calórico dos alimentos dietéticos nos rótulos. 

Explicação da ementa:  Altera o Decreto-Lei nº 986/69 – que institui normas básicas sobre alimentos – para 
estabelecer que o rótulo de alimento dietético contenha a especificação do teor calórico do produto, na 
forma do regulamento; determina que a lei entre em vigor após 120 dias de sua publicação. 
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Indexação: Alteração, Norma Juridica, Lei Federal, Defesa, Proteção, Saude, População, Alimentos, 
Obrigação, Produto Dietetico, Embalagem, Rotulo, Especificação. 

 

 

Tramitação: 
 

18/12/2012 - PLEG - PROTOCOLO LEGISLATIVO  

Ação: Este processo contém 2 (duas) folhas numeradas e rubricadas. 

18/12/2012 - ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO  

Situação: AGUARDANDO RECEBIMENTO DE EMENDAS 

Ação: Leitura. 

À Comissão de Assuntos Sociais, em decisão terminativa, onde poderá receber emendas por um 
período de cinco dias úteis, após sua publicação e distribuição em avulsos. 

19/12/2012 - CAS - Comissão de Assuntos Sociais  

Situação: AGUARDANDO RECEBIMENTO DE EMENDAS 

Ação: Recebido na CAS, nesta data. 

Matéria sobre a Mesa desta Comissão aguardando abertura de prazo para apresentação de 
emendas e posterior designação de Relator. (art. 122, II – RISF) 

20/12/2012 - CAS - Comissão de Assuntos Sociais  

Situação: AGUARDANDO RECEBIMENTO DE EMENDAS 

Ação: Prazo para apresentação de emendas: 

Primeiro dia: 20/12/2012. 

Último dia: 06/02/2013. 
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PROJETO DE LEI, Nº 4.803 DE 2012 
Autor: Valadares Filho - PSB/SE 

 

Dispõe sobre a divulgação de informações sobre alimentos 
com substâncias potencialmente causadoras de danos à 
saúde. 

 

O Congresso Nacional decreta: 

 

Art. 1º Esta Lei dispõe sobre as informações de qualquer natureza colocadas à disposição do público sobre 
alimentos potencialmente causadores de danos à saúde. 

§ 1º Considera-se, para efeito desta Lei, como alimentos potencialmente causadores de dano à saúde: 

I - bebidas com baixo teor nutricional; 

II - alimentos com elevada quantidade de: 

a) açúcar; 

b) gordura saturada; 

c) gordura trans; 

d) alto teor de sódio. 

§ 2º As definições sobre os alimentos e seus componentes são aquelas estipuladas pelo órgão 
especializado da administração pública. 

Art. 2º As informações de qualquer natureza sobre os produtos especificados no art. 1º deverão conter 
advertências sobre os riscos à saúde que o consumo excessivo destes acarreta. 

§ 1º No conjunto das informações a que se refere este artigo serão consideradas, especialmente: 

I – a publicidade e a propaganda; 

II – a promoção comercial dos alimentos. 

Art. 3º As advertências a que se refere esta Lei devem alertar, especialmente: 

I – para os que contenham alto teor de açúcar, sobre os riscos à obesidade e de cárie dentárias; 

II - para os que contenham quantidades elevadas de gordura saturada, sobre os riscos de diabetes e de 
doença do coração; 

III - para os que contenham quantidades elevadas de gordura trans, sobre os riscos de doença do coração; 

IV - para os que contenham quantidades elevadas de gordura trans, sobre os riscos de doença do coração; 

V - para os que contenham quantidades elevadas de sódio, sobre o risco de pressão alta e de doenças do 
coração. 

§ 1º Para os alimentos que contenham mais de uma das substâncias descritas nos incisos I a V, as 
advertências devem ser cumulativas. 

§ 2º As advertências a que se refere esta Lei devem ser destacadas nas peças de publicidade, propaganda 
e/ou promoção comercial dos alimentos. 

Art. 4º A omissão das informações a nocividade dos produtos a que se refere esta Lei, nas embalagens, nos 
invólucros, recipientes ou publicidade, constitui crime contra as relações de consumo, sem prejuízo do 
disposto no Código Penal e leis especiais, são apenadas na forma do art. 63 da Lei nº 8.078, de 11 de 
setembro de 1990, que dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências. 

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na nada de sua publicação. 
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Justificativa: 
 

As doenças causadas por alimentos que contêm quantidades excessivas de açúcar, gordura, gordura 
saturada e gordura trans, assim como sódio trazem grave risco à população. Por isso, não obstante tais 
componentes estarem presentes na maior parte dos alimentos comercializados no País, é necessário que 
os consumidores estejam conscientes dos riscos potenciais. 

Cáries dentárias e obesidade, por exemplo, podem afetar gravemente as crianças e adolescentes. Os 
estudos científicos indicam que obesidade tem-se tornado um problema de saúde pública de destaque no 
cenário epidemiológico mundial. É particularmente preocupante a maneira como ela tem aumentado no 
Brasil, onde, até um passado bem recente, predominavam quadros de desnutrição. Essa é uma constatação 
de relatório da Organização Mundial de Saúde, sobre Prevenção e Manejo de Epidemias Globais. Tais 
ocorrências, cada vez maiores, de sobrepeso e obesidade em crianças e adolescentes têm levado 
pesquisadores e profissionais de saúde a recomendarem a prevenção, tendo em vista os danos e agravos à 
saúde provocados pelo excesso de peso: hipertensão arterial, cardiopatias, diabetes e hiperlipidemias são 
apenas alguns deles. 

Não se pode descartar o fato de que tal aumento da obesidade está diretamente relacionado com os 
hábitos alimentares típicos do Ocidente, como consumo alto de gorduras, especialmente de origem animal, 
açúcar refinado; em contrapartida, é ínfima a proporção do consumo carboidratos complexos e fibras. Como 
conseqüência, tanta energia se transforma em obesidade. Mas é fundamental apontar que a falta de 
informação associada à ausência de políticas de saúde que atendam adequadamente a população torna 
ainda mais grave e preocupante a epidemia de obesidade instalada no país. 

