
SETOR Projeto
Pauta 

mínima
O que é

Posicionamento 
CNI

CONSAT's e 
CSI'S

Responsável
Desdobramentos Status

Atualização
(data)

Meio Ambiente PLS 495/2017 Não

Altera a Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997, para introduzir os mercados de água 
como instrumento destinado a promover alocação mais eficiente dos recursos 

hídricos: altera a Política Nacional de Recursos Hídricos para priorizar o uso múltiplo 
e a alocação mais eficiente dos recursos hídricos, bem como para criar os mercados 

de água, ou seja, introduz a possibilidade de comercialização de outorgas pelo uso da 
água como instrumento da Política Nacional de Recursos Hídricos.

CONVERGENTE 
com ressalva

COEMAS

Na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 
(Secretaria de Apoio à Comissão de Constituição, 

Justiça e Cidadania) do Senado Federal, com o 
relator sen. José Serra/PSDB

Em 
andamento

06/01/20

Meio Ambiente PLS 194/2018 Não

Dispõe sobre a utilização e proteção da vegetação nativa dos Campos de Altitude 
associados ou abrangidos pelo bioma Mata Atlântica: fixa regime jurídico para corte, 

supressão, exploração, manejo e recuperação da vegetação, regulamentando práticas 
agrícolas e de coleta. Exclui da Lei da Mata Atlântica a disciplina dos Campos de 

Altitude. Hoje as regras de uso e proteção dessa vegetação são regulamentadas pela 
Lei de Proteção da Mata Atlântica.

CONVERGENTE 
com ressalva

COEMAS
 Na CRA  - Comissão de Agricultura e Reforma 

Agrária do Senado Federal com o relator, senador 
Jean Paul Prates

Em 
andamento

07/01/20

Meio Ambiente PLS 312/2018 Não

Altera a Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, para impedir a contratação com o 
Poder Público e a obtenção ou renovação de licença ambiental enquanto não extinta 

a obrigação de indenizar as vítimas do dano ambiental: altera a Lei de Infrações 
Ambientais para impedir que poluidores sejam contratados pelo poder público e 

obtenham ou renovem licenças ambientais enquanto não indenizadas as vítimas dos 
danos ambientais a eles imputados.

DIVERGENTE COEMAS
Na CMA - Comissão de Meio Ambiente do Senado 
Federal com o relator Senador Styvenson Valentim

Em 
andamento

07/01/20

Meio Ambiente PLS 214/2015 Não

Modifica o Código 20 do Anexo VIII da Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, 
acrescido pela Lei nº 10.165, de 27 de dezembro de 2000, para excluir a silvicultura 

do rol de atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos ambientais: 
altera a Lei no 6.938/1981 (Lei da Política Nacional do Meio Ambiente), em seu Anexo 

VIII (atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos ambientais), 
para excluir a silvicultura da tabela descritiva.

CONVERGENTE COEMAS No Senado Federal, na Comissão de Meio Ambiente, 
com o relator, Sen. Roberto Rocha 

Em 
andamento

07/01/20

Meio Ambiente PLS 92/2018 Não

Dispõe sobre a obrigatoriedade da utilização de materiais biodegradáveis na 
composição de utensílios descartáveis destinados ao acondicionamento e ao manejo 
de alimentos prontos para o consumo: estabelece cronograma de dez anos contados 

da publicação da lei, para a completa eliminação do plástico não biodegradável da 
composição de pratos, copos, bandejas, talheres, canudos e outros utensílios 

destinados ao acondicionamento e ao manejo de alimentos prontos para o consumo.

DIVERGENTE COEMAS
Matéria com a relatoria (Senador Eduardo Braga) na 
CAE - Comissão de Assuntos Econômicos do Senado 
Federal

Em 
andamento

07/01/20

Meio Ambiente PLS 93/2018 Não

Altera a Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, que institui a Política Nacional de 
Resíduos Sólidos, para determinar que os fabricantes, importadores, distribuidores e 
comerciantes de produtos industrializados sejam obrigados a estabelecer sistemas de 

logística reversa e reciclagem no prazo de cinco anos: exige que os fabricantes, 
importadores, distribuidores e comerciantes de produtos industrializados instituam 

sistemas de logística reversa e, quando for o caso, de reciclagem de materiais.

DIVERGENTE COEMAS
Matéria com a relatoria (Senador Luis Carlos Heinze) 
na CMA - Comissão de Meio Ambiente do Senado 
Federal.

