MN – 29 DE JANEIRO A 04 DE FEVEREIRO

Agricultura Familiar

CD PL 26/2021
Carlos Veras – PT (PE)
Altera a Lei nº 13.982, de 2 de abril de 2020, para prever o pagamento do benefício do auxílio
emergencial até que se obtenha cobertura vacinal contra a Covid-19 em percentual igual ou superior
a 70% (setenta por cento) da população adulta brasileira e, ainda, para estabelecer cota
compensatória a agricultores familiares, empreendedores familiares e demais beneficiários que se
enquadrem nas disposições da Lei n. 11.326, de 24 de julho de 2006.
CD PL 185/2021
Juninho Do Pneu – DEM (RJ)
Institui Fundo compensatório para pequenos produtores rurais.
CD PL 195/2021
Lucio Mosquini – MDB (RO)
Altera a Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012 no concernente ao uso eventual de madeira na
pequena propriedade rural familiar.

Defesa Agropecuária
SF PL 9/2021
Zequinha Marinho – PSC (PA)
Altera a Lei nº 11.959, de 29 de junho de 2009, que dispõe sobre a Política Nacional de
Desenvolvimento Sustentável da Aquicultura e da Pesca, regula as atividades pesqueiras, revoga a
Lei nº 7.679, de 23 de novembro de 1988, e dispositivos do Decreto-Lei nº 221, de 28 de fevereiro de
1967, e dá outras providências, para dispensar do licenciamento ambiental os empreendimentos
aquícolas que especifica.
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Direito de Propriedade e Minorias
SF PL 17/2021
Zequinha Marinho – PSC (PA)
Altera a Lei no 4.504, de 30 de novembro de 1964, que dispõe sobre o Estatuto da Terra, e a Lei no
9.074, de 7 de julho de 1995, que estabelece normas para outorga e prorrogações das concessões e
permissões de serviços públicos, para permitir à Secretaria Especial de Assuntos Fundiários do
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) a emissão de Declaração de Utilidade
Pública (DUP) para fins de desapropriação ou instituição de servidão administrativa para as áreas
rurais necessárias à implantação de instalações de concessionários, permissionários e autorizados
de energia elétrica.

Meio Ambiente
CD PL 36/2021
Zé Vitor – PL (MG)
Altera a Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012, que dispõe sobre a vegetação nativa e dá outras
providências, para aumentar o prazo que os pequenos agricultores possuem para se inscrever no
CAR e fazerem jus aos benefícios do PRA.

Tributária
CD PLP 5/2021
Efraim Filho – DEM (PB)
Altera a Lei Complementar nº 160, de 7 de agosto de 2017, para permitir a prorrogação, por até 15
(quinze) anos, das isenções, dos incentivos e dos benefícios fiscais ou financeiro-fiscais vinculados ao
Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) destinados à manutenção ou ao
incremento das atividades comerciais, desde que o beneficiário seja o real remetente da mercadoria.
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