É também do Relatório da Saúde Mundial (de 2004), da Organização Mundial de Saúde, quando trata das 
Estratégias Globais sobre Dieta, Atividades Físicas e Saúde, o alerta de que a doença cardiovascular é uma 
das principais causas de morbidade e mortalidade; e que diversos estudos sobre epidemia associam a 
composição da dieta aos seus principais fatores de risco. Por isso, a OMS reiterou recentemente que o 
consumo de dietas inadequadas, juntamente com a inatividade física, está entre os dez principais fatores 
determinantes de mortalidade. 

No Brasil, há uma preocupação, tanto das autoridades sanitárias quanto educacionais, com a emissão de 
cartilhas sobre a boa alimentação. 

Entretanto, não podemos nos esquecer do poder de sedução da propaganda, publicidade e promoção de 
produtos alimentícios: com apelo ao sabor, ao rápido consumo e, até mesmo, a vitaminas e sais minerais 
associados, temos a presença de bebidas e de salgadinhos sendo ofertados indiscriminadamente à 
população em geral e, em especial, às crianças e adolescentes. 

Por isso, entendemos que uma lei que limite a publicidade, ou que contraponha argumentos de advertência 
pode ser muito útil. Como medida final da proposição, sugerimos penalidade vinculada à condição de 
consumidor: pois se é ao consumo que se dirige a publicidade, é também nessa esfera que se deve coibir 
os abusos. 

 

Sala de Sessões, 

Deputado VALADARES FILHO 

PSB-SE 

 

 

Informações complementares: 
 

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

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=562259 
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Data de Apresentação : 05/12/2012 

Ementa:  Dispõe sobre a divulgação de informações sobre alimentos com substâncias potencialmente 
causadoras de danos à saúde. 

Indexação:  Obrigatoriedade, divulgação, publicidade, propaganda comercial, alimentos, quantidade, 
açúcar, gordura saturada, gordura trans, sódio, mensagem, advertência, riscos, doença, embalagem. 

 

 

Tramitação: 
 

05/12/2012 - PLENÁRIO (PLEN) 

Apresentação do Projeto de Lei n. 4803/2012, pelo Deputado Valadares Filho (PSB-SE), que: 
"Dispõe sobre a divulgação de informações sobre alimentos com substâncias potencialmente 
causadoras de danos à saúde". 
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO, Nº 809 DE 2012 
Autor: Antonio Carlos Mendes Thame – PSDB/SP e Reinaldo Azambuja – PSDB/MS 

 

Susta a eficácia do Comunicado, de 19 de julho de 2012, do 
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis. 

 

O Congresso Nacional decreta: 

 

Art. 1º Fica sustada a aplicação do Comunicado, de 19 de julho de 2012, do Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, que visa desautorizar, em caráter cautelar, a modalidade de 
aplicação por pulverização aérea, em todo o território nacional, dos agrotóxicos que contenham o 
ingrediente ativo Imidacloprido, Tiametoxam, Clotianidina ou Fipronil, isoladamente ou em misturas com 
outros ingredientes ativos. 

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Justificativa: 
 

Ao baixar o Comunicado, de 19 de julho de 2012, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis (IBAMA) restringiu o uso dos agrotóxicos que contenham o ingrediente ativo 
Imidacloprido, Tiametoxam, Clotianidina ou Fipronil, na modalidade de aplicação por pulverização aérea, 
necessários ao controle parasitário do percevejo nas culturas de algodão, arroz, cana-de-açúcar, soja e 
trigo. 

A revogação do uso das substâncias, já autorizadas nacionalmente e amplamente usadas na agricultura, 
mostrou-se tão precipitada e intempestiva que a Secretaria de Defesa Agropecuária do Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento e o IBAMA revogaram parcial e temporariamente as restrições por 
meio do Ato n.º 1, de 2 de Outubro de 2012, para culturas de arroz, cana-de-açúcar, soja e trigo. Afinal, não 
há estudos no Brasil que comprovem ou justifiquem o risco iminente à flora, a fauna ou a seres humanos. 

A proibição do uso das substâncias na aplicação aérea trará prejuízos imensos na safra 2012/13. 
Atualmente aproximadamente 27% do controle de percevejos da área de soja do Brasil é efetuado por 
aplicação aérea, e não há como substituir de imediato pela modalidade terrestre, o que poderá causar 
perdas de até 4,2 milhões de toneladas na safra 2012/13, ou seja, prejuízos aproximados de R$ 5,92 
bilhões. Além do mais, os prejuízos podem ser ainda maiores, já que a partir de agora, os produtores podem 
ser notificados e multados. 

Assim sendo, e no uso das atribuições que o art. 49, V, da Constituição Federal confere ao Congresso 
Nacional, para sustar atos do Poder Executivo que exorbitem do poder de regulamentar, ou dos limites da 
delegação legislativa – e, nesse caso, criem o risco de afetar seriamente a economia rural – é que vimos 
propor o presente projeto de decreto legislativo, solicitando o valioso apoio de nossos nobres pares desta 
Casa para a sua aprovação, garantindo, assim, a continuidade das atividades dos nossos agricultores que 
alimentam o País. 

 

Sala das Sessões, em 12 de dezembro de 2012. 

 

Deputado Antonio Carlos Mendes Thame 

 

Deputado Reinaldo Azambuja 
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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=563506  

Data de Apresentação : 12/12/2012 

Ementa:  Susta a eficácia do Comunicado, de 19 de julho de 2012, do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente 
e dos Recursos Naturais Renováveis. 

Indexação:  Sustação, comunicado, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis (Ibama), restrição, aplicação, agrotóxico. 

