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PROJETO DE LEI DO SENADO, Nº 133 DE 2013 
Autor: Vital do Rêgo 

 

Altera a Medida Provisória nº 2.186-16, de 23 de agosto de 
2001, para simplificar o acesso a componente do patrimônio 
genético existente no território nacional, na plataforma 
continental e na zona econômica exclusiva, e ao conhecimento 
tradicional associado ao patrimônio genético. 

 

O Congresso Nacional decreta: 

 

Art. 1º O art. 24 da Medida Provisória nº 2.186-16, 23 de agosto de 2001, passa a vigorar com as seguintes 
alterações: 

“Art. 24. ............................................................................ 

§ 1º Quando as atividades de desenvolvimento tecnológico ou de 
bioprospecção resultarem efetivamente em um novo produto ou 
processo comercializável deverá ser assinado um Contrato de 
Utilização do Patrimônio Genético e de Repartição de Benefícios 
entre as partes. 

§ 2º À União, quando não for parte no Contrato de Utilização do 
Patrimônio Genético e de Repartição de Benefícios, será assegurada, 
no que couber, a participação nos benefícios a que se refere o caput 
deste artigo, na forma do regulamento.” (NR) 

Art. 2º Ficam revogados os §§ 4º e 5º do art. 16, bem como o § 1º do art. 19 da Medida Provisória nº 2.186-
16, 23 de agosto de 2001. 

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Justificativa: 
 

Dada a sua imensa biodiversidade, o Brasil possui um potencial incomensurável de desenvolvimento de 
produtos e processos ligados, principalmente, às áreas de cosméticos e farmacêuticos. 

O Brasil foi um dos primeiros signatários da Convenção sobre a Diversidade Biológica (CDB), de 1992. 
Antes da CDB havia um entendimento de que os recursos genéticos constituíam-se patrimônio comum da 
humanidade. Desde então, passou-se a reconhecer a soberania dos países sobre seus recursos genéticos. 

Esse passo originou a Medida Provisória (MPV) nº 2.186-16, de 2001, que constitui o marco legal de acesso 
ao patrimônio genético e aos conhecimentos tradicionais associados. Essa MPV, embora tenha procurado 
evitar o avanço da biopirataria, precisa ser debatida amplamente para que esse marco legal seja 
aperfeiçoado. 

Uma das principais dificuldades criadas pela MPV refere-se à exigência da assinatura prévia de Contrato de 
Utilização do Patrimônio Genético e de Repartição de Benefícios (CURB) sempre que houver perspectiva de 
uso comercial de produto ou processo resultante da utilização de componente do patrimônio genético ou do 
conhecimento tradicional associado.  

Entretanto, a atividade de bioprospecção e desenvolvimento tecnológico é altamente incerta. Essa incerteza 
refere-se ao custo total, ao prazo e, principalmente, ao efetivo desenvolvimento de um novo produto ou 
processo. Assim, exigir a assinatura do CURB diante apenas da perspectiva de uso comercial de um novo 
produto ou processo resulta em um entrave a essas atividades. 

A proposta ora apresentada busca reduzir os custos de transação decorrentes da elaboração de contratos 
complexos, muitas vezes desnecessários, mantendo os direitos das comunidades indígenas e comunidades 
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locais preservados. Com isso, espera-se agilizar e reduzir as incertezas relacionadas ao desenvolvimento 
de novos produtos e processos baseados no acesso ao patrimônio genético e ao conhecimento tradicional 
associado. 

Por acreditarmos que a iniciativa contribui para simplificar o processo de pesquisa, de bioprospecção e de 
desenvolvimento tecnológico, contamos com o apoio dos ilustres Pares para sua aprovação. 

Sala das Sessões,  

Senador Vital do Rêgo 

 

 

Informações complementares: 
 

Link da Internet para visualização no site do Senado: 

http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=112360 

Data de Apresentação: 17/04/2013 

Ementa: Altera a Medida Provisória nº 2.186-16, de 23 de agosto de 2001, para simplificar o acesso a 
componente do patrimônio genético existente no território nacional, na plataforma continental e na zona 
econômica exclusiva, e ao conhecimento tradicional associado ao patrimônio genético. 

