
 

 

PROJETOS DE LEI APRESENTADOS SOBRE O ROL DA ANS 

 

 

PROPOSIÇÃO AUTOR APRESENTAÇÃ

O 

EMENTA TRAMITAÇÃO 

 

 

Projeto de 

Decreto 

Legislativo 

187/2022 

 

 

 

Jandira 

Feghali 

(PcdoB-RJ)  

 

 

 

01/06/2022 

Susta os efeitos do art. 2°, 

caput, da Resolução Normativa 

n° 465, de 24 de fevereiro de 

2021, da Agência Nacional de 

Saúde – ANS. 

 

Aguardando 

Designação de 

Relator na 

Comissão de 

Seguridade 

Social e Família 

(CSSF) 

 

 

 

 

Projeto de 

Decreto 

Legislativo 

224/2022 

 

 

 

 

 

 

Celso Sabino 

(UNIÃO-

PA) 

 

 

 

 

09/06/2022 

 

Susta parcialmente os efeitos da 

Resolução Normativa nº 465, de 

24 de fevereiro de 2021, da 

Agência Nacional de Saúde 

Suplementar (ANS). 

 

 

 

Aguardando 

Despacho do 

Presidente da 

Câmara dos 

Deputados 

 

 

Projeto de Lei 

376/2022 

 

 

 

Ricardo 

Silva 

(PSB-SP) 

 

 

 

23/02/2022 

Dispõe que o rol de 

procedimentos e eventos em 

saúde da Agência Nacional de 

Saúde Suplementar – ANS é 

exemplificativo, devendo ser 

custeado pelo Sistema Único de 

Saúde, pela operadora de plano 

de saúde ou seguro privado de 

assistência à saúde. 

 

 

Apensado ao PL 

7419/2006 

 

 

Projeto de Lei 

392/2022 

 

 

 

Natália 

Bonavid

es (PT-

RN) 

 

 

24/02/2022 

 

Altera a Lei nº 9.656, de 3 de 

junho de 1998 para dispor sobre 

direitos de usuários e usuárias 

de planos privados de 

assistência à saúde, e dá outras 

providências. 

 

Apensado ao PL 

7419/2006 

Projeto de Lei 

402/2022 

Juninho do 

Pneu (UNIÃO-

RJ) 

24/02/2022 Obriga a cobertura do 

atendimento dos planos de 

saúde nos procedimentos e 

atendimentos para a assistência 

a doenças. 

Apensado ao PL 

7419/2006 

CÂMARA DOS DEPUTADOS 

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2325602&fichaAmigavel=nao
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2325602&fichaAmigavel=nao
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2325602&fichaAmigavel=nao
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2325602&fichaAmigavel=nao
https://www.camara.leg.br/propostas-legislativas/2327024
https://www.camara.leg.br/propostas-legislativas/2327024
https://www.camara.leg.br/propostas-legislativas/2327024
https://www.camara.leg.br/propostas-legislativas/2327024
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2315175&fichaAmigavel=nao
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2315175&fichaAmigavel=nao
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=26160&ord=1
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=26160&ord=1
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2315875&fichaAmigavel=nao
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2315875&fichaAmigavel=nao
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=332450&ord=1
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=332450&ord=1
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2316576&fichaAmigavel=nao
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2316576&fichaAmigavel=nao
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=332450&ord=1
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=332450&ord=1


 

Projeto de Lei 

416/2022 

Sanderson 

(UNIÃO-RS) 

25/02/2022 Altera a Lei nº 9.656, de 3 de 

junho de 1998, tornando o rol 

de procedimentos e eventos em 

saúde suplementar da Agência 

de Saúde Suplementar (ANS) 

exemplificativo. 

Apensado ao PL 

7419/2006 

Projeto de Lei 

592/2022 

Beto Rosado 

(PP-RN) 

16/03/2022 Altera a Lei nº 9.656, de 3 de 

junho de 1998, e a Lei nº 9.961, 

de 28 de janeiro de 2000, para 

evidenciar o caráter 

exemplificativo do Rol de 

Procedimentos e Eventos em 

Saúde. 

Apensado ao PL 

7419/2006 

Projeto de Lei 

852/2022 

Rejane Dias 

(PT-PI) 

06/04/2022 Altera a Lei nº 9.656, de 3 de 

junho de 1998, para obrigar a 

cobertura de consultas ou 

sessões, em número ilimitado, 

com fisioterapeutas, terapeutas 

ocupacionais, fonoaudiólogos e 

psicólogos, para o tratamento 

dos beneficiários com paralisia 

cerebral, Transtorno do Espectro 

Autista, deficiência física, 

intelectual, mental e com altas 

habilidades/superdotação. 

Apensado ao PL 

2003/2019 

Projeto de Lei 

1542/2022 

Roberto de 

Lucena 

(republicanos-

SP) 

 

08/06/2022 Altera a Lei dos Planos de Saúde 

para definir como 

exemplificativo o rol de 

procedimentos. 

Aguardando 

Despacho do 

Presidente da 

Câmara dos 

Deputados 

Projeto de Lei 

1549/2022 

Luis Miranda 

(Republicanos-

DF) 

08/06/2022 Altera a Lei nº 9.656, de 3 de 

junho de 1998, e a Lei nº 9.961, 

de 28 de janeiro de 2000, para 

demonstrar o caráter 

exemplificativo do Rol de 

Procedimentos e Eventos em 

Saúde. 