Forma de Apreciação:  Proposição Sujeita à Apreciação do Plenário 

 

 

Tramitação: 
 

12/12/2012 - PLENÁRIO (PLEN) 

Apresentação do Projeto de Decreto Legislativo n. 809/2012, pelos Deputados Antonio Carlos 
Mendes Thame (PSDB-SP) e outros, que: "Susta a eficácia do Comunicado, de 19 de julho de 
2012, do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis". 
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PROJETO DE LEI, Nº 4.781 DE 2012 
Origem: Projeto de Lei do Senado, nº 212 de 2012 

Autor: Rodrigo Rollemberg - PSB/DF 

 

Altera a Lei nº 6.894, de 16 de dezembro de 1980, para incluir 
os remineralizadores como uma categoria de insumo destinado 
à agricultura, e dá outras providências. 

 

O Congresso Nacional decreta: 

 

Art. 1º A Lei nº 6.894, de 16 de dezembro de 1980, passa a vigorar com as seguintes alterações: 

“Art. 1º A inspeção e a fiscalização da produção e do comércio de fertilizantes, corretivos, inoculantes, 
estimulantes ou biofertilizantes, remineralizadores e substratos para plantas, destinados à agricultura, são 
regidos pelas disposições desta Lei.” (NR) 

“Art. 3º ........................................................................................... 

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

e) remineralizador, o material de origem mineral que tenha sofrido apenas redução e classificação de 
tamanho por processos mecânicos e que altere os índices de fertilidade do solo por meio da adição de 
macro e micronutrientes para as plantas, bem como promova a melhoria das propriedades físicas ou físico-
químicas ou da atividade biológica do solo; 

f) substrato para plantas, o produto usado como meio de crescimento de plantas.” (NR) 

“Art. 4º As pessoas físicas ou jurídicas que produzam ou comercializem fertilizantes, corretivos, inoculantes, 
estimulantes ou biofertilizantes, remineralizadores e substratos para plantas são obrigadas a promover o 
seu registro no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, conforme dispuser o regulamento. 

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

Art. 2º A Lei nº 6.894, de 1980, passa a vigorar com a seguinte ementa: 

“Dispõe sobre a inspeção e a fiscalização da produção e do comércio de fertilizantes, corretivos, 
inoculantes, estimulantes ou biofertilizantes, remineralizadores e substratos para plantas, destinados à 
agricultura, e dá outras providências.” 

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

 

Senado Federal, em 28 de novembro de 2012. 

 

Senador José Sarney 

Presidente do Senado Federal 

 

 

Informações complementares: 
 

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

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=561708 

Data de Apresentação : 29/11/2012 

Ementa:  Altera a Lei nº 6.894, de 16 de dezembro de 1980, para incluir os remineralizadores como uma 
categoria de insumo destinado à agricultura, e dá outras providências. 
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Explicação da Ementa:  Inclui também os substratos para as plantas. 

Indexação:  Alteração, lei federal, inclusão, remineralizador, substrato para planta, fiscalização, inspeção, 
insumo agricultura, exigência, registro no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 

 

 

Tramitação: 
 

29/11/2012 - Mesa Diretora da Câmara dos Deputados (MESA) 

Recebido o Of. nº 2259/2012, do Senado Federal, que encaminha, nos termos do art. 65 da 
Constituição Federal, o Projeto de Lei do Senado nº 212, de 2012, de autoria do Senador Rodrigo 
Rollemberg, constante dos autógrafos em anexo, que "Altera a Lei nº 6.894, de 16 de dezembro de 
1980, para incluir os remineralizadores como uma categoria de insumo destinado à agricultura, e dá 
outras providências".  

29/11/2012 - PLENÁRIO (PLEN) 

Apresentação do Projeto de Lei n. 4781/2012, pelo Senado Federal, que: "Altera a Lei nº 6.894, de 
16 de dezembro de 1980, para incluir os remineralizadores como uma categoria de insumo 
destinado à agricultura, e dá outras providências". 
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PROJETO DE LEI, Nº 317 DE 2011 
Autor: Antonio Bulhões - PRB/SP 

 

Veda a utilização de carvão vegetal produzido com matéria-
prima oriunda de extrativismo, altera a Lei nº 4.771, de 15 de 
setembro de 1965, Código Florestal, e a Lei nº 9.605, de 12 de 
fevereiro de 1998, e dá outras providências. 

 

O Congresso Nacional decreta: 

 

Art. 1º Esta Lei veda a utilização de carvão vegetal produzido com matéria-prima oriunda de extrativismo, 
estabelece cronograma para a redução progressiva do volume de sua utilização, altera a Lei nº 4.771, de 15 
de setembro de 1965, que “institui o novo Código Florestal”, dispondo sobre a reposição florestal e o Plano 
de Suprimento Sustentável, e aperfeiçoa tipo penal relativo ao corte ilegal de madeira nativa constante na 
Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, que “dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas 
de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências”. 

Art. 2º A partir de 10 (dez) anos contados da data de entrada em vigor desta Lei, fica vedada, em todo o 
território nacional e para qualquer fim, a utilização de carvão vegetal produzido com matéria-prima oriunda 
de extrativismo. 

§ 1º Para efeitos desta Lei, considera-se extrativismo a atividade produtiva baseada na extração ou coleta 
de produtos naturais não cultivados. 

§ 2º O disposto no caput não se aplica à madeira oriunda de: 

I – manejo florestal realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentável (PMFS) aprovado pelo 
órgão competente integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente (Sisnama); 

II – supressão de vegetação devidamente autorizada, para fins diversos da produção de carvão vegetal, 
pelo órgão competente integrante do Sisnama. 

§ 3º O disposto nesta Lei não se aplica ao carvão produzido a partir da utilização da casca de coco babaçu. 

