
 

NOVOS PROJETOS 
 

CÂMARA: 
 
PL-7929/2014 Autor: Inocêncio Oliveira - PR/PE.  
Ementa: Altera a Lei nº 12.305, de 02 de agosto de 2010, prevendo 
apoio aos municípios para a elaboração dos planos municipais de 
gestão integrada de resíduos sólidos e para a garantia de disposição 
final ambientalmente adequada dos rejeitos, e dá outras 
providências. 
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProp
osicao=622088 
Texto:  
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jse
ssionid=F6ED9337E22A5DAB91FDF5A84651918D.proposicoesWeb2?c
odteor=1276116&filename=PL+7929/2014 
 
 
PL 7818/2014 Autor Geraldo Resende - PMDB/MS 
Ementa:  Estabelece a Política Nacional de Captação, Armazenamento 
e Aproveitamento de Águas Pluviais e define normas gerais para sua 
promoção. 
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProp
osicao=620487 
Texto: 
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jse
ssionid=24D97150413DEBA31BBAFE0600587A57.proposicoesWeb1?c
odteor=1267342&filename=PL+7818/2014 
 
 
PL 7162/2014 Autor Adrian - PMDB/RJ 
Ementa: Dispõe sobre incentivos fiscais à utilização de materiais 
100% reciclados em residências e empresas. 
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProp
osicao=606586 
Texto: 
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?cod
teor=1230384&filename=PL+7162/2014 
 
 
PL-8015/2014 Autor: Irajá Abreu - PSD/TO. 
Ementa: Altera a Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, para 
restringir a aplicação dos recursos do FGTS às áreas de saúde, 
saneamento, habitação e infraestrutura 
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProp
osicao=623386 



Texto: 
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jse
ssionid=7F9CF2B365792A0DDD4372EE7655A603.proposicoesWeb1?c
odteor=1281494&filename=PL+8015/2014 
 
 
PL-8019/2014 Autor: Luiz Otavio - PMDB/PA. 
Ementa: Altera a Lei nº 11.079, de 2004, que institui normas gerais 
para licitação e contratação de parceria público-privada no âmbito da 
administração pública. 
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProp
osicao=623481 
Texto: 
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jse
ssionid=C17BBD1DBA149F015ECA608879CF8A8E.proposicoesWeb2?
codteor=1281645&filename=PL+8019/2014 
 
 
SENADO: 
 
PLS 428/2014  Autor(a): Senador Anibal Diniz  Ementa: Altera a Lei 
nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, para estimular o 
compartilhamento de infraestrutura por concessionárias e 
permissionárias de serviço público.  
http://www.senado.leg.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mat
e=119543 
Texto: 
http://www.senado.leg.br/atividade/materia/getTexto.asp?t=159343
&c=PDF&tp=1 
 

PLS 265/2014 Autor(a): Senador Antonio Carlos Valadares 
 Ementa: Altera a Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997, e a Lei nº 
9.984, de 17 de julho de 2000, para incluir exigências quanto à 
alteração da vazão de reservatórios regularizadores em outorga de 
direitos de uso de recursos hídricos.  
http://www.senado.leg.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mat
e=118564 
Texto: 
http://www.senado.leg.br/atividade/materia/getTexto.asp?t=154446
&c=PDF&tp=1 
 
PLS 288/2014  Autor(a): Senador Kaká Andrade   
Ementa: Altera a Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997, que institui a 
Política Nacional de Recursos Hídricos, cria o Sistema Nacional de 
Gerenciamento de Recursos Hídricos, regulamenta o inciso XIX do 
art. 21 da Constituição Federal, e altera o art. 1º da Lei nº 8.001, de 
13 de março de 1990, que modificou a Lei nº 7.990, de 28 de 



dezembro de 1989, e a Lei nº 9.984, de 17 de julho de 2000, que 
dispõe sobre a criação da Agência Nacional de Águas - ANA, entidade 
federal de implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e 
de coordenação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos 
Hídricos, e dá outras providências, para atribuir aos Comitês de Bacia 
Hidrográfica a competência de decidir sobre as alterações de vazão 
outorgada de reservatórios regularizadores existentes na sua 
respectiva bacia.  
http://www.senado.leg.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mat
e=118684 
Texto: 
http://www.senado.leg.br/atividade/materia/getTexto.asp?t=155481
&c=PDF&tp=1 
 

 


