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De: Agenda do Presidente do Senado Federal
Enviada em: terça-feira, 5 de maio de 2020 10:19
Para: Presidência <presidente@senado.leg.br>
Assunto: ENC: ABDB-447 - Agenda Legisla va da INFRAESTRUTURA

De: Venilton Tadini [mailto:tadini@abdib.org.br]
Enviada em: segunda-feira, 4 de maio de 2020 18:03
Para: Agenda do Presidente do Senado Federal <agendapresidencia@senado.leg.br>
Cc: Venilton Tadini <tadini@abdib.org.br>; José Casadei <jcasadei@abdib.org.br>
Assunto: ABDB-447 - Agenda Legisla va da INFRAESTRUTURA
São Paulo, 04 de maio de 2020.

ABD–447

Davi Alcolumbre
Presidente do Senado
agendapresidencia@senado.leg.br
Ref.: Agenda Legisla va da INFRAESTRUTURA
Prezado Presidente,
Abdib, representante de 115 empresas associadas dos mais diversos elos de geração de valor do setor de
infraestrutura, gostaria de solicitar a consideração de que o Congresso nacional coloque em votação em
Plenário, mediante necessários requerimentos de urgência, projetos de lei que signiﬁcam reformas
regulatórias importantes para orientar as expecta vas e atrair inves mentos privados para a infraestrutura
nos próximos anos. As mudanças propostas nestes projetos de lei serão importantes para o momento de
saída da crise econômica.
A Abdib reconhece o esforço prioritário da Câmara dos Deputados e do Senado Federal na votação de
medidas emergenciais de combate à pandemia e a crise econômica consequente. Essas ações têm sido
fundamentais para salvar pessoas, empresas e governos, que enfrentam diﬁculdades e restrições das mais
variadas formas.
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São Paulo, 04 de maio de 2020.

Davi Alcolumbre
Presidente do Senado
agendapresidencia@senado.leg.br

Ref.: Agenda Legislativa da INFRAESTRUTURA
Prezado Presidente,
Abdib, representante de 115 empresas associadas dos mais diversos elos de geração de valor do setor de
infraestrutura, gostaria de solicitar a consideração de que o Congresso nacional coloque em votação em
Plenário, mediante necessários requerimentos de urgência, projetos de lei que significam reformas
regulatórias importantes para orientar as expectativas e atrair investimentos privados para a
infraestrutura nos próximos anos. As mudanças propostas nestes projetos de lei serão importantes para
o momento de saída da crise econômica.
A Abdib reconhece o esforço prioritário da Câmara dos Deputados e do Senado Federal na votação de
medidas emergenciais de combate à pandemia e a crise econômica consequente. Essas ações têm sido
fundamentais para salvar pessoas, empresas e governos, que enfrentam dificuldades e restrições das mais
variadas formas.
Nesse sentido gostaríamos de ponderar que a retomada da economia no pós-crise de saúde dependerá
de investimentos – e as reformas regulatórias têm o potencial de impactar positivamente as expectativas
e as projeções de investimento do setor privado.
A Abdib considera que que os projetos de lei que propõe reformas na regulação do saneamento básico
(PL 4.162/2020), energia elétrica (PLS 232/2016), gás natural (PL 6.407/2013) e concessões (PL
7.063/2017) já foram exaustivamente discutidos e têm condições de serem votados. A Abdib defende a
aprovação das matérias.
Na lista, constam projetos de lei que instituem reformas regulatórias nos setores de saneamento básico
(PL 4.162/2019), gás natural (PL 6.407/2013), energia elétrica (PLS 232/2016) e mobilidade urbana (PL
4.881/2012). Há também projetos que melhoram regras gerais de concessões (PL 7.063/2017) e
esclarecem regras para securitização de dívida tributária (PLP 459/2017), um importante instrumento
para conferir recursos para os governos estaduais e municipais. Somente a modernização da legislação
do saneamento básico pode significar a atração e R$ 500 bilhões nos próximos anos, majoritariamente
investidores privados.
Esses projetos de lei foram selecionados por um conjunto de 20 empresários que coordenam atividades
setoriais na Abdib e foram reunidos em um Comitê de Gestão da Crise, criado em abril deste ano para
contribuir com as autoridades governamentais e políticas com informações, análises e propostas para a
saída da crise econômica. A indicação tem o consentimento de mais de 900 executivos de 115 empresas
associadas da Abdib que atuam nestes 20 comitês de trabalho.
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Com as projeções de recessão e lenta recuperação para a econômica, cresce a importância de ativar todos
os caminhos para o investimento fluir e puxar a demanda para cima. A infraestrutura é uma área natural
para investimentos, dada a carência de atendimento e necessidade de melhorar a competividade. A cada
R$ 1 bilhão investido na infraestrutura, são criados 20 mil empregos diretos e indiretos, com grande
movimentação da cadeia de fornecedores de bens e serviços, causando aumento de renda e de
arrecadação tributária.
Certos de vossa compreensão e devido encaminhamentos, nos despedimos com elogios à atuação do
Congresso Nacional na condução de medidas para o enfrentamento da crise e nos colocamos à disposição
para esclarecimentos.

Cordialmente,

Venilton Tadini
Presidente-executivo
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SENADO FEDERAL
Secretaria-G eral da M esa

DESPACHO 4/2020

Junte-se à página oficial da tramitação das proposições legislativas
as cópias eletrônicas de manifestações externas, conforme listagem a
seguir exposta:
1.

PLS n°232, de2016. Documento SIGAD n° 00100.041293/2020-17.

2.

MPV n° 910, de 2019. Documento SIGAD n° 00100.041044/2020-13.

3.

MPV n° 905, de 2019. Documento SIGAD n° 00100.041158/2020-63.

4.

MPV n° 910, de 2019. Documento SIGAD n° 00100.040892/2020-13.

5.

MPV n° 932, de 2020. Documento SIGAD n° 00100.040915/2020-81.

6.

PL n° 1194, de 2020. Documento SIGAD n° 00100.040920/2020-94.

7.

PLS n° 1604, de 2020. Documento SIGAD n° 00100.039542/2020-04.

8.

PLP n° 149, de 2019. Documento SIGAD n° 00100.043002/2020-17.

9.

PL n° 2065, de 2020. Documento SIGAD n° 00100.042229/2020-45.

10.

MPV n° 926, de 2020. Documento SIGAD n° 00100.042232/2020-69.

11.

PL n° 943, de 2020. Documento SIGAD n° 00100.046892/2020-19.

12.

PL n° 1179, de 2020. Documento SIGAD n° 00100.047546/2020-58.

13.

PL n° 1886, de 2020. Documento SIGAD n° 00100.047389/2020-81.

14.

PLS n° 232, de 2016. Documento SIGAD n° 00100.045589/2020-07.

15.

PL n° 4162 de 2019. Documento SIGAD n° 00100.045589/2020-07.

Secretaria-Geral da Mesa, 19 de junho de 2020.

(assinado digitalmente)
JOSÉ ROBERTO LEITE DE MATOS
Secretário-Geral da Mesa Adjunto

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: A3B82ECE0036FF25.
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