
Gabinete do Ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
Assessoria Parlamentar - ASPAR  

em parceria com a Coordenação-Geral de Apoio às Câmaras 
Setoriais e Temáticas

Acompanhamento de Projetos de Lei na Câmara e Senado, 
em 09-02-2017, ANIMAIS de ESTIMAÇÃO  

(resumo)   



MATÉRIA LEGISLATIVA: PL 215/2007
AUTOR: Ricardo Tripoli - PSDB/SP
EMENTA/OBJETIVOS: institui o Código Federal de Bem-
Estar Animal.

TRAMITAÇÃO/RELATORIA: Ordinária. Estão apensado a
ele dezenas de projetos de leis. Desde 02/2007
(apresentação) foram registrados 66 passos, inclusive em
2 Comissões Permanentes. Em 19-10-2016 estava na
Mesa Diretora da Câmara dos Deputados MESA. Por
versar a matéria de competência de mais de 3 Comissões
de mérito, consoante o disposto no art. 34, ll, do RICD, foi
decidido pela criação de Comissão Especial para deliberar
sobre a matéria

Ficha de acompanhamento/ASPAR: 01/2017



MATÉRIA LEGISLATIVA: PL 347/2003
AUTOR: CPITRAFI - PV/MA
EMENTA/OBJETIVOS: altera a lei nº 9605, de 12 de fevereiro
de 1987. Explicação da ementa: tipifica como crime a
comercialização de peixe ornamental e a venda, exportação,
aquisição e guarda de espécimes da fauna silvestre quando
praticado de forma permanente, em grande escala, em
caráter nacional ou internacional, aumenta a pena quando
houver tentativa de evitar o flagrante dentre outros.
TRAMITAÇÃO/RELATORIA: Prioridade. Desde 03/2003 foram
registrados 42 passos, inclusive em 3 Comissões
Permanentes. Estão apensados a ele outros 9 projetos de lei.
Em 08-02-2017 estava no Plenário onde não foi apreciada
face encerramento da Sessão.
Ficha de acompanhamento/ASPAR: 02/2017



MATÉRIA LEGISLATIVA: PL 1058/2011

AUTOR: Dr. Ubiali - PSB/SP

EMENTA/OBJETIVOS: dispõe sobre a guarda dos animais
de estimação nos casos de dissolução litigiosa da
sociedade e do vínculo conjugal entre seus possuidores,
e dá outras providências

TRAMITAÇÃO/RELATORIA: Ordinária. Desde 04/2011
foram registrados 28 passos, inclusive em 3 em
Comissões Permanentes. Em 04/09/2015 estava na
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania
(CCJC). Devolução à CCP

Ficha de acompanhamento/ASPAR: 03/2017



MATÉRIA LEGISLATIVA: PL 7291/2006

AUTOR: Senado Federal - Álvaro Dias - PSDB/PR

EMENTA/OBJETIVOS: dispõe sobre o registro dos circos
perante o Poder Público Federal e o emprego de animais da
fauna silvestre brasileira e exótica na atividade

TRAMITAÇÃO/RELATORIA: Prioridade. Desde 07/206 foram
registrados 61 passos, inclusive em 4 Comissões
Permanentes. Estão apensados mais de 10 outros projetos de
lei. Em 13/12/2016 estava na Mesa Diretora da Câmara dos
Deputados (MESA). Deferido o pedido contido no
Requerimento 5.608/2016, que desapensa o PL 6.432/16 do
PL 1.565/11

Ficha de acompanhamento/ASPAR: 04/2017



MATÉRIA LEGISLATIVA: PL 4548/1998

AUTOR: José Thomaz Nonô - PSDB/AL

EMENTA/OBJETIVOS: dá nova redação ao caput do art. 32
da Lei nº 9.605, de fevereiro de 1998, que "dispõe sobre as
sanções penais e administrativas derivadas de condutas e
atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras
providências".

TRAMITAÇÃO/RELATORIA: Ordinária. Desde 05/1998 foram
registrados 64 passos, inclusive em 4 Comissões
Permanentes. Estão apensado a ele mais 15 outros projetos
de lei. Em 28/04/2015 estava na Mesa Diretora da Câmara
dos Deputados-MESA. Despacho exarado ao Requerimento
n. 866/15, conforme o seguinte teor: "Deixo de receber o
Requerimento n. 866/2015, pois o pedido nele contido restou
insubsistente face à posterior apresentação do Requerimento
n. 1.037/2015, também do Senhor Deputado Ricardo Izar,
deferido em 31 de março de 2015 pela Presidência,. . .

