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Infraestrutura e Logística
SF PL 4199/2020
Câmara dos Deputados
Institui o Programa de Estímulo ao Transporte por Cabotagem (BR do Mar); altera as Leis nºs 5.474,
de 18 de julho de 1968, 9.432, de 8 de janeiro de 1997, 10.233, de 5 de junho de 2001, 10.893, de 13
de julho de 2004, e 11.033, de 21 de dezembro de 2004; e revoga o Decreto do Poder Legislativo nº
123, de 11 de novembro de 1892, e o Decreto-Lei nº 2.784, de 20 de novembro de 1940, e
dispositivos da Medida Provisória nº 2.217-3, de 4 de setembro de 2001 e das Leis nºs 6.458, de 1º
de novembro de 1977, 11.434, de 28 de dezembro de 2006, 11.483, de 31 de maio de 2007, 11.518,
de 5 de setembro de 2007, 12.599, de 23 de março de 2012, 12.815, de 5 de junho de 2013 e 13.848,
de 25 de junho de 2019.

Direito de Propriedade e Minorias
SF PL 5496/2020
Jorginho Mello – PL (SC)
Altera a Lei nº 13.178, de 22 de outubro de 2015, que dispõe sobre a ratificação dos registros
imobiliários decorrentes de alienações e concessões de terras públicas situadas nas faixas de
fronteira, para autorizar a ratificação de registros imobiliários referentes a imóveis rurais cujo
domínio esteja sendo questionado ou reivindicado na esfera administrativa ou judicial por órgão ou
entidade da administração federal direta ou indireta; e para estender os prazos para requerer a
certificação do georreferenciamento do imóvel e a atualização da inscrição do imóvel no Sistema
Nacional de Cadastro Rural para fins de ratificação dos registros.
CD PDL 547/2020
Professor Israel Batista – PV
Susta a Portaria Conjunta nº 1, de 2 de dezembro de 2020, da Secretaria Especial de Assuntos
fundiários e do INCRA, que institui o Programa Titula Brasil e a Portaria nº 26, de 4 de dezembro, da
mesmas Secretaria, que estabelece as diretrizes do mesmo Programa.

Defesa Agropecuária
CD PL 5499/2020
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Jerônimo Goergen – PP (RS)
Altera a Lei nº 1.283, de 18 de dezembro de 1950, que dispõe sobre a inspeção industrial e sanitária
dos produtos de origem animal, para proibir a utilização da palavra “carne” ” e de seus sinônimos
para anunciar ou comercializar alimentos que não contenham, em sua composição, proporção
mínima de tecidos comestíveis de espécies de açougue, nos termos do regulamento.
CD PDL 548/2020
Alessandro Molon – PSB (RJ)
Susta os efeitos da Resolução (RDC) nº 442, de 2 de Dezembro de 2020, da Diretoria Colegiada da
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) que “Dispõe sobre a manutenção do ingrediente
ativo Abamectina em produtos agrotóxicos no País, determina medidas de mitigação de riscos à
saúde e alterações no registro decorrentes da sua reavaliação toxicológica
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