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Agricultura Familiar
CD PL 4879/2020
Geninho Zuliani
Dispõe sobre os empreendimentos de turismo rural da agricultura familiar.

Defesa Agropecuária
CD PDL 446/2020
Sâmia Bomfim
Susta os efeitos da Resolução da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária
(ANVISA) em relação à permissão de uso dos estoques remanescentes de produtos à base de
Paraquate para a safra 2020-2021.
CD PDL 443/2020
Alessandro Molon
Susta a Resolução da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) que
permite o uso dos estoques remanescentes em posse dos agricultores brasileiros de produtos à base
de Paraquat, para a safra 2020-2021.
CD PDL 444/2020
João Daniel
Susta os efeitos da alteração da Resolução da Diretoria Colegiada RDC -177, de 2017 que permite o
uso dos estoques do agrotóxico Paraquate até 31 de agosto de 2021.
CD PL 4864/2020
Célio Studart
Obriga os síndicos e administradores de condomínios a comunicar casos de maus tratos contra
animais às autoridades competentes.
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CD PL 4853/2020
Célio Studart
Proíbe a comercialização e uso de medicamentos anti-cio em todo o território nacional.

Política Agrícola
CD PL 4629/2020
Carlos Fávaro
Altera a Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012, que dispõe sobre a proteção da vegetação nativa, e o
Decreto-Lei nº 917, de 8 de outubro de 1969, que dispõe sobre o emprego da aviação agrícola no
País, para incluir o uso da aviação agrícola nas diretrizes e políticas governamentais de combate a
incêndios florestais.
CD PL 4849/2020
Alexandre Frota
Obriga a todos os imóveis com área construída acima de 250m² a realizarem captação de água da
chuva e dá outras providências.
CD PL 4825/2020
Joice Hasselmann
Acrescenta dispositivo à Lei nº 10.169, de 29 de dezembro de 2000, que “Regula o § 2º do art. 236
da Constituição Federal, mediante o estabelecimento de normas gerais para a fixação de
emolumentos relativos aos atos praticados pelos serviços notariais e de registro.”
SF PL 4843/2020
Rose de Freitas
Estabelece que o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), até o fim do
estado de calamidade pública reconhecida pelo Decreto Legislativo nº 6, de 2020, no que concerne
às contratações e renegociações de operações de crédito realizadas para micro, pequenas e médias
empresas, diretamente ou por meio de agentes financeiros, fica dispensado de observar anotações
registradas em quaisquer bancos de dados, públicos ou privados, que impliquem restrição ao crédito
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por parte do proponente, inclusive protesto; deverá conceder prazo mínimo de 120 (cento e vinte)
meses; e deverá conceder carência mínima de 12 (doze) meses para o início dos pagamentos das
prestações.

Conectividade no Campo
CD PL 4850/2020
João Roma
Altera regras de cobrança aplicáveis às Taxas de Fiscalização do Fundo de Fiscalização das
Telecomunicações, à Contribuição para o Desenvolvimento da Indústria Cinematográfica Nacional e
à Contribuição para o Fomento da Radiodifusão Pública sobre estações terminais utilizadas em
sistemas de banda larga por satélite.

Meio Ambiente
CD PL 4829/2020
Santini
Acrescenta dispositivos à Lei nº 5.197, de 3 de janeiro de 1967, para dispor sobre o controle de
fauna silvestre.
CD PL 4827/2020
Santini
Acrescenta dispositivos à Lei nº 5.197, de 3 de janeiro de 1967, para dispor sobre o controle de
espécies exóticas invasoras.
CD PL 4828/2020
Santini
Altera a Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, para dispor sobre tráfico de fauna e facilitar o
controle de espécies exóticas invasoras.
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CD PDL 439/2020
Rodrigo Agostinho
Susta as decisões da Reunião Ordinária n° 135 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA),
que alterou a Resolução Conama n.º 264/1999, e revogou as Resoluções Conama n.ºs 284/2001,
302/2002 e 303/2002.

Direito de Propriedade e Minorias
CD PL 4839/2020
Felipe Carreras
Estabelece diretrizes para as políticas públicas de desenvolvimento sustentável dos povos e
comunidades tradicionais.
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