Ficha de acompanhamento/ASPAR: 05/2017



MATÉRIA LEGISLATIVA: PL 2800/2008
AUTOR: Silas Câmara - PSC/AM
EMENTA/OBJETIVOS: altera a Lei nº 9.605, de 12 de
fevereiro de 1998. Explicação da Ementa: tipifica como
crime a manutenção de estabelecimento ou atividade de
comercialização ou industrialização da fauna silvestre;
considera inexistência de crime a venda de animais em
pequena quantidade, quando comprovada a
necessidade de subsistência do agente e sua família
TRAMITAÇÃO/RELATORIA: Ordinária. Desde 02/2008
foram registrados 19 passos, inclusive em 2 Comissões
Permanentes. Em 16/03/2015 estava na Mesa Diretora
da Câmara dos Deputados (MESA). Desarquivado nos
termos do Artigo 105 do RICD, em conformidade com o
despacho exarado no REQ-935/2015.
Ficha de acompanhamento/ASPAR: 06/2017



MATÉRIA LEGISLATIVA: PL 1634/2007
AUTOR: João Dado - PDT/SP
EMENTA/OBJETIVOS: altera as Leis nºs 5.197, de 03 de
janeiro de 1967, e 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, e
estabelece medidas de proteção às abelhas e à flora a elas
relacionada. Explicação da Ementa: declara como espécie
especialmente protegida as abelhas polinizadoras e a flora
a elas relacionadas; possibilita ao Poder Público incluir na
proteção especial qualquer espécie da fauna silvestre,
nativa ou exótica, por motivo de sua localização, função
ecológica ou econômica, raridade, beleza ou de prestação
de serviço ambiental relevante
TRAMITAÇÃO/RELATORIA: Ordinária. Desde 07/2007 foram
registrados 21 passos, inclusive em 3 Comissões
Permanentes. Em 06/11/2014 estava na Mesa Diretora da
Câmara dos Deputados (MESA). Despacho exarado ao
Requerimento nº 10763/14, conforme despacho do
seguinte teor: "Junte-se aos autos. Publique-se".
Ficha de acompanhamento/ASPAR: 07/2017



MATÉRIA LEGISLATIVA: PL 4225/2004

AUTOR: Carlos Rodrigues - PL/RJ

EMENTA/OBJETIVOS: inclui parágrafo ao art. 29 e art. 32 da
Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998. Explicação da
Ementa: agrava a pena para o cidadão estrangeiro que
comete crime de biopirataria contra animal da fauna
silvestre, nativo ou exótico

TRAMITAÇÃO/RELATORIA: Ordinária. Desde 10/2004 foram
registrados 26 passos, inclusive em 2 Comissões
Permanentes. Pronta para Pauta no Plenário (PLEN). Está
apensado a ele o projeto de lei nº 6794/2006. Em
14/05/2015 estava na Mesa Diretora da Câmara dos
Deputados (MESA). Desarquivado nos termos do Artigo 105
do RICD, em conformidade com o despacho exarado no REQ-
48/2015

Ficha de acompanhamento/ASPAR: 08/2017



MATÉRIA LEGISLATIVA: PL 2470/2011

AUTOR: Ricardo Izar - PV/SP

EMENTA/OBJETIVOS: regulamenta o direito à informação
quanto ao uso de animais vivos na obtenção de produtos e
substâncias. Explicação da Ementa: os produtos deverão
conter a seguinte informação: "obtido a partir de testes com
animais vivos"

TRAMITAÇÃO/RELATORIA: Ordinária. Desde 10/2011 foram
registrados 46 passos, inclusive em 2 Comissões
Permanentes. Foram apensados a este PL 2 outros projetos
de lei. Em 05/10/2015 estava na Comissão de Constituição e
Justiça e de Cidadania (CCJC). Recebimento pela CCJC, com as
proposições PL-6721/2013, PL-7102/2014 apensadas.

Ficha de acompanhamento/ASPAR: 09/2017



MATÉRIA LEGISLATIVA: PL 6602/2013
AUTOR: Ricardo Izar - PSD/SP
EMENTA/OBJETIVOS: altera a redação dos arts. 14, 17 e
18 da Lei nº 11.794, de 8 de outubro de 2008, para
dispor sobre a vedação da utilização de animais em
atividades de ensino, pesquisas e testes laboratoriais
com substâncias para o desenvolvimento de produtos de
uso cosmético em humanos e aumentar os valores de
multa nos casos de violação de seus dispositivos
TRAMITAÇÃO/RELATORIA: Urgência. Foi apensado a
este PL 1 outro projeto de lei. Desde 10/2013 foram
registrados 26 passos, inclusive em 4 Comissões
Permanentes. Em 11/06/2014 estava na Mesa Diretora
da Câmara dos Deputados (MESA) Remessa ao Senado
Federal por meio do Of. nº 1114/14/SGM-P
Ficha de acompanhamento/ASPAR:10/2017



MATÉRIA LEGISLATIVA: PL 7291/2006

AUTOR: Senado Federal - Álvaro Dias - PSDB/PR

EMENTA: dispõe sobre o registro dos circos perante o Poder
Público Federal e o emprego de animais da fauna silvestre
brasileira e exótica na atividade circense.

