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PROJETO DE LEI, Nº 3.615 DE 2012 
Autor: Padre João - PT/MG  

 

Acrescenta dispositivo à Lei nº 7.802, de 11 de julho de 1989, 
para obrigar as empresas de aviação agrícola a enviar cópias 
de prescrições de agrotóxicos e relatórios anuais aos órgãos 
competentes. 

 

O Congresso Nacional decreta: 

 

Art. 1º O art. 13 da Lei nº 7.802, de 11 de julho de 1989, passa a vigorar acrescido de parágrafo único com 
a seguinte redação: 

“Art. 13. ....................................................... 

Parágrafo único. As empresas de aviação agrícola enviarão, 
anualmente, cópias das receitas de que trata o caput deste 
artigo, relativas aos agrotóxicos que tenham aplicado naquele 
período juntamente com relatório circunstanciado acerca das 
operações realizadas para as respectivas pulverizações 
aéreas, aos órgãos responsáveis pela agricultura e pela 
proteção do meio ambiente no âmbito da União, do Distrito 
Federal e dos Estados. (NR)”. 

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Justificativa: 
 

Nos últimos anos, o Brasil alcançou liderança nada invejável: tornou-se o maior consumidor mundial de 
agrotóxicos. Idealizadas para combater pragas da agricultura, essas substâncias oferecem grandes riscos. 
Graves danos à saúde pública e ao ambiente natural têm decorrido do emprego abusivo ou inadequado de 
agrotóxicos. 

Em 2011, a Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados instituiu Subcomissão 
Especial sobre o uso de agrotóxicos e suas consequências à saúde, que realizou importante trabalho ao 
longo daquele ano, tendo ouvido órgãos públicos — nas áreas de saúde, previdência, agricultura e meio 
ambiente —, representantes do setor agropecuário, da indústria de agroquímicos, da aviação agrícola, 
sindicatos setoriais, organizações não governamentais, cientistas, professores universitários, produtores e 
trabalhadores rurais, etc. Realizaram-se também visitas técnicas a propriedades rurais e reuniões em vários 
Estados. 

Constataram-se fatos preocupantes concernentes ao uso de agrotóxicos, implicando a contaminação de 
pessoas, alimentos, águas, solo e ar. O receituário agronômico, mecanismo estabelecido no art. 13 da Lei 
nº 7.802, de 1989, tem sido utilizado de forma pouco efetiva, prejudicando o alcance de sua finalidade, qual 
seja: assegurar a compra e o uso adequado de tais produtos pelos agricultores. A aviação agrícola, embora 
regulada por normas específicas editadas por vários órgãos públicos, com frequência é empregada sem a 
observância das imprescindíveis medidas de segurança, implicando a pulverização de agrotóxicos sobre 
estradas, animais, mananciais hídricos e mesmo sobre pessoas, com graves consequências. 

O presente projeto de lei acrescenta parágrafo único ao art. 13 da Lei dos agrotóxicos, para obrigar as 
empresas de aviação agrícola a enviar, anualmente, cópias das receitas agronômicas utilizadas na 
aquisição e aplicação desses produtos, juntamente com relatório circunstanciado acerca das operações 
aéreas realizadas, aos órgãos responsáveis pela agricultura e pela proteção do meio ambiente no âmbito da 
União, do Distrito Federal e dos Estados. Aumentando assim o controle do Poder Público sobre essa 
atividade de altíssimo risco para o meio ambiente e também para a saúde da população. 
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Isto posto, espero contar com o apoio de meus ilustres Pares para a aprovação deste importantíssimo 
projeto de lei. 

 

Sala das Sessões, em de de 2012. 

Deputado Padre João - PT/MG 

 

 

Informações complementares: 
 

Link da Internet para visualização no site da Câmara dos Deputados: 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetram itacao?idProposicao=539988  

Data de Apresentação : 03/04/2012 

Ementa:  Acrescenta dispositivo à Lei nº 7.802, de 11 de julho de 1989, para obrigar as empresas de 
aviação agrícola a enviar cópias de prescrições de agrotóxicos e relatórios anuais aos órgãos competentes. 

Indexação:  Alteração, Lei dos Agrotóxicos, empresa, aviação agrícola, obrigatoriedade, remessa, receita, 
prescrição, agrotóxico, relatório de atividades, pulverização. 

Forma de Apreciação: Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões - Art. 24 II  

Regime de Tramitação:  Ordinária 

 

 

Tramitação: 
 

03/04/2012 - PLENÁRIO (PLEN)  

Apresentação do Projeto de Lei n. 3615/2012, pelo Deputado Padre João (PT-MG), que: "Projeto de 
Lei que "Acrescenta dispositivo à Lei nº 7.802, de 11 de julho de 1989, para obrigar as empresas de 
aviação agrícola a enviar cópias de prescrições de agrotóxicos e relatórios anuais aos órgãos 
competentes"".  