Em 
andamento

07/01/20

Meio Ambiente PLS 168/2018 Não

Regulamenta o licenciamento ambiental previsto no inciso IV do § 1º do art. 225 da 
Constituição Federal e dispõe sobre a avaliação ambiental estratégica: cria a Lei Geral 
de Licenciamento Ambiental, estabelecendo normas gerais para o licenciamento de 

atividades ou empreendimentos utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou 
potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de causar degradação do 

meio ambiente e institui a avaliação ambiental estratégica (AAE).

CONVERGENTE 
com ressalva

COEMAS

O PLS 168/2018, de teor semelhante ao PL 
3729/2004, está na Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania (CCJ) do Senado, sob relatoria do 
Senador Sérgio Petecão, incluída na pauta de 
votação

Em 
andamento

07/01/20

Meio Ambiente
PLP 559/2018 
(apensado ao 
PLP 73/2007)

Não

Propõe uma Reformulação Tributária Ecológica, a fim de regulamentar o artigo 146-
A, da Constituição Federal, instituir os princípios da essencialidade e do diferencial 

tributário pela sustentabilidade ambiental e oneração das emissões de gases de 
efeito estufa, e criar a taxação sobre o carbono ("carbon tax"), na forma de 

Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico, para a sustentabilidade 
ambiental e a mitigação do aquecimento global.

DIVERGENTE COEMAS

Apensado ao PLP 73/2007. 20/02/2019: Aguardando 
Parecer do Relator na Comissão de Finanças e 
Tributação (CFT) da Câmara dos Deputados, Dep. 
Lucas Redecker (PSDB-RS)

Em 
andamento

07/01/20

Meio Ambiente PL 3729/2004 sim

Dispõe sobre o licenciamento ambiental, regulamenta o inciso IV do § 1º do art. 225 
da Constituição Federal, e dá outras providências:

dispõe que para a instalação de obra, empreendimento ou atividade potencialmente 
causadora de degradação do meio ambiente, será exigido Estudo Prévio de Impacto 
Ambiental (EIA), com ampla publicidade; regulamentando a Constituição Federal de 

1988.

CONVERGENTE 
com ressalva

COEMAS

Na Câmara dos Deputados, pronta para Pauta no 
PLENÁRIO (PLEN); Aguardando Designação de 
Relator na Comissão de Finanças e Tributação (CFT); 
Aguardando Designação de Relator na Comissão de 
Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC)

Em 
andamento

07/01/20

Meio Ambiente PL 2732/2011 Não

Estabelece diretrizes para a prevenção da contaminação do solo, cria a Contribuição 
de Intervenção no Domínio Econômico sobre Substâncias Perigosas e o Fundo 

Nacional para a Descontaminação de Áreas Órfãs Contaminadas e altera art. 8º da Lei 
nº 12.305, de 2 de agosto de 2010: estabelece regras e padrões para identificação e 

mitigação de riscos em áreas contaminadas.

CONVERGENTE COEMAS

Na Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável (CMADS) da Câmara dos Deputados, com 
parecer do relator (Dep. Daniel Coelho, CIDADANIA-
PE) pela aprovação do PL com substitutivo.

Em 
andamento

07/01/20

Meio Ambiente
PL 7535/17(CD) 
PL 6545/19(SF)

Não

Dispõe sobre incentivos para fomentar a indústria da Reciclagem - cria o Fundo de 
Apoio para Ações Voltadas à Reciclagem - FAVORECICLE e o Fundo de Investimento 

para projetos de Reciclagem - PRORECICLE
produtiva da reciclagem e cria Fundo de Apoio à Reciclagem – FAVORECICLE.

CONVERGENTE COEMAS
Remetido ao Senado Federal em 30/10/2019. Na 
Comissão de Meio Ambiente do Senado aguardando 
designação de relator.

Em 
andamento

07/01/20

Meio Ambiente PL 8631/2017 Não

Modifica a Lei 6.803 de 2 de julho de 1980 e a Lei 9.985 de 18 de julho de 2000: 
estabelece distância mínima para a implantação de indústrias que tenham emissões 

gasosas de SO2, SO3 e NOx no entorno de unidades de conservação em terras 
indígenas e quilombolas.Modifica a legislação que define as diretrizes básicas para o 

zoneamento industrial em áreas críticas de poluição.

DIVERGENTE COEMAS
Pronta para pauta  na Comissão de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável (CMADS) da Câmara 
dos Deputados.

Em 
andamento

07/01/20

Meio Ambiente
PL 10412/2018 

(Apensado ao PL 
10494/2018)

Não
Altera a Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, que dispõe sobre a Política Nacional 

do Meio Ambiente, para prever requisitos para a concessão ou renovação da licença 
ambiental.

