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INFRAESTRUTURA MPV 868/2018 sim

Modernização do Marco Legal do Saneamento – o projeto atribui competência à 
Agência Nacional de Águas (ANA) para definir normas gerais sobre saneamento básico 
e trata da participação do setor privado na prestação de serviços de água e esgoto. Ao 

modernizar o marco legal de saneamento básico, a medida mostra-se fundamental 
para estimular investimentos no setor.

CONVERGENTE COINFRA Terminou o prazo de vigência em 03/06/2019. Concluído 16/08/19

INFRAESTRUTURA SCD 10/2018 sim

PL 52/2013 e PL 6621/2016 - Marco Legal das Agências Reguladoras – o texto 
aprovado pelo Senado Federal reforça o princípio da autonomia decisória das agências 

e o caráter eminentemente técnico da sua atribuição regulatória em favor da 
qualidade, eficácia e estabilidade dos atos regulatórios.

CONVERGENTE COINFRA
Sancionada a Lei nº 13.848 de 25/06/2019 e pblicada 
no DOU de 26/06/2019.

Concluído 16/08/19

INFRAESTRUTURA PLC 8/2013 Não
Concede isenção de pagamento de pedágio aos que possuam residência permanente 

ou exerçam atividades profissionais permanentes no município em que se localiza 
praça de cobrança de pedágio

DIVERGENTE COINFRA
Na Comissão de Serviços de Infraestrutura,  pronta 
para pauta para votação do parecer do relator Sen. 
Jayme Campos

Em 
andamento

13/11/19

INFRAESTRUTURA PLC 79/2016 Não
Altera a lei geral de telecomunicações para permitir a adaptação da modalidade de 

licenciamento de serviço de telecomunicações de concessão para autorização.
CONVERGENTE COINFRA

Sancionado e convertido na Lei nº 13.879, de 
03/10/2019.

Concluído 01/11/19

INFRAESTRUTURA PLC 75/2018 Não

Regulação do transporte rodoviário de cargas – TRC.
O TRC é atividade de natureza comercial, aberto à exploração por pessoa física ou 

jurídica, nas seguintes modalidades: a) por conta de terceiros e mediante 
remuneração; c) de carga própria ou própria diferenciada, em veículo próprio, sem 

remuneração. 
Em qualquer modalidade, o exercício da atividade depende de prévia inscrição do 

interessado no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas (RNTRC), 
da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), em categoria específica que 

terá validade de 3 anos.

CONVERGENTE 
com ressalva

COINFRA

O relator, Sen. Luiz do Carmo, apresentou relatório 
favorável ao projeto com vinte e sete emendas de 
sua autoria, e pela rejeição da emenda nº 1. Matéria 
pronta para pauta na Comissão.

Em 
andamento

06/11/19

INFRAESTRUTURA PLS 232/2016 sim

Concessões de geração e distribuição de energia elétrica – o substitutivo aprovado na 
CAE e CCJ do Senado Federal viabiliza importantes transformações no setor elétrico, 

como a ampliação do mercado livre, novas regras aplicáveis às licitações no segmento 
de geração de energia e a separação da contratação de lastro e energia.

CONVERGENTE 
com ressalva

COINFRA

Incluída na pauta da comissão de serviços de 
infraestrutura do Senado Federal, para votação do 
parecer do relator da matéria, Sen. Marcos Rogerio, 
que apresentou parecer pela aprovação do projeto, 
na forma de emenda substitutiva. 

Em 
andamento

13/11/19



INFRAESTRUTURA PLS 1/2018 Não

O Certificado de Recebíveis de Saneamento (CRS) é título de crédito nominativo, de 
livre negociação, representando promessa de pagamento em dinheiro e lastreado nos 
créditos decorrentes ou destinados à prestação de serviços de saneamento. O CRS é 

de emissão exclusiva das companhias securitizadoras e constitui título executivo 
extrajudicial, representando dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível.

CONVERGENTE COINFRA
Desde 07/03/2019 na Comissão de Desenvolvimento 
Regional e Turismo do Senado, aguardando parecer 
do Relator, Sen. Marcelo Castro.

Em 
andamento

13/11/19

INFRAESTRUTURA PLS 261/2018 Não

Dispõe sobre a exploração indireta pela União do transporte ferroviário em 
infraestruturas de propriedade privada entre portos brasileiros e fronteiras nacionais, 
que transponham os limites de Estado ou Território ou que se conectem às ferrovias 

federais.

CONVERGENTE 
com ressalva

COINFRA
Incluída na pauta da Comissão de Serviços de 
Infraestrutura do Senado. 

Em 
andamento

13/11/19

INFRAESTRUTURA PL 6407/2013 Não Define medidas para fomentar a Indústria de Gás Natural CONVERGENTE COINFRA

Aprovado em 30/10/2019 na CME o parecer do 
Relator, Dep. Silas Câmara (REP-AM). Aguardando 
Parecer do Relator na Comissão de Desenvolvimento 
Econômico, Indústria, Comércio e Serviços (CDEICS)

Em 
andamento

13/11/19

INFRAESTRUTURA PL 9463/2018 Não
Dispõe sobre a desestatização da Centrais Elétricas Brasileiras S.A. – Eletrobrás e altera 
a Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002, a Lei nº 9.991, de 24 de julho de 2000, e a Lei 

nº 5.899, de 5 de julho de 1973
CONVERGENTE COINFRA

Em 10/05/2018, parecer do Dep. Jose Carlos Aleluia, 
Relator, pela aprovação com emendas. Aguardando 
criação de Comissão Temporária pela Mesa Diretora 
da Câmara dos Deputados

Em 
andamento

13/11/19

INFRAESTRUTURA PL 10834/2018 Não
Promove alterações na destinação dos recursos do FMM para construção de 

embarcações da
marinha em estaleiros brasileiros

CONVERGENTE 
com ressalva

COINFRA

Na Comissão de Finanças e Tributação (CFT) 
aguardando parecer do relator, Dep. Major Vitor 
Hugo (PSL-GO). Em 02/07/2019 foi encerrado o prazo 
para emendas ao projeto. Foram apresentadas 2 
emendas.

Em 
andamento

13/11/19

INFRAESTRUTURA
PL 10985/2018 
(PLS 209/2015)

Não

Determina que a Aneel deverá estabelecer, para aplicação a partir de 2017, no 
montante elegível e nas condições de pagamento para os participantes do mecanismo 
de realocação de energia – MRE: i) o custo do deslocamento da geração hidroelétrica 

decorrente de geração termelétrica que exceder aquela por ordem de mérito; ii) a 
importação de energia elétrica sem garantia física; e iii) redução de carga ocasionada 

por ofertas de consumidores de energia elétrica, com o fim de substituir geração 
termelétrica fora da ordem de mérito.

CONVERGENTE 
com ressalva

COINFRA
Aguardando Apreciação pelo Senado Federal, para 
onde foi encaminhado em 27/06/2019

Em 
andamento

13/11/19

INFRAESTRUTURA PL 11277/2018 Não Adequa o processo de desapropriação aos novos modelos de execução de obras.
CONVERGENTE 

com ressalva
COINFRA

Desde 27/03/2019 aguardando constituição de 
Comissão Temporária pela Mesa Diretora da Câmara.

Em 
andamento

13/11/19