03/04/2012 - COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES (CCP)  

Publicação inicial no DCD do dia 04/04/2012   

19/04/2012 - Mesa Diretora da Câmara dos Deputados (MESA)  

Às Comissões de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável;  

Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural e  

Constituição e Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD) - Art. 24, II 

Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões - Art. 24 II 

Regime de Tramitação: Ordinária  

19/04/2012 - COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES (CCP)  

Publicação do despacho no DCD do dia 20/04/2012   

24/04/2012 - COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES (CCP)  

Encaminhada à publicação. Avulso Inicial  

24/04/2012 - Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (CMADS)  

Recebimento pela CMADS.  

08/05/2012 - Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (CMADS)  



AgroLegis – Acompanhamento de Novas Legislações 
Federal  

 

 4 

Designado Relator, Dep. Felipe Bornier (PSD-RJ)   

22/05/2012 - Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (CMADS)  

Encerrado o prazo para emendas ao projeto. Não foram apresentadas emendas.   

06/03/2013 - Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (CMADS)  

Devolvida sem Manifestação. 

12/03/2013 - Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (CMADS)  

Designado Relator, Dep. Valdir Colatto (PMDB-SC). 

23/04/2013 - Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (CMADS)  

Apresentação do Parecer do Relator n. 1 CMADS, pelo Deputado Valdir Colatto (PMDB-SC). 

Parecer do Relator, Dep. Valdir Colatto (PMDB-SC), pela rejeição. 

08/05/2013 - Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (CMADS) - 10:00 Reunião 
Deliberativa Ordinária  

Retirado de pauta, de ofício, em virtude da ausência do relator. 

12/06/2013 - Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (CMADS) - 10:00 Reunião 
Deliberativa Ordinária  

Retirado de pauta de ofício, devido à ausência do Relator.  

19/06/2013 - Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (CMADS) - 10:00 Reunião 
Deliberativa Ordinária  

Vista ao Deputado Sarney Filho.  

25/06/2013 - Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (CMADS)  

Apresentação do Voto em Separado n. 1 CMADS, pelo Deputado Sarney Filho (PV-MA). 

Prazo de Vista Encerrado 

02/07/2013 - Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (CMADS)  

Apresentação do Voto em Separado n. 2 CMADS, pela Deputada Marina Santanna (PT-GO). 

03/07/2013 - Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (CMADS) - 10:00 Reunião 
Deliberativa Ordinária  

Discutiram a Matéria: Dep. Marina Santanna (PT-GO) e Dep. Antônio Roberto (PV-MG).  

Rejeitado o Parecer  

Designada Relatora do Vencedor, Dep. Marina Santanna (PT-GO)  

Aprovado por unanimidade o Parecer Vencedor, favorável, da Deputada Marina Santanna. 

Apresentou voto em separado o Deputado Sarney Filho. O parecer do Relator, Dep. Valdir Colatto, 
passou a constituir Voto em Separado. 

05/07/2013 - COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES (CCP)  

Parecer recebido para publicação.  

05/07/2013 - Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural (CAPADR)  

Recebimento pela CAPADR.  

10/07/2013 - COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES (CCP)  

Encaminhada à publicação. Parecer da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável Publicado em avulso e no DCD de 11/07/2013, Letra A. 

06/08/2013 - Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural (CAPADR)  

Designado Relator, Dep. Valdir Colatto (PMDB-SC)  

08/08/2013 - Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural (CAPADR)  

Prazo para Emendas ao Projeto (5 sessões ordinárias a partir de 09/08/2013)  
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PROJETO DE LEI Nº 3.682, DE 2012 
Autor: Vinicius Gurgel - PR/AP  

 

Dispõe sobre mineração em unidades de conservação. 

 

O Congresso Nacional decreta: 

 

Art. 1º Acrescente-se à Lei nº 9.985, de 2000, o seguinte art. 28-A: 

“Art. 28-A Nas unidades de conservação onde a mineração é proibida, a mineração poderá ser feita em até 
10% (dez por cento) da área da unidade, desde que a empresa mineradora adquira e doe ao órgão 
ambiental competente uma área com o dobro da área concedida para a mineração. 

Parágrafo único. A área doada deve ter, no mínimo, as mesmas qualidades biológicas e ecológicas da área 
subtraída da unidade de conservação, a critério do órgão ambiental competente.” 

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. 

 

 

Justificativa: 
 

As unidades de conservação federais protegem mais de 75 milhões de hectares do território brasileiro. 
Somando-se a esse número as unidades de conservação estaduais, a extensão da área protegida supera 
os 100 milhões de hectares. 