Explicação da ementa:  Altera a Medida Provisória nº 2186-16/01 – que regulamenta o inc. II do § 1o e o § 
4o do art. 225 da Constituição Federal e dispositivos da Convenção sobre Diversidade Biológica, dispõe 
sobre o acesso ao patrimônio genético, a proteção e o acesso ao conhecimento tradicional associado, a 
repartição de benefícios e o acesso à tecnologia e transferência de tecnologia para sua conservação e 
utilização, e dá outras providências – para estabelecer que quando as atividades de desenvolvimento 
tecnológico ou de bioprospecção resultarem efetivamente em um novo produto ou processo comercializável 
deverá ser assinado um Contrato de Utilização do Patrimônio Genético e de Repartição de Benefícios entre 
as partes; determina que à União, quando não for parte no Contrato de Utilização do Patrimônio Genético e 
de Repartição de Benefícios, será assegurada, no que couber, a participação nos referidos benefícios, na 
forma do regulamento; revoga os §§ 4º e 5º do art. 16 e o § 1º do art. 19 da MP 2186-16/01. 

Indexação: Alteração, Norma Juridica, Medida Provisoria, Patrimonio, Genetica, Padrão Genetico, 
Biotecnologia, Biodiversidade, Meio Ambiente, Simplificação, Acesso, Desenvolvimento Tecnologico, 
Pesquisa, Contrato, Utilização, Aproveitamento, Divisão, Beneficio. 

 

 

Tramitação: 
 
17/04/2013 - PLEG - PROTOCOLO LEGISLATIVO 

Ação: Este processo contém 7 (sete) folhas numeradas e rubricadas. 

17/04/2013 - ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO 

Situação: AGUARDANDO RECEBIMENTO DE EMENDAS 

Ação: Leitura. 

Às Comissões de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática; e de Meio Ambiente, 
Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle, cabendo à última a decisão terminativa.  

A matéria poderá receber emendas por um período de cinco dias úteis perante a primeira 
Comissão, após sua publicação e distribuição em avulsos. 

Publicação em 18/04/2013 no DSF Página(s): 19625 - 19627  

18/04/2013 - CCT - Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática 

Situação: AGUARDANDO RECEBIMENTO DE EMENDAS 
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Ação: Recebido nesta Comissão em 18/04/2013.  

Aguardando recebimento de emendas.  

19/04/2013 - CCT - Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática 

Situação: AGUARDANDO RECEBIMENTO DE EMENDAS 

Ação: Prazo para recebimento de emendas 

Primeiro dia: 19.04.2013;  

Último dia: 25.04.2013. 

26/04/2013 - CCT - Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática 

Situação: AGUARDANDO DESIGNAÇÃO DO RELATOR 

Ação: Não foram oferecidas emendas no prazo regimental.  

Aguardando distribuição. 

07/05/2013 - CCT - Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática 

Situação: MATÉRIA COM A RELATORIA 

Ação: Distribuído ao Senador Aloysio Nunes Ferreira, para relatar. 

17/07/2013 - CCT - Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática 

Situação: PRONTA PARA A PAUTA NA COMISSÃO 

Ação: Devolvido pelo relator, Senador Aloysio Nunes Ferreira, com relatório favorável ao Projeto, 
estando em condições de ser incluído em pauta. 

09/08/2013 - CCT - Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática 

Situação: INCLUÍDA NA PAUTA DA REUNIÃO 

Ação: Matéria constante da Pauta da 25ª Reunião da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, 
Comunicação e Informática, agendada para o dia 13/08/2013. 

13/08/2013 - CCT - Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática 

Situação: PRONTA PARA A PAUTA NA COMISSÃO 

Ação: Reunida a Comissão nesta data, a apreciação da Matéria é adiada. 

16/08/2013 - CCT - Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática 

Situação: INCLUÍDA NA PAUTA DA REUNIÃO 

Ação: Matéria constante da Pauta da 28ª Reunião da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, 
Comunicação e Informática, agendada para o dia 20/08/2013. 

20/08/2013 - CCT - Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática 

Situação: PEDIDO DE VISTA CONCEDIDO 

Ação: Em reunião realizada nesta data, após a leitura do relatório pelo relator, Senador Aloysio 
Nunes Ferreira, o Senhor Presidente concede Vista coletiva, pelo prazo regimental de 05 (cinco) 
dias. 
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PROJETO DE LEI, Nº 6.111 DE 2013 
Autor: Jose Stédile - PSB/RS 

 

Altera a Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990, que “dispõe 
sobre a proteção do consumidor e dá outras providências”. 