TRAMITAÇÃO/RELATORIA: Prioridade. Desde 07/2006 foram
registrados 60 passos, inclusive em 4 Comissões
Permanentes. Em 13/12/2016 estava Mesa Diretora da
Câmara dos Deputados (MESA). Deferido o pedido contido
no Req. 5.608/16, que solicita a depensação do PL 6.432/16
do PL 1.565/11.

Ficha de acompanhamento/ASPAR: 11/2017



MATÉRIA LEGISLATIVA: Projeto de Lei do Senado nº 47,
de 2014

AUTOR: SENADOR - Humberto Costa

EMENTA/OBJETIVOS: proíbe a distribuição de animais a
título de sorteio ou brinde

TRAMITAÇÃO/RELATORIA: desde 02/2014 foram
registrados 11 passos, inclusive em 1 Comissão
Permanente. Em 27/02/2015 estava na Comissão de
Constituição Justiça e Cidadania. Situação: pronta para a
pauta na Comissão. Ação: matéria pronta para a Pauta
na Comissão, com voto do Senador Magno Malta,
contrário ao Projeto.

Ficha de acompanhamento/ASPAR: 12/2017

Situação:

PRONTA PARA A PAUTA NA COMISSÃO

Ação:

Matéria pronta para a Pauta na Comissão, com voto do Senador Magno Malta contrário ao Projeto.

CCJ - Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania

Situação:

PRONTA PARA A PAUTA NA COMISSÃO

Ação:

Matéria pronta para a Pauta na Comissão, com voto do Senador Magno Malta contrário ao Projeto.

27/02/2015

CCJ - Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania

Situação:

PRONTA PARA A PAUTA NA COMISSÃO

Ação:

Matéria pronta para a Pauta na Comissão, com voto do Senador Magno Malta contrário ao Projeto.



MATÉRIA LEGISLATIVA: Projeto de Lei do Senado nº 750, de
2011

AUTOR: SENADOR - Blairo Maggi

EMENTA/OBJETIVOS: dispõe sobre a Política de Gestão e
Proteção do Bioma Pantanal e dá outras providências

TRAMITAÇÃO/RELATORIA: desde 12/2011 foram dados 17
passos. Em 13/12/2016 estava na Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania. Situação: pronta para a pauta na
Comissão. Recebido o relatório do Cidinho Santos, cm voto
favorável ao projeto, nos termos do substitutivo que
apresenta. Matéria pronta para a Pauta na Comissão.

Ficha de acompanhamento/ASPAR: 13/2017

Situação:

MATÉRIA COM A RELATORIA

Ação:

Distribuído ao Senador Marcelo Crivella, para emitir relatório

CCJ - Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania

Situação:

MATÉRIA COM A RELATORIA

Ação:

Distribuído ao Senador Marcelo Crivella, para emitir relatório

13/05/2015

CCJ - Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania



MATÉRIA LEGISLATIVA: PLS – Projeto de Lei do senado nº
456 de 2009

AUTOR: SENADOR – Jorge Afonso Argello

EMENTA/OBJETIVOS: autoriza a União a celebrar convênios
com entidades sem fins lucrativos para treinar cães-guia e
destiná-los a pessoas com deficiência visual

TRAMITAÇÃO/RELATORIA: desde 10/2009 foram registrado
24 passos, inclusive em 1 Comissão Permanente. Em 09-03-
2015 estava na SARQ – Secretaria de Arquivo onde foi
arquivado (final da legislatura). Ação: arquivado.
Ficha de acompanhamento/ASPAR: 14/2017



MATÉRIA LEGISLATIVA: PL 3490/2012

AUTOR: Ricardo Izar - PSD/SP

EMENTA: dispõe sobre a proibição da eliminação de cães e
gatos pelos órgãos de controle de zoonoses, canis públicos e
estabelecimentos oficiais congêneres, e da outras providências

TRAMITAÇÃO/RELATORIA: Urgência. Desde 03/2012 foram
registrados 91 passos. Em 08/02/2017 estava no Plenário.
Aprovada a Redação final assinada pelo Relator, Dep. Rocha
(PSDB-AC), que dispõe sobre a proibição. A matéria segue para
o Senado Federal para sanção

Ficha de acompanhamento/ASPAR: 15/2017



Assessoria Parlamentar do Gabinete do Ministro da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento - ASPAR

Chefia: Daniel Amaral;  

Assessoria Técnica: Carlos Pinto

fevereiro/2017

A prestação de serviços ofertada pela ASPAR está aberta a sugestões e críticas, notadamente sobre
questões relacionadas a subtrações, adições e outras alterações que se tornem adequadas ao
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