Art. 3º As empresas industriais consumidoras de carvão vegetal observarão o seguinte cronograma de 
redução do volume utilizado de carvão vegetal produzido com matéria-prima oriunda de extrativismo : 

I – em 2 (dois) anos, redução em 20% (vinte por cento) do volume utilizado na data de entrada em vigor 
desta Lei; 

II – em 4 (quatro) anos, redução em 40% (quarenta por cento) do volume utilizado na data de entrada em 
vigor desta Lei; 

III – em 6 (seis) anos, redução em 60% (sessenta por cento) do volume utilizado na data de entrada em 
vigor desta Lei; 

IV – em 8 (oito) anos, redução em 80% (oitenta por cento) do volume utilizado na data de entrada em vigor 
desta Lei; 

V – em 10 (dez) anos, eliminação da utilização de carvão vegetal produzido com matéria-prima oriunda de 
extrativismo. 

§ 1º O cronograma estabelecido no caput não elide a aplicação de disposições mais restritivas previstas em: 

I – Plano de Suprimento Sustentável aprovado pelo órgão competente do Sisnama; 

II – Plano Integrado Floresta-Indústria (PIFI) aprovado pelo órgão competente do Sisnama antes da data de 
entrada em vigor desta Lei. 

§ 2º O cronograma estabelecido no caput aplica-se também à adaptação do Plano de Suprimento 
Sustentável de empresas siderúrgicas, metalúrgicas ou outras que consomem grande quantidade de carvão 
vegetal ou lenha à obrigação de utilização exclusiva de matéria-prima oriunda de florestas plantadas. 

Art. 4º Os arts. 20 e 21 da Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, passam a vigorar com a seguinte 
redação: 
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“Art. 20. As pessoas físicas ou jurídicas que utilizam matéria prima 
florestal em suas atividades podem suprir-se de recursos oriundos de: 

I – florestas plantadas; 

II – Plano de Manejo Florestal Sustentável (PMFS) de floresta nativa 
aprovado pelo órgão competente do Sistema Nacional do Meio 
Ambiente (Sisnama); 

III – supressão de vegetação nativa autorizada, na forma da lei, pelo 
órgão competente do Sisnama; 

IV – outras formas de biomassa florestal definidas pelo órgão 
competente do Sisnama. 

§ 1º As disposições do caput não elidem a aplicação de disposições 
mais restritivas previstas em lei ou regulamento, licença ambiental ou 
Plano de Suprimento Sustentável aprovado pelo órgão competente 
do Sisnama. 

§ 2º Na forma do regulamento, são obrigadas à reposição florestal as 
pessoas físicas ou jurídicas que utilizam matéria-prima florestal 
oriunda de supressão de vegetação nativa ou detenham autorização 
para supressão de vegetação nativa. 

§ 3º Fica isento da obrigatoriedade da reposição florestal aquele que 
comprovadamente utilize: 

I – costaneiras, aparas, cavacos ou outros resíduos provenientes da 
atividade industrial; 

II – matéria-prima florestal: 

a) oriunda de PMFS; 

b) oriunda de floresta plantada; 

c) não-madeireira, salvo disposição contrária estabelecida em 
regulamento ou ato normativo do órgão competente do Sisnama. 

§ 4º A isenção da obrigatoriedade da reposição florestal não 
desobriga o interessado da comprovação junto à autoridade 
competente da origem do recurso florestal utilizado. 

§ 5º A reposição florestal será efetivada no Estado de origem da 
matéria-prima utilizada, mediante o plantio de espécies nativas, 
conforme determinações do órgão competente do Sisnama. 

§ 6º O pequeno proprietário ou possuidor rural familiar fica 
desobrigado da reposição florestal, se a matéria-prima florestal for 
destinada a utilização no imóvel de origem. 

§ 7º Os órgãos competentes do Sisnama manterão sistema integrado 
de controle da reposição florestal, com informações disponibilizadas 
por meio da Rede Mundial de Computadores. 

(NR)” 

“Art. 21. As empresas industriais que utilizam grande quantidade de 
matéria-prima florestal são obrigadas a elaborar e implementar Plano 
de Suprimento Sustentável, a ser submetido à aprovação do órgão 
competente do Sisnama. 

§ 1º O Plano de Suprimento Sustentável assegurará produção 
equivalente ao consumo de matéria-prima florestal pela atividade 
industrial. 

§ 2º O Plano de Suprimento Sustentável incluirá, no mínimo: 

I – programação de suprimento de matéria-prima florestal; 
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II – indicação das áreas de origem da matéria-prima florestal 
georreferenciadas; 

III – cópia do contrato entre os particulares envolvidos, quando o 
Plano de Suprimento Sustentável incluir suprimento de matéria-prima 
florestal oriunda de terras pertencentes a terceiros. 

§ 3º As áreas de origem da matéria-prima florestal próprias ou de 
terceiros ficam vinculadas ao empreendimento industrial mediante 
averbação nas respectivas matrículas no Registro de Imóveis 
competente. 

§ 4º Admite-se o suprimento mediante produtos em oferta no 
mercado somente na fase inicial de instalação da atividade industrial, 
nas condições e durante o período, não superior a 10 (dez) anos, 
previsto no Plano de Suprimento Sustentável. 

§ 5º O Plano de Suprimento Sustentável de empresas siderúrgicas, 
metalúrgicas ou outras que consomem grandes quantidades de 
carvão vegetal ou lenha estabelecerá a utilização exclusiva de 
matéria-prima oriunda de florestas plantadas e será parte integrante 
do processo de licenciamento ambiental do empreendimento. 

§ 6º Além do previsto no § 5º, podem ser estabelecidos em 
regulamento outros casos em que se aplica a obrigação de utilização 
exclusiva de matéria-prima oriunda de florestas plantadas. 

