
  



 
 

  
 

 

 

 

 

PL 4841/2019 

Torna obrigatória a previsão de vagas em estacionamentos de aeroportos e terminais 

rodoviários interestaduais, para táxis e veículos que realizem transporte remunerado privado 

individual de passageiros por meio de aplicativos. 

Autor: Dep. Fred Costa (PATRIOTA/MG) 

Tramitação: Aguarda apresentação do parecer do relator na CVT, dep. Rodrigo Coelho 

(PODE/SC). 

 

PL 2688/2019 

Estabelece procedimento de despacho de arma de fogo e munições em voo doméstico regular. 

Autor: Dep. Alexandre Leite (DEM/SP) 

Tramitação: Aguarda apresentação do parecer do relator na CVT, dep. Hugo Leal (PSD/RJ). 

 

PDC 826/2017 

Susta o Decreto n° 9.180, de 24 de outubro de 2017, que “dispõe sobre a inclusão de 

empreendimentos públicos federais do setor aeroportuário no Programa Nacional de 

Desestatização e sobre sua qualificação no âmbito do Programa de Parcerias de Investimentos 

da Presidência da República”. 

Autor: Dep. Erika Kokay (PT/DF) 

Tramitação: Aguarda designação de relator na CCJC. 

 

 

PL 3101/2019 

Altera a Lei nº 12.462, de 4 de agosto de 2011, a Lei nº 13.097, de 19 de janeiro de 2015, e a 

Lei nº 11.771, de 17 de setembro de 2008, de forma a contribuir para a modicidade de preços 

ao usuário do transporte aéreo, sobretudo em locais de difícil acesso ou com limitadas opções 

transporte. 

Autor: Dep. Cássio Andrade (PSB/PA) 

Tramitação: Aguarda apresentação do parecer do relator da CDC, Aureo Ribeiro 

(SOLIDARIEDADE/RJ). 

 

CÂMARA DOS DEPUTADOS 
 

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2218438
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2200547
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2160118
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2160118
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2204528


 
 

  
 

 

 

PL 3229/2019 

Altera a Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986, que "Dispõe sobre o Código Brasileiro de 

Aeronáutica", para regular o transporte de cães de busca, resgate e salvamento. 

Autor: Dep. Coronel Armando (PSL/SC) 

Tramitação: Aguarda designação de relator na CCJC.  

 

PL 6716/2009 

Altera a Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986 (Código Brasileiro de Aeronáutica), para 

ampliar a possibilidade de participação do capital externo nas empresas de transporte aéreo. 

Autor: Ex-senador Paulo Octávio (PFL/DF) 

Tramitação: Em 2010 a matéria foi aprovada em Comissão Especial, e aguarda deliberação no 

Plenário. 

 

PL 6813/2017 

Estabelece a suspensão temporária de participação em licitação e ao impedimento de 

contratar com a Administração Pública. 

Autor: Ex-deputado Luiz Carlos Hauly (PSDB/PR) 

Tramitação: Aguarda designação de relator na CTASP. 

 

PL 7063/2017 

Altera a Lei nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004, para reduzir o valor mínimo dos contratos 

de parcerias público-privadas celebrados por Estados, pelo Distrito Federal e por Municípios. 

Autor: Ex-senador Antonio Carlos Valadares (PSB/SE) 

Tramitação: Em novembro de 2019, a matéria foi aprovada em Comissão Especial, e aguarda 

deliberação no Plenário.  

 

PFC 18/2015 

Propõe que a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, com auxílio do Tribunal de 

Contas da União, realize ato de auditoria contábil, financeira, orçamentária e operacional no 

Ministério da Defesa, a Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC e na Infraero Aeroportos, 

em sua atuação de controle e administração do transporte aéreo de passageiros. 

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2205559
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=465324&ord=1
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2122679&ord=1
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2124888
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=1227902


 
 

  
 

 

Autor: Dep. Altineu Côrtes (PL/RJ) 

Tramitação: Aguarda apresentação do parecer do relator na CFFC, dep. Vanderlei Macris 

(PSDB/SP).  

 

PL 3102/2015 

Dispõe sobre os preços da alimentação em aeroportos. 