 

O CONGRESSO NACIONAL decreta: 

 

Art. 1º O art. 39 da Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990, passa a vigorar acrescido do seguinte inciso XIV:  

“XIV – oferecer qualquer tipo de brinde, brinquedo, bonificação ou prêmio 
associado à aquisição de alimentos e bebidas destinados ao público 
infantil.” (NR) 

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

 

 

Justificativa: 
 

O crescimento assustador da obesidade entre a população brasileira tem motivado a sociedade a rever 
suas práticas de consumo. 

Já foram adotadas medidas para restringir o conteúdo de elementos prejudiciais à saúde na composição de 
vários alimentos comercializados no país como sódio ou gorduras trans. 

No entanto, uma das práticas que clama por disciplinamento mais firme por parte da lei brasileira é a oferta 
de alimentos destinados às crianças acompanhados de brinquedos ou outros prêmios associados à sua 
aquisição, ou à aquisição de um número maior de produtos. 

Acreditamos que esta conduta possa ser considerada venda casada, de acordo com os termos do Código 
de Defesa do Consumidor.  

No entanto, este entendimento ainda não é pacífico. Assim, nossa proposta considera prática abusiva o 
oferecimento de brinde, seja brinquedo, ou bonificação, como prêmio para a compra de porções maiores de 
alimentos. 

Desta forma, pretendemos tornar cristalina a proibição do oferecimento de brindes condicionada à aquisição 
de produtos alimentares, principalmente daqueles que apresentam baixo teor nutricional e alto teor calórico.  

Esperamos com esta iniciativa assegurar a proteção de uma significativa parte da população brasileira de 
práticas comerciais que têm reflexos extremamente negativos sobre sua saúde. 

Tendo em vista a importância da iniciativa, já apoiada por inúmeros segmentos da sociedade, inclusive 
profissionais de saúde e órgãos de defesa dos consumidores, esperamos o apoio dos nobres Pares para 
sua rápida aprovação. 

Sala das Sessões, em de de 2013. 

Deputado JOSÉ STÉDILE 

 

 

Informações complementares: 
 

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

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=587520 
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Data de Apresentação:  15/08/2013 

Ementa:  Altera a Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, que "dispõe sobre a proteção do consumidor e 
dá outras providências". 

Explicação da Ementa:  Estabelece como prática abusiva oferecer brinde, brinquedo, bonificação ou prêmio 
associado à aquisição de alimentos e bebidas para o público infantil. 

Indexação: Alteração, Código de Defesa do Consumidor, prática abusiva, oferta, brinde, brinquedo, prêmio, 
destinação, aquisição, alimento, bebida, criança. 

 

 

Tramitação: 
 
15/08/2013 - PLENÁRIO (PLEN) 

Apresentação do Projeto de Lei n. 6111/2013, pelo Deputado Jose Stédile (PSB-RS), que: "Altera a 
Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990, que "dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras 
providências"". 
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PROJETO DE LEI, Nº 5.081 DE 2013 
Autor: Onofre Santo Agostini - PSD/SC 

 

Dispõe sobre normas de comercialização de pão integral. 

 

O CONGRESSO NACIONAL decreta: 

 

Art. 1º Deverá constar da embalagem de Pão Integral comercializado no âmbito do território nacional a 
expressão “integral” se o produto tiver mais que 51% (cinquenta e um por cento) de grãos integrais na sua 
composição. 

Parágrafo único – Todos os produtos disciplinados nesta lei deverão trazer, nas suas embalagens, os 
percentuais de grãos integrais que possuem em suas composições. 

Art. 2º Produtos que contiverem grãos integrais acima de 15% (quinze) até 51% (cinquenta e um por cento) 
deverão utilizar na embalagem a expressão “semi-integral ou com adição de farinha integral”. 

Art. 3º O produto que contiver adição de grão integral inferior a 15% (quinze por cento) não poderá utilizar 
nenhuma referência, em suas embalagens, de que se trata de produto “integral” ou “semi-integral ou com 
adição de farinha integral”, e qualquer outra expressão que possa induzir o consumidor que aquele produto 
seja integral. 

Art. 4º O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias. 

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Justificativa: 
 

O pão integral industrializado não é tão integral assim, conforme mostram as análises publicadas em 
diversos órgãos de imprensa nacional. Quatro entre sete marcas testadas têm mais farinha tradicional do 
que a não refinada na composição. 

A análise mediu a quantidade de fibras dos produtos (todos tinham mais do que o indicado no rótulo) e 
avaliou a lista de ingredientes da embalagem que, por determinação da Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária, devem ser organizados em ordem decrescente de quantidade. 