§ 7º Os parâmetros de utilização de matéria-prima florestal para fins 
de enquadramento das empresas industriais ao disposto no caput 
serão estabelecidos em regulamento. (NR)” 

Art. 5º O art. 45 da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, passa a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 45. Cortar ou transformar em carvão madeira de espécie nativa 
em desacordo com as determinações legais: 

Pena – detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa. (NR)” 

Art. 6º Fica vedado favorecer o carvão vegetal produzido com matéria-prima oriunda de extrativismo com 
não tributação ou alíquota zero do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI). 

Art. 7º A inobservância do disposto nesta Lei sujeita os infratores às sanções penais e administrativas 
previstas pela Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, e seu regulamento, sem prejuízo da obrigação de, 
independentemente da existência de culpa, reparar os danos causados. 

Art. 8º Esta Lei entra em vigor após decorridos 120 (cento e vinte) dias de sua publicação oficial. 

 

 

Justificativa: 
 

Primeiramente cumpre esclarecer que este projeto de lei foi inspirado no PL 3.003/2008, do Deputado 
Fernando Gabeira, que foi arquivado, em 31/1/2001, em razão do término da 53ª legislatura, nos termos do 
Artigo 105 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. 

Não estando mais o parlamentar no exercício do mandato nesta legislatura, tomamos a iniciativa de 
reapresentá-lo, diante da relevância do tema, na forma do substitutivo apresentado pelo Deputado Arnaldo 
Jardim, aprovado na Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, com a alteração 
sugerida pelo Deputado João Paulo Cunha, em seu parecer oferecido na Comissão de Finanças e 
Tributação. 

O projeto estabelece um cronograma para reduzir progressivamente o consumo de carvão vegetal 
produzido com matéria-prima proveniente de extrativismo, de forma que, em 10 anos, seja eliminada essa 
prática fortemente ligada ao desmatamento ilegal. 
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Esse cronograma, contudo, não embaraça a aplicação de medidas mais severas estabelecidas em Plano de 
Suprimento Sustentável e Plano Integrado Floresta-Indústria, aprovados pelo Sisnama. 

A proposição também altera os arts. 20 e 21 da Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, Código Florestal, 
de forma a garantir a autossuficiência de empresas que consomem grandes quantidades de matéria-prima 
florestal. Os aperfeiçoamentos propostos são inspirados no Decreto 5.975/2006, que regulamenta a lei. 

É também proposta uma alteração no art. 45 da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, que dispõe sobre 
as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, de forma 
a possibilitar que se puna, com detenção e multa, as condutas de cortar ou transformar em carvão madeira 
de espécie nativa em desacordo com as determinações legais. 

Outra alteração importante se refere à vedação de favorecer o carvão vegetal produzido com matéria-prima 
oriunda de extrativismo com não tributação ou alíquota zero do Imposto sobre Produtos Industrializados 
(IPI). 

Considerando-se que esta proposição irá contribuir para controlar o desflorestamento que tanto envergonha 
o País, peço o apoio dos nobres Pares para a sua aprovação. 

 

Sala das Sessões, em de fevereiro de 2011. 

Deputado ANTONIO BULHÕES 

PRB/SP 

 

 

Informações complementares: 
 

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

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=491630 

Data de Apresentação: 09/02/2011 

Ementa: Veda a utilização de carvão vegetal produzido com matéria-prima oriunda de extrativismo, altera a 
Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, Código Florestal, e a Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, e 
dá outras providências. 

Explicação da Ementa:  Obriga as empresas industriais que utilizam grande quantidade de matéria-prima 
florestal a elaborar e implementar Plano de Suprimento Sustentável. Altera as Leis nºs 4.771, de 1965 e 
9.605, de 1998. 

Indexação: Proibição, utilização, carvão vegetal, origem, extrativismo, empresa carbonífera, prazo, 
cronograma, redução, volume, extração, produto, matéria-prima, madeira, lenha. _ Alteração, Código 
Florestal, autorização, empresa, pessoa física, suprimento, recursos florestais, uso sustentável, produto 
florestal, floresta nativa, exigência, plano de manejo, manejo florestal, aprovação, Sisnama, supressão, 
vegetação, reposição, plantio, espécie, floresta plantada, exceção, proprietário rural, economia familiar, 
autoridade ambiental, manutenção, informações, controle, Internet. - Alteração, Lei dos Crimes Ambientais, 
tipicidade, crime, derrubada, corte, extração, vegetação, madeira, floresta nativa.  

Forma de Apreciação:  Proposição Sujeita à Apreciação do Plenário 

Regime de Tramitação:  Ordinária 

 

 

Tramitação: 
 

09/02/2011 - PLENÁRIO (PLEN)  

Apresentação do Projeto de Lei n. 317/2011, pelo Deputado Antonio Bulhões (PRB-SP), que: "Veda 
a utilização de carvão vegetal produzido com matéria-prima oriunda de extrativismo, altera a Lei nº 
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4.771, de 15 de setembro de 1965, Código Florestal, e a Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, e 
dá outras providências".  

09/02/2011 - COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES (CCP)  

Publicação inicial no DCD do dia 10/02/11 PÁG 5505 COL 02.  

23/03/2011 - Mesa Diretora da Câmara dos Deputados (MESA)  

Às Comissões de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável; Finanças e Tributação (Mérito e 
Art. 54, RICD) e  

Constituição e Justiça e de Cidadania (Mérito e Art. 54, RICD) 

Proposição Sujeita à Apreciação do Plenário 

Regime de Tramitação: Ordinária  

24/03/2011 - COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES (CCP)  

Publicação do despacho no DCD do dia 24/03/11 PÁG 13639 COL 01. 

25/03/2011 - COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES (CCP)  

Encaminhada à publicação. Avulso Inicial   

30/03/2011 - Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (CMADS)  

Recebimento pela CMADS.  

08/04/2011 - Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (CMADS)  

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

12/05/2011 - 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 aprovação, com 
substitutivo.  

01/06/2011 - Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (CMADS) - 10:00 Reunião 
Deliberativa Ordinária  

Retirado de pauta, de ofício.   