A conservação dos biomas brasileiros é fundamental para o desenvolvimento social e econômico do País e 
a qualidade de vida dos brasileiros. Para isso, é necessário criar e gerir adequadamente vários tipos de 
unidades de conservação. Ocorre, entretanto, que um grande número dessas unidades, especialmente na 
Amazônia, foram criadas sobre terras com grande potencial mineral. 

A exploração dessas reservas minerais, tanto quanto a conservação dos nossos biomas, é fundamental 
para assegurar aos brasileiros, especialmente as gerações futuras, uma vida com um mínimo de dignidade. 
O País está crescendo, mas ainda somos, em grande medida, um país marcado pela pobreza de grandes 
contingentes populacionais. Não é sem motivo que, apesar de sermos a sexta economia do mundo, 
ocupamos apenas a 84ª posição no IDH – Índice de Desenvolvimento Humano. O Brasil não pode se dar ao 
luxo de abdicar da exploração de suas riquezas minerais. 

A questão, portanto, é como conciliar os imperativos da conservação com a necessidade de exploração 
econômica das nossas jazidas? Uma solução possível é possibilitar a exploração mineral nas nossas 
unidades de conservação mediante a adoção de medidas compensatórias. 

Estamos propondo, mediante o projeto em epígrafe, a possibilidade da exploração mineral de até, no 
máximo e apenas, dez por cento da área das unidades de conservação onde a lavra mineral está, hoje, 
proibida. Como medida compensatória, a empresa concessionária, estaria obrigada a doar para órgão 
ambiental competente, uma área com o dobro daquela sob exploração, com as mesmas qualidades 
ecológicas e biológicas da área suprimida. Isso permitiria, por um lado, liberar áreas com riquezas minerais 
estratégicas para o desenvolvimento do País sem comprometer nosso esforço em favor da conservação. 

Dada a importância da proposição apresentada, esperamos contar com o apoio de nossos pares nesta 
Casa para sua aprovação. 

 

Sala das Sessões, em de de 2012. 

Deputado Vinicius Gurgel 

 

 



AgroLegis – Acompanhamento de Novas Legislações 
Federal  

 

 6 

Informações complementares: 
 

Link da Internet para visualização no site da Câmara dos Deputados: 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetram itacao?idProposicao=541161  

Data de Apresentação : 12/04/2012 

Ementa:  Dispõe sobre mineração em unidades de conservação.  

Explicação da Ementa:  Autoriza a mineração em até 10% (dez por cento) da unidade de conservação, 
desde que haja doação ao órgão ambiental de uma área com o dobro da dimensão da área cedida e as 
mesmas características. 

Indexação:  Alteração, Lei do SNUC, autorização, mineração, unidade de conservação da natureza, 
exigência, doação, órgão ambiental, área, similaridade, concessão. 

 

 

Tramitação: 
 

12/04/2012 - PLENÁRIO (PLEN)  

Apresentação do Projeto de Lei n. 3682/2012, pelo Deputado Vinicius Gurgel (PR-AP), que: "Dispõe 
sobre mineração em unidades de conservação".  

12/04/2012 - COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES (CCP)  

Publicação inicial no DCD do dia 13/04/2012 

02/05/2012 - Mesa Diretora da Câmara dos Deputados (MESA)  

Às Comissões de  

Minas e Energia;  

Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e  

Constituição e Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD) - Art. 24, II 

Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões - Art. 24 II 

Regime de Tramitação: Ordinária  

02/05/2012 - COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES (CCP)  

Publicação do despacho no DCD do dia 03/05/2012   

07/05/2012 - COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES (CCP)  

Encaminhada à publicação. Avulso Inicial  

08/05/2012 - Comissão de Minas e Energia (CME) 

Recebimento pela CME.  

09/05/2012 - Comissão de Minas e Energia (CME)  

Designado Relator, Dep. Bernardo Santana de Vasconcellos (PR-MG)  

10/05/2012 - Comissão de Minas e Energia (CME)  

Prazo para Emendas ao Projeto (5 sessões ordinárias a partir de 11/05/2012)   

23/05/2012 - Comissão de Minas e Energia (CME) 

Encerrado o prazo para emendas ao projeto. Não foram apresentadas emendas. 

06/08/2013 - Comissão de Minas e Energia (CME)  

Apresentação do Parecer do Relator n. 1 CME, pelo Deputado Bernardo Santana de Vasconcellos 
(PR-MG). 
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Parecer do Relator, Dep. Bernardo Santana de Vasconcellos (PR-MG), pela aprovação, com 
Substitutivo.  

07/08/2013 - Comissão de Minas e Energia (CME)  

Prazo para Emendas ao Substitutivo (5 sessões ordinárias a partir de 08/08/2013) 

 

 