"Em quatro marcas, o primeiro item da lista é a farinha refinada. Não é o que se espera de um pão integral", 
diz Manuela Dias, nutricionista e pesquisadora da Proteste - Associação Brasileira de Defesa do 
Consumidor. 

O resultado evidencia a falta de regulamentação do setor e levanta a questão: quanto de grãos não 
processados um alimento precisa ter para ser vendido como "integral"? 

As normas brasileiras ignoram o tema. "Faltam parâmetros. O consumidor não sabe o que compra", critica 
Dias. 

Outros países têm normas específicas sobre isso. Nos EUA, o pão integral de trigo só pode levar esse 
nome se for produzido apenas com farinha integral. Na Holanda, apenas pães feitos com 100% de grãos 
não processados ganham o rótulo de integrais. 

A nutricionista Tatiana Barão diz que um produto rico em farinha branca não oferece os benefícios daquele 
feito principalmente com trigo não processado. 

Em geral, pães integrais industrializados usam entre 40% e 70% de trigo não refinado, segundo a 
nutricionista Raquel Pimentel. A farinha branca é adicionada para prolongar a data de validade e melhorar a 
aparência. 

"O pão 100% integral é mais duro e quebradiço e pode ter Câmara dos Deputados sabor forte", diz Barão. 
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O trigo não refinado preserva parte da casca do cereal, além do gérmen. É onde estão os principais 
nutrientes, lembra Pimentel. "Vitamina E, B12 e minerais", lista. 

O pão integral tem mais fibras que o outro, o que ajuda no funcionamento do intestino, prolonga a sensação 
de saciedade (as fibras são digeridas devagar) e ajuda a manter estáveis os níveis de glicemia no sangue. 
"O pão branco é rico em amido, que é absorvido rapidamente e resulta em picos glicêmicos, o que pode 
levar ao diabetes", diz Lara Natacci, nutricionista. 

Para as especialistas, não há problemas no fato de os pães testados terem mais fibras do que o indicado no 
rótulo. "O medo é que o rótulo esteja errado também nas quantidades de sódio e de gordura", afirma 
Pimentel. 

A venda de produtos que não correspondam exatamente à condição de “integrais” prejudica o consumidor, 
porquanto em seu consciente uma situação não verdadeira, indo de encontro às suas necessidades 
nutricionais. Considerando que o produto não contém substancial quantidade de grão integral, podemos 
classificar a venda como propaganda enganosa. 

O fato de não existir risco sanitário no consumo de um produto que não seja verdadeiramente integral 
parece provocar o não interesse de a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) regulamentar 
produtos integrais, causando, assim, uma lacuna na legislação sobre produtos integrais. 

Pelo exposto, contamos com o apoio de nossos nobres pares para a aprovação desta importante 
propositura. 

 

Sala das Sessões, fevereiro de 2013 

Deputado Onofre Santo Agostini 

PSD/SC 

 

 

Informações complementares: 
 

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

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=565993 

Data de Apresentação : 28/02/2013 

Ementa:  Dispõe sobre normas de comercialização de pão integral. 

Indexação:  Normas, comercialização, pão, alimento integral. 

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

Regime de Tramitação:  Ordinária 

 

 

Tramitação: 
 

28/02/2013 - PLENÁRIO (PLEN)  

Apresentação do Projeto de Lei n. 5081/2013, pelo Deputado Onofre Santo Agostini (PSD-SC), que: 
"Dispõe sobre normas de comercialização de pão integral". 

18/03/2013 - Mesa Diretora da Câmara dos Deputados (MESA)  

Às Comissões de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio; Defesa do Consumidor 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 
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19/03/2013 - COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES (CCP)  

Encaminhada à publicação. Publicação Inicial em avulso e no DCD de 20/03/2013.  

19/03/2013 - Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio (CDEIC)  

Recebimento pela CDEIC.  

03/04/2013 - Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio (CDEIC)  

Designado Relator, Dep. Renzo Braz (PP-MG)  

04/04/2013 - Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio (CDEIC)  

Prazo para Emendas ao Projeto (5 sessões ordinárias a partir de 05/04/2013)  

18/04/2013 - Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio (CDEIC)  

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

05/06/2013 - Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio (CDEIC)  

Devolvida sem Manifestação.  

13/06/2013 - Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio (CDEIC)  

Designado Relator, Dep. Edson Pimenta (PSD-BA)  

21/08/2013 - Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio (CDEIC)  

Apresentação do Parecer do Relator n. 1 CDEIC, pelo Deputado Edson Pimenta (PSD-BA).  