28/11/2011 - Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (CMADS)  

Devolvido ao Relator, Dep. Bernardo Santana de Vasconcellos (PR-MG), para reformular o parecer.  

10/04/2012 - Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (CMADS)  

Apresentação do Parecer do Relator n. 2 CMADS, pelo Deputado Bernardo Santana de 
Vasconcellos (PR-MG).  

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

25/04/2012 - Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (CMADS) - 10:00 Reunião 
Deliberativa Ordinária  

Retirado de pauta a requerimento do Deputado Leonardo Monteiro.   

09/05/2012 - Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (CMADS) - 10:00 Reunião 
Deliberativa Ordinária  

Aprovado requerimento de retirada de pauta do Deputado Márcio Macêdo.  

16/05/2012 - Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (CMADS) - 10:00 Reunião 
Deliberativa Ordinária 

Retirado de pauta, de ofício. 

07/08/2012 - Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (CMADS)  

Apresentação do Voto em Separado n. 1 CMADS, pelo Deputado Penna (PV-SP). 
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22/08/2012 - Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (CMADS) - 10:00 Reunião 
Deliberativa Ordinária  

Aprovado requerimento de retirada de pauta do Deputado Fernando Ferro, contra os votos dos 
Deputados Bernardo Santanna de Vasconcellos e Felipe Bornier. 

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

Retirado de pauta, de ofício. 

07/11/2012 - Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (CMADS) - 10:00 Reunião 
Deliberativa Ordinária  

Vista à Deputada Marina Santanna.  

14/11/2012 - Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (CMADS)  

Prazo de Vista Encerrado  

21/11/2012 - Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (CMADS) - 10:00 Reunião 
Deliberativa Ordinária  

Retirado de pauta, de ofício.  

05/12/2012 - Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (CMADS) - 10:00 Reunião 
Deliberativa Ordinária  

Discutiu a Matéria o Dep. Giovani Cherini (PDT-RS).  

Rejeitado o Parecer contra o voto do Deputado Giovani Cherini  

Designado Relator do Vencedor, Dep. Penna (PV-SP)  

11/12/2012 - Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (CMADS)  

Apresentação do Voto em Separado n. 2 CMADS, pelo Deputado Irajá Abreu (PSD-TO). 

12/12/2012 - Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (CMADS) - 10:30 Reunião 
Deliberativa Ordinária  

Rejeitado o Parecer  

Designado Relator do Vencedor, Dep. Irajá Abreu (PSD-TO)  

Rejeitado o parecer, favorável, do Deputado Penna, designado relator do vencedor. Aprovado o 
Parecer do Dep. Irajá Abreu, contrário, designado relator do vencedor. O pareceres dos Relatores, 
Dep. Bernardo Santana de Vasconcellos e Deputado Penna, passaram a constituir Voto em 
Separado.  

18/12/2012 - Comissão de Finanças e Tributação (CFT)  

Recebimento pela CFT.  
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PROJETO DE LEI DO SENADO, Nº 192 DE 2010 
Autor: Jayme Campos 

 

Inclui a avicultura de corte e de postura na pauta de produtos 
amparados pela Política de Garantia de Preços Mínimos 
(PGPM). 

 

O CONGRESSO NACIONAL decreta: 

 

Art. 1º A Política de Garantia de Preços Mínimos (PGPM) compreende o apoio à comercialização dos 
produtos da avicultura de corte e da avicultura de postura, nos termos dos instrumentos definidos pelo 
Decreto-Lei nº 79, de 19 de dezembro de 1966, e pela Lei nº 8.427, de 27 de maio de 1992. 

§ 1º A fixação dos preços mínimos do frango vivo e dos ovos deverão ter periodicidade anual, segundo os 
padrões estabelecidos em normativos específicos. 

§ 2º Os custos de produção estaduais elaborados pelo Governo Federal em parceria com a iniciativa 
privada, sindicatos e organizações representativas dos produtores deverão ser considerados na fixação dos 
preços mínimos. 

§ 3º Os preços mínimos de que trata o § 1º serão referência para financiamentos às agroindústrias e para 
as demais políticas de comercialização dos produtos da avicultura de corte e da avicultura de postura. 

Art. 2º É obrigatória a inclusão de carne de frango e de seus derivados, de produção nacional, no rol de 
produtos distribuídos no âmbito do Programa de Distribuição de Alimentos (PRODEA) e nas demais 
políticas sociais de aquisição direta ou indireta de alimentos do Governo Federal. 

Art. 3º A Linha de Crédito Especial para avicultura constituise instrumento permanente de financiamento ao 
setor avícola. 

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

 

 

Justificativa: 
 

Nas palavras do presidente da União Brasileira de Avicultura (UBA), Ariel Antônio Mendes, apesar da crise 
financeira internacional, o ano de 2009 foi bom para avicultura brasileira. O setor fechou o ano com uma 
produção de frango de corte de 10.962 milhões de toneladas, o que correspondeu a uma pequena redução 
de 0,03% em relação a 2008. Com respeito à exportação, o Brasil, a duras penas, conseguiu repetir o 
desempenho do ano anterior e exportou cerca de 3,6 milhões de toneladas. 

No entanto, com a valorização do real frente ao dólar, o país teve perda de receita de R$ 1 bilhão de reais 
em relação a 2008, fechando 2009, com uma receita de exportação de somente cerca de US$ 6 bilhões. 

Essa perda teve como componente adicional a queda no preço do frango no mercado externo e a escassez 
de fontes de financiamento. 

Assim, as principais dificuldades enfrentadas pelo setor em 2009 estão relacionadas a problemas com 
capital de giro. A obtenção de crédito, tanto para a exportação quanto para o mercado interno foi um 
gargalo para o setor, que se agravou pela exigência do setor bancário por garantias. 

Com vistas a evitar que os problemas verificados no sensível momento da crise financeira internacional, e 
tendo por finalidade dotar o esse importante segmento da agropecuária brasileira de condições perenes de 
planejamento e desenvolvimento – essenciais para geração de emprego e renda no Brasil – proponho o 
presente projeto de lei. 

