
Há centenas de projetos de lei em tramitação no 
Congresso Nacional com impactos diversos nos setores 

de infraestrutura. Dentro desse compêndio, há um 
conjunto de medidas prioritárias, com capacidade para 
trazer transformações significativas, nos quais os 
comitês e as instâncias diretivas da Abdib depositam 

boas expectativas. Alguns assuntos precisam ser 
enviados ao Congresso Nacional.

O trâmite legislativo é complexo e repleto de 
nuances. Tudo pode mudar em pequenos 
intervalos de tempo, motivado por condições 
ou interesses locais ou globais. A despeito 

desses fatores, os empresários e 
especialistas que participam dos comitês 
da Abdib sempre reservam um olhar 
analítico ao mérito e aos objetivos de 

artigos, parágrafos, incisos e alíneas. 
O propósito é melhorar o ambiente 
de negócios e criar condições 
atrativas à expansão dos 
investimentos na infraestrutura.

Plenário em foco
HÁ ALGUNS PROJETOS EM TRAMITAÇÃO NO CONGRESSO 

NACIONAL QUE, DEVIDO À CAPACIDADE DE MELHORAR  
A REGULAÇÃO E O AMBIENTE DE NEGÓCIOS, SÃO 

PRIORITÁRIOS PARA A INFRAESTRUTURA
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Matérias prioritárias para a  
infraestrutura no Congresso Nacional

Tema PL Situação 

Contratação 
pública PL 1.292/1995

Substitui regimes de licitações públicas existentes por  
uma legislação nova, introduzindo mecanismos mais eficientes, 
mais racionalidade e transparência às contratações públicas.

Agências 
reguladoras PL 6.621/2016

Padroniza as regras de governança de agências reguladoras  
e incorpora mecanismos para melhorar a transparência, a 
autonomia orçamentária e a qualidade do processo regulatório.

Licenciamento 
ambiental PL 3.729/2004

Esclarece competências entre União, estados e municípios, 
aperfeiçoa aspectos processuais, estipula prazos para as etapas 
do licenciamento e revê exigências desnecessárias.

Saneamento 
básico MP 868/2018

Propõe regras para modernizar a regulação, com foco na 
concorrência, na atração de capital privado, na melhoria da 
qualidade regulatória e no reforço do escopo de contratos.

Modelo do setor 
elétrico

PL 1.917/2015 Medidas promovem uma revisão regulatória e um 
aprimoramento no modelo do setor elétrico a partir de uma 
ampla consulta a empresas e especialistas do setor elétrico.PLS 232/2016

Risco hidrológico PL 10.985/2018 
(PLS 209/2015)

Mitiga e compensa impactos do risco hidrológico (GSF), fator  
que mensura o quanto de energia hidrelétrica contratada não  
é entregue por razões alheias à operação das empresas.

Gás natural PL 6.407/2013
Reforma a regulação para atender a mudança no mercado 
derivada da venda de ativos da Petrobras. Foco em atrair agentes 
e investimento, aumentar competição e respeitar contratos.

Telecomunicações PLC 79/2016
Permite substituir o modelo de concessão pelo de autorização e 
oferece solução regulatória para a incorporação dos bens 
públicos da telefonia fixa.

Securitização PLP 459/2017
Esclarece procedimentos para securitização da dívida tributária 
dos entes públicos de forma a contribuir com o aumento de 
receita pública e impulsionar investimentos no curto prazo.

Concessões 
rodoviárias

Não enviado ao 
Congresso

Oferece solução privada para concessões rodoviárias com 
desequilíbrios, permitindo a manutenção de benefícios aos 
usuários e ao poder concedente e a retomada dos investimentos.

Desestatização da 
Eletrobras PL 9.463/2018

Propõe a desestatização da Eletrobras por meio da oferta pública 
e pulverização do capital da estatal federal de energia elétrica 
sem que a União acompanhe o aumento de capital.

Desapropriações Não enviado ao 
Congresso

Moderniza regras sobre desapropriações públicas  
existentes desde 1941.
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