Autor: Dep. Luis Tibé (AVANTE/MG) 

Tramitação: O projeto aguarda deliberação do parecer do relator na CVT, dep. Rodrigo Coelho 

(PODE/SC), que é pela rejeição. 

 

PL 3433/2012 

Revoga dispositivos que permitem a contratação de terceiros por empresas concessionárias 

de serviços públicos. 

Autor: Dep. Padre João (PT/MG) 

Tramitação: Aguarda recebimento na CFT. 

 

PL 4796/2001 

Denomina "Aeroporto Internacional de Viracopos - Governador Mário Covas" o Aeroporto 

Internacional de Viracopos, na cidade de Campinas, no Estado de São Paulo. 

Autor: Ex-senador Pedro Piva (PSDB/SP) 

Tramitação: Aguarda deliberação em Plenário. 

 

PL 2288/2015 

Altera a Lei nº 9.434, de 4 de fevereiro de 1997, que "dispõe sobre a remoção de órgãos, 

tecidos e partes do corpo humano para fins de transplante e tratamento e dá outras 

providências", para instituir a obrigatoriedade de priorização de espaço e de vaga para o 

transporte de órgãos, tecidos e partes do corpo humano para fins de transplante e tratamento. 

Autor: Ex-senador Vital do Rêgo (MDB/PB) 

Tramitação: Aguarda designação de relator na CVT. 

 

 

 

 

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=1741184
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=537193
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=29152
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=29152
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=1555327


 
 

  
 

 

PL 3274/2015 

Altera a Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000, para determinar que as locadoras de 

veículos presentes em aeroportos das capitais brasileiras disponham de veículos adaptados às 

pessoas com deficiência física e que, no caso das pessoas com mobilidade reduzida, os veículos 

sejam entregues no próprio aeroporto. 

Autor: Ex-senadora Vanessa Grazziotin (PCdoB/AM) 

Tramitação: Aguarda apresentação do parecer do relator na CDEICS, Dep. Helder Salomão 

(PT/ES). 

 

PL 5070/2016 

Altera a Lei nº 6.009, de 26 de dezembro de 1973, que “dispõe sobre a utilização e a 

exploração dos aeroportos, das facilidades à navegação aérea e dá outras providências”, para 

assegurar tratamento tarifário isonômico entre voos domésticos e internacionais que tenham 

como origem ou destino cidades gêmeas fronteiriças. 

Autor: Ex-senadora Ana Amélia (PP/RS) 

Tramitação: Aguarda designação de relator na CCJC. 

 

PDL 726/2019 

Susta efeitos dos incisos V e XV do artigo 3º. da Resolução ANAC 515 de 08 de maio de 2019 

que "dispõe sobre os procedimentos de inspeção de segurança da aviação civil contra atos de 

interferência ilícita nos aeroportos e dá outra". 

Autor: Dep. Delegado Marcelo Freitas (PSL/MG) 

Tramitação: Aguarda designação de relator na CCJC. 

 

PL 78/2020 

Altera dispositivo da Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986, para regular a gratuidade de 

bagagem a menores. 

Autor: Dep. Patricia Ferraz (PL/AP) 

Tramitação: Aguarda apresentação do parecer do relator na CDC, dep. Felipe Carreras 

(PSB/PE).  

 

 

 

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2017315
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2082482
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2232213
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2236441


 
 

  
 

 

PL 676/2020 

Dispõe sobre a redução a 0 % (zero por cento) das alíquotas das Contribuições Sociais para o 

Pis/Pasep, Cofins, CSLL e o ISS incidentes sobre as receitas decorrentes das atividades de 

aviação, turismo e entretenimento 

Autor: Dep. Felipe Carreras (PSB/PE) 

Tramitação: Aguarda apresentação do parecer do relator na CTUR, dep. Herculano Passos 

(REPUBLICANOS/SP). 

 

PL 1971/2020 

Institui o Regime Jurídico Temporário de Contratos Públicos. 

Autor: Dep. Geninho Zuliani (DEM/SP) 

Tramitação: Aguarda apresentação do parecer da relatora na CTASP, dep. Flávia Morais 

(PDT/GO). 