O cerne da proposta é incluir a avicultura de corte e a avicultura de postura na pauta de produtos 
amparados pela Política de Garantia de Preços Mínimos (PGPM), com a fixação de um preço mínimo, que 
considere os custos estaduais de produção, apurados por órgãos idôneos do governo e da sociedade civil. 
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Ademais, pretende-se que os preços mínimos a serem fixados anualmente sejam referência para 
financiamentos e demais políticas de sustentação e comercialização desenvolvidas pelo Governo Federal. 

Por fim, propomos que as Linhas de Crédito Especiais, que foram fundamentais para o setor superar a 
crise, sejam, doravante, permanentes e que a carne e produtos derivados da avicultura participem dos 
programas sociais do Governo Federal. 

Por acreditar que as propostas contidas no presente projeto de lei sejam fundamentais para a continuidade 
da liderança mundial no setor avícola e para o desenvolvimento do Brasil, rogo aos nobres pares apoio para 
aprovação desta peça legislativa. 

Sala das Sessões, 

Senador JORGE YANAI 

 

 

Informações complementares: 
 

Link da Internet para visualização no site Senado Federal: 

http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=97500 

Data de apresentação: 29/06/2010 

Ementa: Inclui a avicultura de corte e de postura na pauta de produtos amparados pela Política de Garantia 
de Preços Mínimos (PGPM).  

Explicação da ementa: Inclui, na Política de Garantia de Preços Mínimos (PGPM), a avicultura de corte e 
de postura; determina que os preços mínimos de frango vivo e de ovos deverão ser fixados anualmente, 
sendo referência para os financiamentos às agroindústrias e às políticas de comercialização desses 
produtos; obriga a inclusão de carne de frango e seus derivados, de produção nacional, na lista de produtos 
distribuídos pelo Programa de Distribuição de Alimentos (PRODEA) e em outras políticas de aquisição de 
alimentos do Governo Federal.  

 

 

Tramitação: 
 
29/06/2010 - PLEG - PROTOCOLO LEGISLATIVO  

Ação: Este processo contém 3 (três) folhas numeradas e rubricadas.  

29/06/2010 - ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO  

Situação: AGUARDANDO RECEBIMENTO DE EMENDAS 

Ação: Leitura. 

Às Comissões de Agricultura e Reforma Agrária; e de Assuntos Econômicos, cabendo à última a 
decisão terminativa. 

A matéria poderá receber emendas por um período de cinco dias úteis perante a primeira 
Comissão, após sua publicação e distribuição em avulsos. 

À CRA. 

Publicação em 30/06/2010 no DSF Página(s): 31748 - 31749 

30/06/2010 - CRA - Comissão de Agricultura e Reforma Agrária  

Ação: Recebido na Comissão nesta data. 

Matéria aguardando abertura de prazo para apresentação de emendas perante a Comissão.  

01/07/2010 - CRA - Comissão de Agricultura e Reforma Agrária  

Ação: Prazo para recebimento de emendas: 1/7/2010 a 7/7/2010.  
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08/07/2010 - CRA - Comissão de Agricultura e Reforma Agrária  

Situação: AGUARDANDO DESIGNAÇÃO DO RELATOR 

Ação: Não foram oferecidas emendas no prazo regimental (01/07/2010 a 07//07/2010). 

Matéria aguardando designação de relator.  

13/07/2010 - CRA - Comissão de Agricultura e Reforma Agrária  

Situação: MATÉRIA COM A RELATORIA 

Ação: Designado o Senador César Borges para relatar. 

Encaminhado ao Gabinete do Senador César Borges. 

04/11/2010 - CRA - Comissão de Agricultura e Reforma Agrária  

Situação: PRONTA PARA A PAUTA NA COMISSÃO 

Ação: Recebido nesta data, do Sen. César Borges, relatório pela aprovação do projeto, com três 
emendas que apresenta (fls. 04 a 08). 

Matéria pronta para pauta.  

09/11/2010 - CRA - Comissão de Agricultura e Reforma Agrária  

Situação: MATÉRIA COM A RELATORIA 

Ação: Encaminhado ao Relator, Senador César Borges, para reexame. 

15/12/2010 - CRA - Comissão de Agricultura e Reforma Agrária  

Ação: Devolvido do Gabinete do Senador César Borges sem alteração no Relatório. 
Matéria pronta para a pauta. 

15/12/2010 - CRA - Comissão de Agricultura e Reforma Agrária  

Ação: À SSCLSF, em cumprimento ao disposto no art. 332 do Regimento Interno do Senado 
Federal. 

05/01/2011 - SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO  

Ação: A presente proposição continua a tramitar, nos termos dos incisos do art. 332 do Regimento 
Interno e do Ato nº 4, de 2010, da Mesa do Senado Federal. 
A matéria volta à Comissão de  
************* Retificado em 06/01/2011************* 
A presente proposição continua a tramitar, nos termos dos incisos do art. 332 do Regimento Interno 
e do Ato nº 4, de 2010, da Mesa do Senado Federal. 
A matéria volta à Comissão de Reforma Agrária.  

06/01/2011 - CRA - Comissão de Agricultura e Reforma Agrária  

Situação: AGUARDANDO DESIGNAÇÃO DO RELATOR 

Ação: Recebido na CRA nesta data. 

Matéria aguardando designação de relator. 

23/02/2011 - CRA - Comissão de Agricultura e Reforma Agrária  

Situação: MATÉRIA COM A RELATORIA 

Ação: Distribuído à Senadora Gleisi Hoffmann para relatar. 

Encaminhado ao Gabinete da Senadora Gleisi Hoffmann. 

