
Gabinete do Ministro da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento 

Assessoria Parlamentar - ASPAR  
em parceria com a Assessoria Parlamentar de Apoio às 

Câmaras Setoriais e Temáticas - ACST

Acompanhamento de Projetos de Lei na Câmara e Senado, para 

CULTURAS de INVERNO (trigo, sorgo, cevada, centeio, aveia, lúpulo 
e malte),  com posição em 12-06-20017 



MATÉRIA LEGISLATIVA: PL 5332/2009

AUTOR: Elcione Barbalho - PMDB/PA

EMENTA/OBJETIVOS: cria o "pão brasileiro", a ser produzido
com farinha de trigo adicionada de farinha de mandioca
refinada, de farinha de raspa de mandioca ou de fécula de
mandioca, adquiridos pelo poder público, e estabelece
regime tributário especial para a farinha de trigo misturada,
e dá outras providências

TRAMITAÇÃO/RELATORIA: Ordinária. Desde 06/2009
(apresentação), foram registrados 44 passos, inclusive em 4
Comissões. Em 30/03/2015 estava no PLENÁRIO (PLEN). Ato
da Presidência: Cria Comissão Especial, nos termos do inciso
II e do § 1º do art. 34 do Regimento Interno

Ficha de acompanhamento/ASPAR: 01/2017



MATÉRIA LEGISLATIVA: PL 4149/1998

AUTOR: Cunha Bueno - PPB/SP

EMENTA/OBJETIVOS: dispõe sobre concurso para propor
alteração do brasão das Armas Nacionais

TRAMITAÇÃO/RELATORIA: Ordinária. Desde
02/1998 (apresentação), foram registrados 28 passos,
inclusive em 4 Comissões Permanentes. Estão apensos a este
PL outros 7 projetos de leis. Em 29-06-2016 estava na
Comissão de Constituição e Justiça. Designado Relator,
Deputado Bonifácio de Andrada PSDB-MG

Ficha de acompanhamento/ASPAR: 02/2017



MATÉRIA LEGISLATIVA: PL 70/2003

AUTOR: Luiz Antonio Fleury - PTB/SP

EMENTA/OBJETIVOS: dispõe sobre a adição de ácido fólico
na farinha de trigo e na farinha de milho

TRAMITAÇÃO/RELATORIA: Ordinária. Desde 02/2003
(apresentação), foram registrados 47 passos, inclusive em 4
Comissões Permanentes. Em 25-07-2006 estava na Mesa
Diretora da Câmara dos Deputados (MESA). Remessa ao
Senado Federal, através do Of SGM/P 1435/06

Ficha de acompanhamento/ASPAR: 03/2017



MATÉRIA LEGISLATIVA: PL 4679/2001

AUTOR: Aldo Rebelo - PCdoB/SP

EMENTA/OBJETIVOS: dispõe sobre a obrigatoriedade de
adição de farinha de mandioca refinada, de farinha de raspa
de mandioca ou de fécula de mandioca à farinha de trigo

TRAMITAÇÃO/RELATORIA: Ordinária. Desde 05/2001, foram
registrados 52 passos, inclusive em 5 Comissões Permanentes.
Em 15/05/2009 estava na Mesa Diretora da Câmara dos
Deputados (MESA). Ofício n° 164/2009-CN comunica o
resultado da apuração dos vetos presidenciais constantes da
cédula única de votação utilizada na sessão conjunta
realizada no dia 06/05/09. Mantido o Veto total nº 44/08,
aposto a este PL
Ficha de acompanhamento/ASPAR: 04/2017

http://www.camara.gov.br/internet/deputado/Dep_Detalhe_Inativo.asp?id=524144


MATÉRIA LEGISLATIVA: PL 3487/2012
AUTOR: Jerônimo Goergen - PP/RS
EMENTA/OBJETIVOS: dispõe sobre a comercialização, a
estocagem e o trânsito de arroz, trigo, feijão, cebola, cevada e
aveia e seus derivados importados de outros países, para
consumo e comercialização interno, e dá outras providências
TRAMITAÇÃO/RELATORIA: Ordinária. Desde 03/2012, foram
registrados 44 passos, inclusive em 4 Comissões Permanentes.
Em 29-08-2016 estava no Plenário - PLEN . Apresentação de
Requerimento solicitando inclusão na Ordem do Dia deste
Projeto, pelo Deputado Jerônimo Goergen PP-RS
Ficha de acompanhamento/ASPAR: 05/2017



MATÉRIA LEGISLATIVA: PL 3524/1997

AUTOR: Abelardo Lupion - PFL/PR

EMENTA/OBJETIVOS: dispõe sobre a obrigatoriedade,
quando da importação de produtos agrícolas, de aquisição de
uma parcela no mercado interno. Explicação da Ementa:
estabelece a obrigação de aquisição no mercado interno de
no minimo 20% (vinte por cento) da quantidade total do
produto a ser importado

TRAMITAÇÃO/RELATORIA: Ordinária. Desde 08/1997, foram
registrados 44 passos, inclusive em 4 Comissões Permanentes.
Em 24/08/2015 estava na Comissão de Constituição e Justiça
e de Cidadania (CCJC). Devolução à CCP. Situação: arquivada
(final da legislatura)

Ficha de acompanhamento/ASPAR: 06/2017



MATÉRIA LEGISLATIVA: PL 1721/2007
AUTOR: Ribamar Alves - PSB/MA
EMENTA/OBJETIVOS: estimula a adição de ácido fólico na

produção de pães. Explicação da Ementa: elemento
conhecido pelo nome de "vitamina B9"