 

PLP 343/2013 

Dispõe sobre o imposto dos Estados e do Distrito Federal sobre a propriedade de veículos 

automotores. 

Autor: Dep. Assis Carvalho (PT/PI) 

Tramitação: Aguarda apresentação do parecer do relator na CFT, dep. Guiga Peixoto (PSL/SP). 

 

PL 9879/2018 

Inclui o Fundo Geral de Turismo entre as fontes de recursos para a subvenção da aviação 

regional destinada a facilitar o acesso a regiões de potencial turístico e dá outras providências. 

Autor: Dep. Mário Heringer (PDT/MG) 

Tramitação: Aguarda apresentação do parecer do relator na CTUR, dep. Eduardo Bismarck 

(PDT/CE). 

 

PL 942/2015 

Dispõe sobre a cobrança da taxa de estacionamento por shoppings centers. 

Autor: Dep. Luiz Carlos Ramos (PSDC/RJ) 

Tramitação: Aguarda apresentação do parecer do relator na CCJC, dep. Aureo Ribeiro 

(SOLIDARIEDADE/RJ). 

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2239407
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2249876
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2249876
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=597281
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=597281
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2169384
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2169384
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=1188119
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=1188119


 
 

  
 

 

PL 893/2020 

Altera a Lei no 7.565, de 19 de dezembro de 1986 (Código Brasileiro de Aeronáutica), para 

dispor sobre a obrigatoriedade de atendimento, pelos operadores aeroportuários, de 

recomendações técnicas expedidas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa); e a 

Lei no 13.979, de 6 de fevereiro de 2020 (Lei Coronavírus 2019), para dispor sobre a 

instalação de dispositivos para medição de temperatura de passageiros em aeroportos 

domésticos e internacionais. 

Autor: Dep. José Guimarães (PT/CE) 

Tramitação: Aguarda designação de relator na CVT.  

 

PL 673/2021 

Altera a Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986, que institui o Código Brasileiro de 
Aeronáutica, para dispor sobre a manutenção de aeroclubes nos aeroportos brasileiros. 

Autor: Dep. Delegado Marcelo Freitas (PSL/MG) 

Tramitação: Aguarda apresentação do parecer do relator na CVT, dep. Delegado Pablo 

(UNIÃO/AM). 

 

PL 64/2019 

Obriga a criação de unidade do Procon nos aeroportos brasileiros e dá outras providências. 

Autor: Deps. Weliton Prado (PROS/MG) e Aliel Machado (PSB/PR) 

Tramitação: Aguarda designação de relator na CCJC. 

 

PL 5442/2020 

Altera a Lei nº 12.462, de 4 de agosto de 2011, para dispor sobre a aplicação dos recursos do 

Fundo Nacional de Aviação Civil (FNAC) na cobertura de custos de desapropriações de áreas 

destinadas a ampliações da infraestrutura aeroportuária e aeronáutica civil. 

Autor: Sen. Dalirio Beber (PSDB/SC) 

Tramitação: Aguarda apresentação do parecer do relator na CFT, dep. Capitão Alberto Neto 

(PL/AM). 

 

PL 4998/2020 

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2241794
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2241794
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2271902
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2271902
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2190500
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2190500
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2266425
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2266425
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2267871


 
 

  
 

 

Altera a Lei nº 6.259, de 30 de outubro de 1975, que dispõe sobre o Programa Nacional de 

Imunizações, para instituir a carteira de vacinação digital. 

Autor: Sen. Acir Gurgacz (PDT/TO) 

Tramitação: Aguarda apresentação do parecer da relatora na CSSF, dep. Flávia Morais 

(PDT/GO). 

 

PL 4121/2021 

Autoriza o Poder Executivo federal a promover licitações para a celebração de contratos de 

concessão patrocinada em empreendimentos do setor aeroportuário no Estado do Amazonas. 

Autor: Poder Executivo 

Tramitação: Aguarda designação de relator na CVT. 

 

PL 4018/2020 

Condiciona o ingresso de passageiro de qualquer nacionalidade, inclusive brasileira, no 

território nacional por via aérea a comprovação de testagem negativa para a COVID-19 ou a 

assinatura de termo de compromisso de quarentena, e dá outras providências. 

