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Ementa
Acrescenta artigo na Lei nº 9.434, de 04 de fevereiro de 1997, que dispõe sobre a remoção de órgãos,
tecidos e partes do corpo humano para fins de transplante e tratamento, tornando obrigatória a
disponibilidade de aeronaves da Força Aérea Brasileira (FAB) para o transporte dos órgãos a serem
transplantados ou os pacientes atendidos no transplante, dando prioridade inclusive para os casos em
que só estiverem disponíveis, aeronaves para o transporte de autoridades de todas as esferas da União
e dá outras providências.
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Ação
PLENÁRIO (PLEN)
Apresentação do Projeto de Lei n. 5516/2016, pelo Deputado Pedro Paulo (PMDB-RJ), que:
"Acrescenta artigo na Lei nº 9.434, de 04 de fevereiro de 1997, que dispõe sobre a
remoção de órgãos, tecidos e partes do corpo humano para fins de transplante e
tratamento, tornando obrigatória a disponibilidade de aeronaves da Força Aérea
Brasileira (FAB) para o transporte dos órgãos a serem transplantados ou os pacientes
atendidos no transplante, dando prioridade inclusive para os casos em que só estiverem
disponíveis, aeronaves para o transporte de autoridades de todas as esferas da União e
dá outras providências".
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PLENÁRIO (PLEN)
• Apresentação do Projeto de Lei n. 5516/2016, pelo Deputado Pedro Paulo (PMDB-RJ),

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_imp?idProposicao=2087314&ord=1&tp=completa

Page 1 of 2

6/9/16, 10:01 AM

que: "Acrescenta artigo na Lei nº 9.434, de 04 de fevereiro de 1997, que dispõe sobre a
remoção de órgãos, tecidos e partes do corpo humano para fins de transplante e
tratamento, tornando obrigatória a disponibilidade de aeronaves da Força Aérea
Brasileira (FAB) para o transporte dos órgãos a serem transplantados ou os pacientes
atendidos no transplante, dando prioridade inclusive para os casos em que só
estiverem disponíveis, aeronaves para o transporte de autoridades de todas as esferas
da União e dá outras providências".
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