TRAMITAÇÃO/RELATORIA: Ordinária. Desde 08/2007, foram
registrados 4 passos, sem passar por nenhuma Comissão
Permanente ainda. Em 13/09/2007 estava na Mesa Diretora
da Câmara dos Deputados (MESA) Devolvido ao Autor, nos
termos do § 1º do artigo 137 do RICD

Ficha de acompanhamento/ASPAR: 07/2017



MATÉRIA LEGISLATIVA: PL 4473/1994

AUTOR: Senado Federal - Jarbas Passarinho - PPR/PA

EMENTA/OBJETIVOS: dispõe sobre a obrigatoriedade da
adição de micronutrientes aos produtos de alimentação que
especifica, e dá outras providências. Explicação da Ementa:
adiciona a farinha de trigo ferro, a Tiamina no leite em pó
integral e semi-desnatado vitamina A, C e Ferro, e no leite
pasteurizado vitamina A; sendo que esta determinação não se
aplica às unidades de produção que manipulem menos de mil
litros por dia

TRAMITAÇÃO/RELATORIA: Prioridade. Estão anexados a este
PL outros 5 projetos de lei: 5583/2001; 6716/2007;
3933/2008, 6879/2010 e 3494/2012. Desde 03/1994, foram
registrados 44 passos, inclusive em 5 Comissões Permanentes.
Em 16/04/2012 estava na Mesa Diretora da Câmara dos
Deputados (MESA), quando foi apensado o PL 3494/2012
Ficha de acompanhamento/ASPAR: 08/2017



MATÉRIA LEGISLATIVA: PL 943/2007

AUTOR: Darcísio Perondi - PMDB/RS

EMENTA/OBJETIVOS: altera a Lei n° 10.674, de 16 de maio
de 2003, que "obriga a que os produtos alimentícios
comercializados informem sobre a presença de glúten, como
medida preventiva e de controle da doença celíaca".
Explicação da Ementa: obriga a colocação da informação
positiva "contém Glúten" somente nos alimentos
industrializados que contenham em sua composição aveia,
trigo, cevada, malte e centeio e/ou seus derivados; a
expressão "não contém Glúten" aparecerá tão somente nos
alimentos industrializados que por processo tecnológico foi
retirada a proteína do glúten

TRAMITAÇÃO/RELATORIA: Ordinária. Desde 05/2007, foram
registrados 9 passos, inclusive em 2 Comissões
Permanentes. Em 12/08/2008 estava na Coord. de
Comissões Permanentes (CCP). Ao Arquivo - Memorando nº
220/08 - COPER

Ficha de acompanhamento/ASPAR: 09/2017



MATÉRIA LEGISLATIVA: PL 1370/2015

AUTOR: Luiz Nishimori - PR/PR

EMENTA: altera a Lei nº 8.096, de 21 de novembro de 1990,
para priorizar o trigo produzido no Brasil nas compras
governamentais

TRAMITAÇÃO/RELATORIA: Ordinária. Desde 05/2015, foram
registrados 15 passos, inclusive em 2 Comissões Permanentes.
Em 18-05-2016 estava na Comissão de Constituição e Justiça
e de Cidadania (CCJC). Apresentação do Parecer do Relator,
pelo Dep. Jerônimo Goergen PP-RS, pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa

Ficha de acompanhamento ASPAR: 10/2017



MATÉRIA LEGISLATIVA: PL 3615/2012  

AUTOR: Padre João - PT/MG

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

TRAMITAÇÃO/RELATORIA: Ordinária. Foi apensado o PL
1014/2015. Desde 04/2012 foram registrados 47 passos,
inclusive em 3 Comissões Permanentes. Em 28/05/2015
estava na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania -
CCJC. Apresentação do Parecer do Relator nº 3 da CCJC, pelo
deputado Alceu Moreria (PMDB/RS que, dispõs sobre a sua
inconstitucionalidade, injuridicidade e má técnica legislativa,
deste e do PL apensado (PL 1014/2015)

Ficha de acompanhamento/ASPAR:  11/2017



MATÉRIA LEGISLATIVA: PLS - Projeto de Lei do Senado nº 155
de 2014

AUTOR: SENADOR - Antonio Carlos Valadares

EMENTA/OBJETIVOS: altera o Decreto-Lei nº 986, de 21 de
outubro de 1969, que institui normas básicas sobre alimentos,
para determinar que os rótulos dos alimentos informem a
presença de substâncias potencialmente alérgenas em sua
composição

TRAMITAÇÃO/RELATORIA: Desde 05/2014, foram registrados
15 passos, inclusive em 1 Comissão Permanente (Comissão de
Assuntos Sociais). Em 07-04-2016 estava na Comissão de
Assuntos Sociais. Situação: matéria com a Relatoria. Ação: O
Presidente da Comissão, Senador Edson Lobão, designa o
Senador Eduardo Amorim como Relator da matéria. O
processado da matéria permanecerá na Secretaria da
Comissão, conforme o art. 6º da Instrução Normativa da
Secretaria-Geral da Mesa nº 4, de 2015

Ficha de acompanhamento/ASPAR: 12/2017



Assessoria Parlamentar do Gabinete do 

Ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
– ASPAR

Chefia: Daniel Lopes Amaral

Assessoria Técnica: Carlos Pinto

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 acompanhamento deste conjunto
subjetivo de projetos de lei
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