Parecer do Relator, Dep. Edson Pimenta (PSD-BA), pela aprovação, com substitutivo.  

22/08/2013 - Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio (CDEIC)  

Prazo para Emendas ao Substitutivo (5 sessões ordinárias a partir de 23/08/2013) 
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PROJETO DE LEI, Nº 636 DE 2011 
Autor: Carlos Bezerra - PMDB/MT 

 

Proíbe a utilização de papel reciclado na fabricação de 
embalagem de produtos alimentícios. 

 

 

O Congresso Nacional decreta: 

 

Art. 1º Fica proibido a utilização de papel reciclado na fabricação de embalagem de produtos alimentícios. 

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

 

 

Justificativa: 
 

Papel higiênico usado reciclado vem sendo utilizado na elaboração de embalagem de ovos. Esse tipo de 
material é recolhido por catadores de lixo não cooperados, os chamados carroceiros, que não tem acesso 
às fontes mais nobres de papel reciclável produzido por escritórios e empresas, como papeis, aparas e 
jornais. O papel higiênico é vendido a empresas de aparas que o prensam com outros tipos de papel e o 
vendem para empresas variadas. 

O fato foi objeto de denúncia feita pelo Jornalista Cesar Giobbi, em artigo publicado no jornal Gazeta 
Mercantil, em sua edição de 22 de abril DE 2009, sob o título TEM PAPEL HIGIÊNICO USADO NA 
CARTELA DE OVOS , e que merece constar integralmente na justificativa desta proposição, como forma de 
alertar nossos pares sobre a medida sugerida: 

Nunca, nem no pior dos pesadelos, a gente poderia pensar que 
no Brasil se usa papel higiênico usado para fabricar cartelas 
para ovos! Bem, é para assustar mesmo, e é isso mesmo que 
vocês acabaram de ler. Quem descobriu isso foi um dos 
assessores da Subprefeitura da Sé, centro de São Paulo, que 
está trabalhando justamente com os carroceiros catadores de 
lixo. 

A história toda é a seguinte. A região central da cidade não tem 
coleta seletiva de lixo. Aliás, a cidade inteira não tem, o que 
nos coloca no mesmo patamar das mais atrasadas cidades do 
mundo. Continuando: os escritórios produzem uma quantidade 
muito grande de lixo reciclável, papéis, aparas, jornais. O 
melhor desse lixo fica com os síndicos e zeladores desses 
condomínios comerciais, que o vendem para cooperativas. O 
resto fica para o carroceiro. E, pasmem, segundo o assessor, 
de 70 a 80% deste resto é formado por papel higiênico usado! 
O carroceiro vende esse material para empresas de aparas que 
prensam essa sujeira com outro tipo de papel e vende o 
resultado para empresas variadas. Uma delas, localizada em 
Santa Catarina. E esse material, provavelmente depois de 
passar por muita química, onde nenhuma bactéria pode 
sobreviver, é usado na fabricação das tais cartelas de papelão 
para ovos. Eca, eca, eca! 

Por mais que a gente imagine que os grandes produtores de 
ovos devam saber onde compram as cartelas, e que os 
supermercados de São Paulo, onde consumimos, também 
tenham uma seleção criteriosa de fornecedores, eu vou passar 
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a dar preferência para embalagens plásticas, de agora em 
diante. Por via das dúvidas. 

Resolvido o meu problema, como consumidor, fica o do 
carroceiro, que manuseia um material altamente duvidoso, para 
dizer o mínimo. Imagino o quanto de bactérias há em tudo o 
que remexem e carregam! O trabalho desse assessor da 
SubSé, agora, é o de convencer estes carroceiros a não 
catarem esse tipo de papel. Ele diz que tem “coibido” a ação, 
informando sobre os riscos de saúdem que correm, mas que 
não consegue “proibir” porque é praticamente tudo o que sobra 
para estes coitados comercializarem. Dos cerca de 80 
catadores cadastrados pela SubSé, pelo menos 60 trabalham 
com isso. Esse problema, quem tem de resolver são a 
administração municipal, a estadual e a federal, porque trata-se 
de uma tragédia social. E um problemaço de Saúde Pública, 
que pode dar em epidemias. 

Tudo seria muito mais simples se não sobrasse esse tipo de 
lixo. Se sempre fosse jogado no vaso sanitário depois de 
usado. Acontece que a prática é desaconselhada nos prédios 
antigos do centro, com canalizações velhas que entopem com 
facilidade. E sinto que isso já virou um traço cultural. Ou seja, 
estamos involuindo. Porque o certo é esse lixo contagioso ir 
embora com o esgoto. Quando há esgoto. E esse é outro 
problema que... 