13/04/2011 - CRA - Comissão de Agricultura e Reforma Agrária  

Situação: PRONTA PARA A PAUTA NA COMISSÃO 

Ação: Recebido nesta data, da Senadora Gleisi Hoffmann, relatório pela rejeição do Projeto (fls. 9 a 
12). 
Pronta para pauta na Comissão.  

03/05/2011 - CRA - Comissão de Agricultura e Reforma Agrária 
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Situação: INCLUÍDA NA PAUTA DA REUNIÃO 

Ação: Matéria incluída na Pauta da Comissão. 

05/05/2011 - CRA - Comissão de Agricultura e Reforma Agrária 

Situação: PEDIDO DE VISTA CONCEDIDO 

Ação: Na 10ª Reunião Extraordinária da CRA realizada nesta data, após a leitura do relatório pela 
Relatora, Senadora Gleisi Hoffmann, a Presidência concede vista ao Senador Waldemir Moka, nos 
termos do art. 132, §§ 1º do RISF. 

Encaminhada cópia autenticada da íntegra do processo do PLS nº 192, de 2010, ao Senador 
Waldemir Moka. 

16/05/2011 - CRA - Comissão de Agricultura e Reforma Agrária 

Situação: INCLUÍDA NA PAUTA DA REUNIÃO 

Ação: Não houve manifestação decorrente do Pedido de Vista. 

Matéria incluída na Pauta da Comissão. 

18/05/2011 - CRA - Comissão de Agricultura e Reforma Agrária  

Situação: INCLUÍDA NA PAUTA DA REUNIÃO 

Ação: Recebido nesta data, do Senador Valdir Raupp, o Voto em Separado que conclui pela 
aprovação do Projeto com três emendas (fls 13/17). 

Matéria incluída na Pauta da Comissão. 

19/05/2011 - CRA - Comissão de Agricultura e Reforma Agrária 

Situação: PRONTA PARA A PAUTA NA COMISSÃO 

Ação: Na 13ª Reunião Extraordinária da CRA realizada nesta data, a Presidência retira a matéria da 
Pauta, a pedido da relatora, Senadora Gleisi Hoffmann, para ser apreciada na próxima reunião 
deliberativa da Comissão. 

Matéria pronta para a Pauta na Comissão. 

31/05/2011 - CRA - Comissão de Agricultura e Reforma Agrária  

Situação: INCLUÍDA NA PAUTA DA REUNIÃO 

Ação: Matéria incluída na Pauta da Comissão. 

02/06/2011 - CRA - Comissão de Agricultura e Reforma Agrária 

Situação: INCLUÍDA NA PAUTA DA REUNIÃO 

Ação: O Senador Valdir Raupp retira o Voto em Separado, apresentado em 18/05/11, que conclui 
pela aprovação do Projeto com três emendas (fls. 13/17). 

Matéria incluída na Pauta da Comissão. 

02/06/2011 - CRA - Comissão de Agricultura e Reforma Agrária  

Situação: APROVADO PARECER NA COMISSÃO 

Ação: Na 15ª Reunião Extraordinária realizada nesta data, a Comissão aprova o relatório da 
Senadora Gleisi Hoffmann, que passa a constituir Parecer da CRA, pela rejeição do Projeto (fls 
18/21). 
Juntada a folha de assinatura do Parecer (fl. 22). 

07/06/2011 - CRA - Comissão de Agricultura e Reforma Agrária 

Ação: À CAE, em decisão terminativa. 

07/06/2011 - CAE - Comissão de Assuntos Econômicos 

Situação: AGUARDANDO DESIGNAÇÃO DO RELATOR 

Ação: Recebido nesta Comissão, nesta data. 

Matéria aguardando distribuição. 
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28/06/2011 - CAE - Comissão de Assuntos Econômicos 

Situação: MATÉRIA COM A RELATORIA 

Ação: O Presidente da Comissão, Senador Delcídio do Amaral, designa o Senador Valdir Raupp 
Relator da Matéria. 

19/09/2011 - CAE - Comissão de Assuntos Econômicos  

Situação: PRONTA PARA A PAUTA NA COMISSÃO 

Ação: Devolvido pelo relator, Senador Valdir Raupp, com relatório concluindo pela aprovação do 
Projeto com as Emendas nºs 1 a 3 que apresenta. Cópia anexada ao processado às fls. 23-26. 

02/08/2012 - CAE - Comissão de Assuntos Econômicos 

Situação: MATÉRIA COM A RELATORIA 

Ação: A Matéria vai a redistribuição em virtude de o Senador Valdir Raupp ter se licenciado. 

O Presidente da Comissão, Senador Delcídio do Amaral, designa o Senador Tomás Correia Relator 
da Matéria. 

Ao Relator. 

15/08/2012 - CAE - Comissão de Assuntos Econômicos 

Situação: PRONTA PARA A PAUTA NA COMISSÃO 

Ação: Devolvido pelo relator, Senador Tomás Correia, com relatório concluindo pela aprovação do 
Projeto com as Emendas nºs 1 a 3 que apresenta. Cópia anexada ao processado às fls. 27-30. 

20/11/2012 - CAE - Comissão de Assuntos Econômicos 

Situação: AGUARDANDO DESIGNAÇÃO DO RELATOR 

Ação: A Matéria vai a redistribuição, em virtude do retorno do titular do mandato, Senador Valdir 
Raupp. 

Matéria aguardando distribuição. 

29/11/2012 - CAE - Comissão de Assuntos Econômicos 

Situação: MATÉRIA COM A RELATORIA 

Ação: O Presidente da Comissão, Senador Delcídio do Amaral, designa o Senador Valdir Raupp 
relator da matéria. 

Ao Relator. 

10/12/2012 - CAE - Comissão de Assuntos Econômicos 

Situação: PRONTA PARA A PAUTA NA COMISSÃO 

Ação: Devolvido pelo relator, Senador Valdir Raupp, com relatório concluindo pela aprovação do 
Projeto com as Emendas nºs 1 a 3 que apresenta (fls 31-34). 

 