Autor: Dep. Mário Heringer (PDT/MG) 

Tramitação: Aguarda designação de relator na CREDN.  

 

PL 401/1991 

Define os serviços ou atividades essenciais, para os efeitos do direito de greve, previsto no 

parágrafo 1º do art. 9º da Constituição Federal, e dá outras providências. 

Autor: Dep. Paulo Paim - PT/RS 

Tramitação: Aguarda apresentação do parecer da relatora na CCJC, dep. Bia Kicis (PL/DF).  

 

PL 3964/2019 

Dispõe sobre o exercício dos direitos culturais e a realização de apresentações culturais no 
âmbito das infraestruturas de mobilidade urbana. 

Autor: Sen. Vital do Rêgo (PSB/PB) 

Tramitação: Aguarda apresentação do parecer da relatora na CVT, dep. Rosana Valle (PL/SP).  

 

PL 3570/2015 

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2308001
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2308001
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2259133
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2259133
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=15406
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=15406
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2286994
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2286994
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2053520


 
 

  
 

 

Dispõe sobre a cobrança por excesso de peso de bagagem. 

Autor: Dep. Carlos Bezerra (PMDB/MT) 

Tramitação: Aguarda apresentação do parecer do relator na CVT, dep. Lucas Gonzalez 

(NOVO/MG). 

 

PL 3419/2008 

Altera a Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986 - Código Brasileiro de Aeronáutica, para 

dispor sobre a distribuição de horários de pouso e decolagem (slots) em aeroportos 

congestionados. 

Autor: Senado Federal - CPI do Apagão Aéreo 

Tramitação: Aguarda designação de relator na CCJC. 

 

PL 3400/2021 

Estabelece a inclusão de lavabos públicos para a limpeza e higienização das mãos em 

ambientes de grande movimentação, no âmbito Federal e dispõe de outras providências. 

Autor: Dep. José Nelto (PODE/GO) 

Tramitação: Aguarda designação de relator na CSSF.  

 

PL 3364/2021 

Acrescenta o art. 30-A à Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, para reduzir em até 50% 

os lucros da concessionária quando comprovada má qualidade na prestação do serviço 

público. 

Autor: Dep. Gurgel (PSL/RJ) 

Tramitação: O dep. Jorge Braz (REPUBLICANOS/RJ) apresentou, na CDC, parecer pela 

aprovação com substitutivo.  

 

PL 3208/2020 

Altera a Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), para dispor sobre associações 

e fundações, e dá outras providências. 

Autor: Dra. Soraya Manato (PSL/ES) 

Tramitação: Aguarda apresentação do parecer do relator na CCJC, dep. Gilson Marques 

(NOVO/SC). 

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=394878
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=394878
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2301258
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2301258
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2300877
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2300877
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2254837
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2254837


 
 

  
 

 

 

PL 3111/2019 

Prevê sanções para quem comprometa a boa ordem, a disciplina ou ponha em risco a 
segurança da aeronave ou das pessoas e bens a bordo. 

Autor: Dep. Leur Lomanto Júnior (DEM/BA) 

Tramitação: Aguarda designação de relator na CCJC.  

 

PL 3067/2020 

Altera a Lei nº 11.771, de 17 de setembro de 2008, para dispor sobre a execução da Política 

Nacional de Turismo durante o exercício de 2020, no âmbito da emergência de saúde pública 

de importância internacional relacionada ao Coronavírus (Covid-19). 

Autor: Dep. Vermelho (PSD/PR) 

Tramitação: Aguarda apresentação do parecer do relator na CFT, dep. Sanderson (PL/RS).  

 

PL 2997/2021 

Obriga a disponibilização de espaço para divulgação, promoção e/ou comercialização de 

produtos artesanais. 

Autor: Dep. Otavio Leite (PSDB/RJ) 

Tramitação: Aguarda apresentação do parecer da relatora na CDEICS, dep. Perpétua Almeida 

(PCdoB/AC).  

 

PL 2507/2020 

Inclui no rol de crimes hediondos o crime de fraude à licitação mediante elevação arbitrária 

dos preços. 

