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Ementa

Autor

UF

PL 6289/2019

Altera a redação do inciso V, do art. 6º, da Lei 6.938, de 31 de agosto de 1981 e do § 1º,
do art. 70, da Lei 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, para incluir, de forma expressa, as
Polícias Militares dos Estados e do Distrito Federal no Sistema Nacional do Meio Ambiente
- SISNAMA, bem como disciplinar o exercício das atividades de policiamento ambiental.

Coronel Tadeu

SP

PL 6148/2019

Altera a Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, que "dispõe sobre as infrações e
sanções administrativas ao meio ambiente, estabelece o processo administrativo federal
para apuração destas infrações, e dá outras providências", disciplinando o embargo de
obras ou atividades.

Marcelo Brum

RS

PL 3903/2019

Altera a Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000, de modo a determinar que somente incidam
as limitações de uso e gozo à propriedade privada localizada no interior de Unidades de
Conservação após a devida indenização ou acordo que a preveja.

Coronel Tadeu

SP

PL 4245/2019

Altera os limites da Reserva Extrativista Prainha do Canto Verde, no Município de
Beberibe, no Estado do Ceará.

Heitor Freire

CE

PL 4472/2019

Altera redação da Lei nº 12.651, de 25 maio de 2012, para dispor sobre as áreas de
proteção permanente no perímetro urbano e nas regiões metropolitanas.

Fabio Schiochet

SC

PL 3911/2019

Acrescenta o art. 79-B à 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, para dispor sobre o indiciamento de pessoa jurídica.

Bozzella

SP

PL 3403/2019

Altera a Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, para elevar a pena de maus-tratos a
animais e dá outras providências.

Bozzella

SP

PL 2928/2019

Altera as Leis nos 6.360, de 23 de setembro de 1976, que dispõe sobre a vigilância
sanitária a que ficam sujeitos os medicamentos, as drogas, os insumos farmacêuticos e
correlatos, cosméticos, saneantes e outros produtos, e dá outras providências, e 12.305,
de 2 de agosto de 2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, para proibir o
uso de micropartículas de plástico na composição de produtos cosméticos, e a fabricação,
a importação, a distribuição, e a comercialização de sacolas plásticas descartáveis, bem
como de utensílios plásticos descartáveis utilizados no consumo de alimentos e bebidas.

Luiz Lima

RJ

PL 561/2019

Altera o art. 32 da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, parar aumentar a pena
prevista para o crime de Praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais
silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos.

Delegado Waldir

GO

PL 5391/2019

Altera a Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, Lei dos Crimes Ambientais, para
estabelecer, aos condenados pelo art. 32, a pena restritiva de direito de prestação de
serviços voltada ao bem-estar dos animais

Alê Silva

MG

1

PL 5724/2019

Altera a Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, para dispor sobre destruição, ou queima
de instrumentos, apetrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados
em infração ambiental.

Nelson Barbudo

MT

PL 846/2019

Altera a Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998 - Lei de Crimes Ambientais, para exigir o
laudo técnico dos danos ocasionados pela conduta emitido por órgão fiscalizador
competente para configuração do tipo penal inscrito no art. 55.

Nicoletti

RR

PL 1220/2019

Proíbe a instituição de horário de verão e de qualquer outro horário especial em todo o
território nacional.

Dr. Luiz Ovando

MS

PL 3000/2020

Dispõe sobre prescrição da obrigação de indenizar ou reparar os danos materiais e morais
públicos e privados causados ao meio ambiente e a terceiros.

Marcelo Brum

RS

PL 3255/2020

Altera a Lei Complementar nº 140, de 2011, para dirimir situação decorrente da lavratura
de auto de infração e termo de embargo ambiental por mais de um órgão fiscalizador,
prevalecendo o auto de infração e o termo de embargo ambiental lavrado por órgão que
detenha a atribuição de licenciamento ou autorização, independentemente de qualquer
hipótese.

Marcelo Brum

RS

PL 4270/2020

Altera a Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999, para inserir a segregação de resíduos
sólidos, com vistas a sua coleta seletiva e reciclagem, entre os projetos a serem
desenvolvidos nas escolas na área de educação ambiental.

Nicoletti

RR

PL 4655/2020

Altera a Lei nº 9.605, de 1998, para limitar o valor da multa ambiental, nas condições que
especifica.

Nelson Barbudo

MT

PL 4869/2020

Dispõe sobre uso de Areia Descartada de Fundição - ADF.

SC

PL 3166/2020

Aumenta as penas e punições para o crime de pichação.

Coronel
Armando
Junio Amaral

MG

PL 3509/2020

Proíbe o reajuste tarifário, o aumento da fatura cobrada e a suspensão do fornecimento
dos serviços públicos de energia elétrica e de saneamento básico durante o período em
que for decretado estado de calamidade pública reconhecido pelo Congresso Nacional, no
caso da União, ou pelas Assembleias Legislativas, na hipótese dos Estados e Municípios.

Enéias Reis

MG

PL 2429/2020

Dispõe sobre a regularização de imóvel ou posse rural com áreas suprimidas
irregularmente após 22 de julho de 2008, conforme Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012.

Marcelo Brum

RS

PL 1426/2020

Altera a Lei nº 10.304, de 5 de novembro de 2001, que transfere ao domínio dos Estados
de Roraima e do Amapá terras pertencentes à União, e as Leis nº 12.651, de 25 de maio
Hiran Gonçalves
de 2012 – Código Florestal, e 6.634, de 2 de maio de 1979; desafeta, para transferência ao
Estado de Roraima, parte da área da Floresta Nacional de Roraima.

RR

PL 469/2020

Esta lei torna obrigatória, em todo território nacional, a coleta e destinação final, pelos
revendedores, fabricantes ou produtores, de bebidas em embalagens de vidro não
retornáveis, conhecidas como long necks, na forma que específica.

MG

Delegado
Marcelo
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PL 2601/2020

Esta lei torna obrigatória, em todo território nacional, a coleta e destinação final, pelos
revendedores, fabricantes ou produtores, de bebidas em embalagens de vidro não
retornáveis, conhecidas como long necks, na forma que específica.

PL 584/2020

Altera a redação das Leis nº 10.336, de 2001, 10.485, de 2002, e 10.925, de 2004, para
desonerar da Contribuição para o PIS/Pasep, da Cofins e da CIDE-Combustíveis o óleo
diesel ou biodiesel utilizados na produção e no transporte de produtos agropecuários
produzidos pela agricultura familiar.

PL 340/2020

Altera dispositivo da Lei 7.805 de 18 de julho de 1989, que altera o Decreto-Lei n. 227 de
28 de fevereiro de 1967, cria o regime de permissão de lavra garimpeira, extingue o regime
de matrícula, e dá outras providências.
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