No Brasil é sempre assim. Mesmo em São Paulo. Quando o 
assunto é a pobreza imensa, um problema vai puxando o outro 
e a soma é o tal pesadelo do começo do texto. Pra quem a 
gente pede socorro? 

Os fatos indicam uma enorme dificuldade do poder público para controlar essa prática. De modo que, no 
nosso entendimento, a única forma de impedir que isso continue acontecendo, é proibir o uso de papel 
reciclado na fabricação de embalagens de produtos alimentícios. 

Dada a relevância do tema para a saúde da população, esperamos contar com o apoio dos nobres colegas 
nesta Casa à nossa proposição 

 

Sala das Sessões, em de de 2011. 

 

Deputado CARLOS BEZERRA 

 

 

Informações complementares: 
 

Link da Internet para visualização na Câmara dos Deputados: 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=493842 

Data de Apresentação: 02/03/2011 

Ementa: Proíbe a utilização de papel reciclado na fabricação de embalagem de produtos alimentícios. 

Indexação: Proibição, utilização, papel reciclado, fabricação, embalagem, produto alimentício. 

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

Regime de Tramitação:  Ordinária 
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Tramitação: 
 

02/03/2011 - PLENÁRIO (PLEN)  

Apresentação do Projeto de Lei n. 636/2011, pelo Deputado Carlos Bezerra (PMDB-MT), que: 
"Proíbe a utilização de papel reciclado na fabricação de embalagem de produtos alimentícios".  

02/03/2011 - COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES (CCP)  

Publicação inicial no DCD do dia 03/03/11 PÁG 10463 COL 02.  

18/04/2011 - Mesa Diretora da Câmara dos Deputados (MESA)  

Às Comissões de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável; Desenvolvimento Econômico, 
Indústria e Comércio 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 Inteiro teor  

18/04/2011 - COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES (CCP)  

Publicação do despacho no DCD do dia 19/04/2011  

20/04/2011 - COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES (CCP)  

Encaminhada à publicação. Avulso Inicial  

20/04/2011 - Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (CMADS)  

Recebimento pela CMADS.  

10/05/2011 - Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (CMADS)  

Designado Relator, Dep. Jorge Pinheiro (PRB-GO)  

31/05/2011 - Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (CMADS)  

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

09/11/2011 - Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (CMADS)  

Designado Relator, Dep. Claudio Cajado (DEM-BA)  

16/12/2011 - Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (CMADS)  

Apresentação do Parecer do Relator, PRL 1 CMADS, pelo Dep. Claudio Cajado  

Parecer do Relator, Dep. Claudio Cajado (DEM-BA), pela rejeição.  

23/03/2012 - Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (CMADS) 

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

25/04/2012 - Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (CMADS)  

Apresentação do Parecer do Relator n. 2 CMADS, pelo Deputado Felipe Bornier (PSD-RJ).  

Parecer do Relator, Dep. Felipe Bornier (PSD-RJ), pela rejeição.   

09/05/2012 - Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (CMADS) - 10:00 Reunião 
Deliberativa Ordinária  

Discutiram a Matéria: Dep. Felipe Bornier (PSD-RJ) e Dep. Ricardo Tripoli (PSDB-SP).  

Aprovado por Unanimidade o Parecer.  

10/05/2012 - COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES (CCP) 

Parecer recebido para publicação.  

11/05/2012 - Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio (CDEIC)  
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Recebimento pela CDEIC.   

15/05/2012 - Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio (CDEIC) 

Designado Relator, Dep. Renzo Braz (PP-MG) 

16/05/2012 - Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio (CDEIC) 

Prazo para Emendas ao Projeto (5 sessões ordinárias a partir de 17/05/2012) 

21/05/2012 - COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES (CCP) 

Encaminhada à publicação. Parecer da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável publicado no DCD de 22/05/12, Letra A. 

29/05/2012 - Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio (CDEIC) 

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

12/06/2012 - Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio (CDEIC) 

Devolvida sem Manifestação.  

20/06/2012 - Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio (CDEIC)  

Designado Relator, Dep. Afonso Florence (PT-BA)   

21/08/2013 - Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio (CDEIC)  

Apresentação do Parecer do Relator n. 1 CDEIC, pelo Deputado Afonso Florence (PT-BA). 

Parecer do Relator, Dep. Afonso Florence (PT-BA), pela rejeição. 

 