Autor: Dep. Jerônimo Goergen (PP/RS) 

Tramitação: Aguarda designação de relator na CCJC. 

 

PL 2491/2020 

Dispõe sobre medidas para regular os capitais estrangeiros no País com o objetivo de impedir 

operações que tragam risco à segurança ou à ordem pública, bem como altera a Lei nº 4.131, 

de 3 de setembro de 1962, a Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990, a Lei nº 8.934, de 18 

de novembro de 1994, a Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, a Lei nº 12.529, de 30 de 

novembro de 2011, e a Lei nº 13.506, de 13 de novembro de 2017. 

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2204572
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2204572
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2254304
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2254304
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2296571
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2296571
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2252031
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2252031
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2251997
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2251997


 
 

  
 

 

Autor: Dep. Luiz Philippe de Orleans e Bragança (PSL/SP) 

Tramitação: Aguarda apresentação do parecer do relator na CDEICS, dep. Otto Alencar Filho 

(PSD/BA). 

 

PL 2241/2019 

Obriga as grandes empresas, as rodoviárias e aeroportos a disponibilizarem lixeiras para 

resíduos perfurocortantes. 

Autor: Dep. Edna Henrique (PSDB/PB) 

Tramitação: Aguarda designação de relator na CTASP. 

 

PL 2166/2021 

Dispõe sobre criação e regulamentação do Transporte Aéreo Remunerado Individual de 

Passageiros, TARP. 

Autor: Dep. Delegado Marcelo Freitas (PSL/MG) 

Tramitação: Aguarda apresentação do parecer do relator na CVT, dep. Delegado Pablo 

(UNIÃO/AM). 

 

PL 2070/2015 

Modifica a Lei nº 9.998, de 17 de agosto de 2000, para estabelecer a obrigação de implantação 

de pontos gratuitos e abertos ao público de acesso à internet em estações rodoviárias e 

ferroviárias, portos e aeroportos. 

Autor: Dep. Hélio Leite (DEM/PA) 

Tramitação: Aguarda designação de relator na CCJC. 

 

PL 2026/2021 

Autoriza a União a realizar contratação de parceria público-privada, para concessão 

patrocinada, precedida de licitação, dos seguintes empreendimentos públicos federais do 

setor aeroportuário, localizados no Estado do Amazonas. 

Autor: Dep. Delegado Pablo (PSL/AM) 

Tramitação: Aguarda designação de relator na CCJC. 

 

PL 1996/2021 

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2197787
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2197787
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2286620
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2286620
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Regulamenta a profissão de Agente de Proteção da Aviação Civil - APAC, e dá outras 

providências. 

Autor: Dep. Paulo Abi-Ackel (PSDB/MG) 

Tramitação: Aguarda deliberação do parecer, pela aprovação com substitutivo, na CVT. O 

relator é o dep. Pastor Gil (PL/MA).  

PL 1967/1999 

Faculta o acesso gratuito de idosos a Parques Nacionais, e dá outras providências. 

Autor: Sen. Luiz Estevão (PMDB/DF) 

Tramitação: Aguarda designação de relator na CCJC. 

 

PL 1858/1999 

Dispõe sobre a obrigatoriedade de as empresas concessionárias de serviços de radiodifusão 

sonora e de sons e imagens destinarem pelo menos dois minutos diários de sua programação 

à divulgação de informações sobre menores desaparecidos. 

Autor: Sen. Gerson Camata (PMDB/ES) 

Tramitação: Aguardando criação de Comissão Temporária pela Mesa. 

 

PL 1634/2020 

Altera a Lei n º 7.565, de 19 de dezembro de 1986 - Código Brasileiro de Aeronáutica, para 

determinar a obrigatoriedade de uma malha aérea mínima que contemple todos os Estados da 

Federação em casos de calamidade pública decretada pela União. 

Autor: Dep. Shéridan (PSDB/RR) 

Tramitação: Aguarda apresentação do parecer do relator na CVT, dep. Pastor Gil (PL/MA).  

