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Brasília, 06 de junho de 2022. 

A Sua Excelência o Senhor 

Deputado Cacá Leão 

Presidente da Comissão Especial do PL 414 

Brasília – DF 

 

Ref.: Defesa da votação acelerada do PL 414/2021 na Comissão Especial 

O Fórum das Associações do Setor Elétrico (FASE), organização que 

congrega 27 associações setoriais, nesta carta representando a ABAQUE, 

ABCE, ABCM, ABRACE, ABDAN, ABEEOLICA, ABGD, ABIAPE, ABINEE, 

ABIOGÁS, ABRACEEL, ABRADEE, ABRAGE, ABRATE, ABREN, ANACE, APINE, 

COGEN, FMASE, FUNCOGE e UNICA, vem se manifestar sobre a necessidade 

de célere votação do projeto de lei de modernização do setor elétrico, PL 

414/2021, na recém-criada Comissão Especial na Câmara dos Deputados. 

Na discussão a respeito da reforma do setor elétrico brasileiro, o mais difícil 

já foi superado: obter um texto maduro, formatado a partir de significativo 

debate entre o parlamento, governo e os agentes setoriais que participam 

e constroem o setor elétrico nacional, com capacidade de modernizar e 

alinhar a legislação do setor a dos países mais desenvolvidos, em benefício 

da população e da economia nacional. 

Importante destacar que a urgente modernização do setor elétrico já 

obteve amplo apoio de parlamentares de variados espectros políticos. Seu 

caráter suprapartidário se comprova quando se observa que o tema já foi 

aprovado no Senado Federal, quando da tramitação do PLS 232/2016, mas 

também passou pela comissão especial que aprovou o PL 1.917/2015 na 

Câmara dos Deputados, que apresenta teor similar ao PL 414/2021. 

A maturidade do texto, capaz de unir diversos interesses setoriais,  faz com 

que este FASE solicite aos nobres parlamentares celeridade na tramitação 

do tema na comissão especial, criada no dia 31 de maio, para proferir um 



parecer sobre o assunto ainda antes do iminente recesso parlamentar do 

meio do ano. 

A aprovação do novo marco regulatório do setor elétrico é a principal 

notícia que o Congresso Nacional poderá dar ao consumidor brasileiro, 

posicionando o mercado de energia elétrica para alavancar novos 

investimentos, acelerar a transição energética, potencializar a inovação e o 

desenvolvimento tecnológico, atendendo anseios da sociedade e dos 

agentes produtivos. 

Atenciosamente, 

 

 

Mário Menel 

Presidente 

FASE 

 

 