DIVERGENTE COEMAS
Designado relator na CCJC da Câmara dos Deputados, 
Dep. Felipe Francischini (PSL-PR). A matéria segue 
aguardando parecer do relator.

Em 
andamento

07/01/20

Meio Ambiente MSC 245/2012 Não

Submete à consideração do Congresso Nacional o texto do Protocolo de Nagoia sobre 
Acesso a Recursos Genéticos e Repartição Justa e Equitativa dos Benefícios Derivados 
de sua Utilização à Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB), concluído durante a 
10a Reunião da Conferência das Partes na Convenção, realizada em outubro de 2010 

(COP-10), e assinado pelo Brasil no dia 2 de fevereiro de 2011, em Nova Iorque.

CONVERGENTE COEMAS
Na Câmara dos Deputados aguardando constituição 
de comissão especial pela Mesa; Aguardando criação 
de comissão especial pela MESA.

Em 
andamento

07/01/20



INTERESSE 
SETORIAL

PLS 243/2017 Não

Altera a Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, que institui a Política Nacional de 
Resíduos Sólidos, para determinar que os fabricantes de produtos industrializados 
utilizem plásticos biodegradáveis como insumo: altera a Lei da Política Nacional de 
Resíduos Sólidos (Lei 12305/2010) para determinar que os fabricantes industriais 

utilizem plásticos biodegradáveis como insumo e proibir a adição de metais pesados 
na fabricação de plásticos oxi-biodegradáveis.

DIVERGENTE COEMAS
Matéria com a relatoria (Senadora Leila Barros) na 
CMA - Comissão de Meio Ambiente do Senado 
Federal.

Em 
andamento

08/01/20

INTERESSE 
SETORIAL

PLS 262/2018 Não

Altera a Lei nº 13.033, de 24 de setembro de 2014, que dispõe sobre os percentuais 
de adição de biodiesel ao óleo diesel comercializado no território nacional. Inclui 

metas na lei que dispõe sobre os percentuais de adição de biodiesel ao óleo diesel 
comercializado no território nacional, destinadas à ampliação do percentual 

obrigatório de biodiesel adicionado ao diesel fóssil. 

CONVERGENTE COEMAS

No Senado Federal, na  Comissão de Serviços de 
Infraestrutura (Secretaria de Apoio à Comissão de 
Serviços de Infraestrutura), com relatório do Senador 
Fernando Bezerra Coelho pela aprovação da matéria 
na forma da emenda substitutiva apresentada. 
Matéria pronta para a pauta na comissão.

Em 
andamento

08/01/20

INTERESSE 
SETORIAL

PL 2045/2011 Não

Dispõe sobre a coleta e a destinação ambientalmente adequada de resíduos 
tecnológicos: estabelece normas sobre a coleta e a destinação ambientalmente 

adequadas de resíduos tecnológicos, nos termos da Política Nacional de Resíduos 
Sólidos, ao vedar o descarte desses materiais nos lixos domiciliar, comercial ou 

industrial.

DIVERGENTE COEMAS
Na Câmara dos Deputados aguardando Designação 
de Relator na Comissão de Constituição e Justiça e de 
Cidadania (CCJC).

Em 
andamento

08/01/20

INTERESSE 
SETORIAL

PL 2121/2011 Não

Dispõe sobre o descarte de medicamentos vencidos ou impróprios para o consumo 
nas farmácias e drogarias e dá outras providências: o substitutivo aprovado na CDEICS 

altera a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) para incluir a logística reversa 
obrigatória de medicamentos inservíveis.

CONVERGENTE 
com ressalva

COEMAS

Na Câmara dos Deputados aguardando 
Designação de Relator na Comissão de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 
(CMADS)

Em 
andamento

08/01/20

INTERESSE 
SETORIAL

PL 2293/2015 Não
Dispõe sobre a proibição de espuma de poliestireno (isopor) em embalagens de 

alimentos e copos térmicos em todo o território nacional e dá outras providências.
DIVERGENTE COEMAS

Relator, Dep. Professor Joziel (PSL-RJ) na Comissão 
de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável ( 
CMADS )

Em 
andamento

08/01/20

INTERESSE 
SETORIAL

PL 10504/2018 
(Apensado ao PL 

612/2007)
Não

Institui o Programa Nacional de Banimento dos Plásticos de Uso Único até o ano de 
2030 – PNBP 2030 e dá outras providências

DIVERGENTE COEMAS

Na Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável ( CMADS ) da Câmara dos Deputados 
com o  Relator, Dep. Carlos Gomes (PRB-RS), 
aguardando relatório.

Em 
andamento

08/01/20