 

PL 1588/2020 

Altera a Lei n° 12.846, de 10 de agosto de 2013 (Lei Anticorrupção), para dispor sobre a 

exigência de certificação de gestor de sistema de integridade como condição para atenuar 

sanções administrativas. 

Autor: Sen. Antonio Anastasia (PSDB/MG) 

Tramitação: Aguarda apresentação do parecer do relator na CTASP, dep. Rogério Correia 

(PT/MG). 

 

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=17464
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=17464
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https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2244158
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2244158
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https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2243116


 
 

  
 

 

PL 1565/2007 

Dispõe sobre a obrigatoriedade de banheiros públicos em agências bancárias e dá outras 

providências. 

Autor: Dep. Andreia Zito (PSDB/RJ) 

Tramitação: Aguarda apresentação do parecer do relator na CSSF, dep. Hiran Gonçalves 

(PP/RR). 

 

PL 10742/2018 

Estabelece a obrigatoriedade do uso de cães farejadores no combate ao ingresso ilícito de 

entorpecentes, drogas afins e armas em território nacional via aeroportos, portos e fronteiras 

terrestres, e dá outras providências. 

Autor: Dep. Mário Heringer (PDT/MG) 

Tramitação: Aguarda apresentação do parecer do relator na CFT, dep. Sanderson (PL/RS).  

 

PL 1044/2022 

Dispõe a obrigatoriedade em definir um local reservado nos aeroportos, portos rodoviárias e 

estações ferroviárias brasileiras, para que os passageiros que estiverem portando armas de 

fogo, possam desmuniciá-las e dá outras providências. 

Autor: Dep. Alexandre Frota (PSDB/SP) 

Tramitação: Aguarda apresentação do parecer do relator na CVT, dep. Felício Laterça (PP/RJ). 

 

PEC 7/2020 

Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências. 

Autor: Dep. Luiz Philippe de Orleans e Bragança (PSL/SP) 

Tramitação: Aguarda constituição de Comissão Temporária pela Mesa. 

 

PEC 45/2019 

Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências. 

Autor: Dep. Baleia Rossi (MDB/SP) 

Tramitação: Aguarda deliberação pelo Plenário. 

 

PEC 1/2021 

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=359374
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=359374
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Acrescenta art. 175-A à Constituição Federal para determinar que pelo menos 70% (setenta 

por cento) dos recursos obtidos com outorgas onerosas de serviços e de infraestruturas de 

transportes sejam reinvestidos no próprio setor. 

Autor: Sen. Wellington Fagundes (PL/MT) 

Tramitação: Aguarda designação de relator na CCJC. 

 

  



 
 

  
 

 

 

SENADO FEDERAL 
 

 

PEC 84/2019 

Modifica a Constituição Federal, para permitir a delegação aos Estados da competência da 

União para explorar portos, aeroportos, ferrovias e energia elétrica; e altera o sistema de 

repartição de receitas tributárias. 

Autor: Diversos senadores  

Tramitação: Aguarda apresentação do parecer do relator na CCJ, Sen. Roberto Rocha 

(PSD/MA). 

 

PL 2259/2019 

Altera o Código Brasileiro de Aeronáutica para prever a compensação dos consumidores nos 

casos de atrasos de voos por período superior a quatro horas ou de cancelamento de voos, 

não motivados por más condições climáticas. 

Autor: Sen. Reguffe (PODEMOS/DF) 

Tramitação: Aguarda, em Plenário, deliberação dos REQS 453/2019, 454/2019 e 455/2019 

do Sen. Elmano Férrer (PODEMOS/PI), solicitando audiência da CI, CTFC e CAE. A matéria 

tramita na CCJ.    

 

PL 1829/2019 

Dispõe sobre os tripulantes de voos internacionais, a autorização para exploração de serviços 

aéreos públicos e a autorização de funcionamento para prestação de serviços aéreos não 

regulares de transporte de passageiro, carga ou mala postal. Dispõe sobre os objetivos da 

Política Nacional do Turismo e do Plano Nacional de Turismo, a composição e os objetivos do 

Sistema Nacional de Turismo, o Fundo Geral de Turismo (Fungetur), o Fundo Nacional de 

Aviação Civil (FNAC), os prestadores de serviços turísticos e as penalidades e infrações a que 

estão sujeitos, e os recursos de acessibilidade disponibilizados pelos meios de hospedagem. 

Autor: Ex-deputado Carlos Eduardo Cadoca (PCdoB/PE) 

Tramitação: Aguarda apresentação do parecer do relator na CCJ, Sen. Flávio Bolsonaro 

(PL/RJ). 

 

 

SENADO FEDERAL 
 

https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/136938
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/136318
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/136000


 
 

  
 

 

 

PL 2406/2019 

Destina, ao Fundo Geral do Turismo (Fungetur), 10% da arrecadação com o adicional à tarifa 

de embarque internacional a que se refere o art. 1º da Lei nº 9.825, de 1999, a fim de serem 

aplicados em projetos de construção, reforma e compra de máquinas  e equipamentos para 

meios de hospedagem, transportadores turísticos, bares e restaurantes, entre outras 

atividades. 

Autor: Sen. Jorge Kajuru (PSB/GO) 

Tramitação: Aguarda apresentação do parecer do relator na CAE, Sen. Alessandro Vieira 

(CADADANIA/SE). 

 

PL 2744/2019 

Determina que todo aeródromo civil público terá serviço de ambulância para estabilização e 

remoção das vítimas de emergência médica, proporcional ao movimento anual de passageiros, 

com pelo menos uma viatura. 

Autor: Sen. Veneziano Vital do Rêgo (PSD/PB) 

Tramitação: Aguarda designação de relator na CCJ.  

 

PLS 219/2015 

Altera a Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000, que estabelece normas gerais e critérios 

básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com 

mobilidade reduzida, e dá outras providências, para obrigar as empresas aéreas a possuírem 

rampas de acesso ou mecanismos acessórios para auxiliar no embarque e desembarque de 

pessoas com deficiência. 

Autor: Sen. Romário (PSB/RJ) 

Tramitação: Aguarda designação de relator na CCJ. 

 

PL 6296/2019 

Altera a Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, e a Lei nº 11.079, de 30 de dezembro de 

2004, para estabelecer que, nos setores rodoviário, ferroviário, hidroviário e aeroportuário da 

administração pública federal, os recursos arrecadados em pagamento pela outorga da 

concessão, pela sua renovação e prorrogação serão investidos, preferencialmente, na unidade 

da Federação onde se localiza a rodovia, a ferrovia, o porto ou aeroporto concedido. 

https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/136388
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/136661
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/120691
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/140068


 
 

  
 

 

Autor: Sen. Jader Barbalho (MDB/PA) 

Tramitação: Aguarda apresentação do parecer do relator na CI, Sen. Weverton (PDT/MA). 

 

PLS 768/2015 

Altera a Lei nº 9.636, de 15 de maio de 1998, que dispõe sobre a regularização, administração, 

aforamento e alienação de bens imóveis de domínio da União, e dá outras providências, para 

tratar da cessão não onerosa do espaço aéreo sobre instalações aeroportuárias e do espaço 

físico em águas públicas em instalações portuárias. 

Autor: Sen. Wellington Fagundes (PL/MT) 

Tramitação: Aguarda designação de relator na CCJ. 

 

PLS 408/2015 

Altera a Lei nº 6.009/73, que dispõe sobre a utilização e a exploração dos aeroportos, das 

facilidades à navegação aérea e dá outras providências, para estabelecer que na exploração 

onerosa do serviço de estacionamento nos aeroportos deverão ser reservadas áreas para 

vagas gratuitas, que não será inferior a dez por cento das vagas onerosas. 

Autor: Ex-senador Hélio José (PSD/DF) 

Tramitação: Aguarda deliberação do parecer do relator na CCJ, Sen. Fabiano Contarato 

(PT/ES), que é pela rejeição. 

 

PL 3268/2020 

Altera a Lei nº 6.009, de 26 de dezembro de 1973, para estender as isenções do pagamento 

das tarifas aeroportuárias às aeronaves públicas brasileiras da Administração Direta Federal, 

Estadual, Municipal e do Distrito Federal. 

Autor: Sen. Nelsinho Trad (PSD/MS) 

Tramitação: Aguarda despacho. 

 

PL 120/2020 

Estabelece as condições gerais aplicáveis ao transporte de bagagens de mão quando do 

transporte aéreo regular de passageiros, doméstico e internacional. 

Autor: Sen. Randolfe Rodrigues (REDE/AP) 

Tramitação: Aguarda designação de relator na CCJ. 

https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/124338
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/122032
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/142485
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/140512
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/140512


 
 

  
 

 

 

PL 484/2020 

Altera a Lei nº 12.462, de 4 de agosto de 2011, para ampliar o uso exclusivo dos recursos do 

Fundo Nacional de Aviação Civil (FNAC) ao pagamento de contrapartida pública em parcerias 

público-privadas aeroportuárias. 

Autor: Sen. Antonio Anastasia (PSD/MG) 

Tramitação: Aguarda apresentação de parecer do relator na CI, Sen. Wellington Fagundes 

(PL/MT). 

 

PL 2500/2020 

Altera a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, para dispor sobre contratos administrativos 

afetados pelas medidas nela previstas para enfrentamento da emergência de saúde pública de 

importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019. 

Autor: Dep. Federal Eduardo Costa (PTB/PA) 

Tramitação: Aguarda despacho. 

 

PL 972/2022 

Altera a Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986, que “dispõe sobre o Código Brasileiro de 

Aeronáutica”, para determinar a disponibilidade de, pelo menos, um profissional médico-

veterinário nos aeroportos em que especifica. 

Autor: Sen. Nilda Gondim (MDB/PB) 

Tramitação: Aguarda despacho. 

 

PL 800/2020 

Institui incentivos fiscais para o setor de turismo durante a pandemia de covid-19 

(coronavírus). 

Autor: Sen. Rogério Carvalho (PT/SE) 

Tramitação: Aguarda despacho. 

 

PL 2646/2020 

https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/140927
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/143478
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/152776
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/152776
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/141140
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/141140
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/149066


 
 

  
 

 

Dispõe sobre as debêntures de infraestrutura; altera as Leis nºs 9.481, de 13 de agosto de 

1997, 11.478, de 29 de maio de 2007, e 12.431, de 24 de junho de 2011; e dá outras 

providências. 

Autor: Dep. João Maia (PL/RN) 

Tramitação: Aguarda apresentação de parecer do relator em Plenário, Sen. Wellington 

Fagundes (PL/MT). 

 

PL 2380/2021 

Dispõe sobre o funcionamento e as operações do Fundo Geral de Turismo e passa a 

denominá-lo Novo Fungetur; altera as Leis nºs 11.771, de 17 de setembro de 2008, 14.002, 

de 22 de maio de 2020, e 10.668, de 14 de maio de 2003; e revoga o Decreto-Lei nº 1.191, 

de 27 de outubro de 1971. 

Autor: Comissão de Turismo da Câmara dos Deputados 

Tramitação: Aguarda apresentação de parecer do relator em Plenário, Sen. Carlos Portinho 

(PL/RJ).  

 

PL 2337/2021 

Reforma Tributária. 

Autor: Poder Executivo 

Tramitação: Aguarda apresentação de parecer do relator na CAE, Sen. Angelo Coronel 

(PSD/BA). 

 

PL 2195/2020 

Autoriza o Poder Executivo Federal a adquirir o controle da EMBRAER S/A. 

Autor: Sen. Jaques Wagner (PT/BA) 

Tramitação: Aguarda despacho.  

 

PL 1594/2021 

Destina para ações de combate à covid-19 pelo menos 50% (cinquenta por cento) dos valores 

devidos como contrapartida à União em razão das outorgas da infraestrutura aeroportuária e 

altera o art. 63 da Lei nº 12.462, de 5 de agosto de 2011, para determinar que somente parte 

desses valores será destinada ao Fundo Nacional de Aviação Civil. 

https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/151133
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Autor: Sen. Rose de Freitas (MDB/ES) 

Tramitação: Aguarda designação de relator na CI.  

 

 

PEC 110/2019 

Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências. 

Autor: Vários 

Tramitação: Aguarda deliberação na CCJ.  
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