Aguardando 

Despacho do 

Presidente da 

Câmara dos 

Deputados 

Projeto de Lei 

1556/2022 

Eduardo da 

Fonte  

(PP-PE) 

08/06/2022 Altera a Lei dos Planos de Saúde 

para estabelecer que o rol de 

procedimentos é meramente 

exemplificativo, sem prejuízo da 

obrigação de cobertura de 

procedimentos e eventos em 

saúde recomendados de acordo 

com o caso concreto. 

Aguardando 

Despacho do 

Presidente da 

Câmara dos 

Deputados 

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2316643
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2316643
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=332450&ord=1
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=332450&ord=1
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2318024
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2318024
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=332450&ord=1
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=332450&ord=1
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2319369&fichaAmigavel=nao
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2319369&fichaAmigavel=nao
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2196699&ord=1
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2196699&ord=1
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2326554
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2326554
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2326617&fichaAmigavel=nao
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2326617&fichaAmigavel=nao
https://www.camara.leg.br/propostas-legislativas/2326671
https://www.camara.leg.br/propostas-legislativas/2326671


 

Projeto de Lei 

1563/2022 

Guiga Peixoto 

(PSC-SP) 

08/06/2022 Altera a Lei nº 9.656, de 3 de 

junho de 1998, que dispõe sobre 

os planos e seguros privados de 

assistência à saúde, para 

estabelecer que o Rol 

apresentado pela ANS é 

exemplificativo para cobertura 

assistencial pelos planos de 

saúde. 

Aguardando 

Despacho do 

Presidente da 

Câmara dos 

Deputados 

Projeto de Lei 

1564/2022 

Alencar 

Santana (PT-

SP) 

09/06/2022 Dispõe sobre os parâmetros de 

admissibilidade de tratamento 

médico ou de eventos em saúde 

que deva ser custeado pelo 

Sistema Único de Saúde, pela 

operadora de plano de saúde ou 

pelo seguro privado de 

assistência à saúde, ainda que 

excluído do rol da Agência 

Nacional de Saúde Suplementar 

– ANS 

Aguardando 

Despacho do 

Presidente da 

Câmara dos 

Deputados 

Projeto de Lei 

1565/2022 

Rose Modesto 

(UNIÃO-MS) 

09/06/2022 Altera a Lei nº 9.656, de 3 de 

junho de 1998, que dispõe sobre 

os planos e seguros privados de 

assistência à saúde, para tornar 

obrigatória a prestação 

continuada de serviços ou 

cobertura de custos assistenciais 

aos consumidores de planos de 

saúde, independente do rol 

exemplificativo da agência 

reguladora competente. 

Aguardando 

Despacho do 

Presidente da 

Câmara dos 

Deputados 

Projeto de Lei 

1567/2022 

Fábio Trad 

(PSD-MS) 

09/06/2022 Altera o art. 10 da Lei n° 9.656, 

de 3 de junho de 1998, que 

dispõe sobre os planos e 

seguros privados de assistência 

à saúde, para estabelecer que o 

rol de procedimentos e eventos 

em saúde suplementar tem 

natureza exemplificativa. 

Aguardando 

Despacho do 

Presidente da 

Câmara dos 

Deputados 

Projeto de Lei 

1568/2022 

Renildo 

Calheiros 

(PCdoB-PE) 

09/06/2022 Altera a Lei nº 9.656, de 3 de 

junho de 1998, para dispor 

sobre o caráter exemplificativo 

do Rol de Procedimentos e 

Eventos em Saúde Suplementar. 

Aguardando 

Despacho do 

Presidente da 

Câmara dos 

Deputados 

Projeto de Lei 

1573/2022 

Ney Leprevost 

(UNIÃO-PR) 

09/06/2022 Altera as Leis nº 9.656, de 3 de 

junho de 1998 e no 9.961 de 28 

de janeiro de 2000, para definir 

que o Rol apresentado pela ANS 

não possa ser interpretado como 

taxativo. 

Aguardando 

Despacho do 

Presidente da 

Câmara dos 

Deputados 

https://www.camara.leg.br/propostas-legislativas/2326756
https://www.camara.leg.br/propostas-legislativas/2326756
https://www.camara.leg.br/propostas-legislativas/2326775
https://www.camara.leg.br/propostas-legislativas/2326775
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2326785
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2326785
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2326811
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2326811
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2326827&fichaAmigavel=nao
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2326827&fichaAmigavel=nao
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2326877&fichaAmigavel=nao
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2326877&fichaAmigavel=nao


 

Projeto de Lei 

1574/2022 

Miguel 

Lombardi (PL-

SP) 

09/06/2022 Dispõe sobre a alteração do art. 

10, da Lei nº. 9.656, de 03 de 

junho de 1998, para estabelecer 

a cobertura obrigatória de 

procedimentos ou serviços não 

previstos no Rol de 

Procedimentos e Eventos em 

Saúde Suplementar, atualizado 

pela ANS, na forma em que 

especifica, e dá outras 

providências. 

Aguardando 

Despacho do 

Presidente da 

Câmara dos 

Deputados 

Projeto de Lei 

1576/2022 

Flávia Morais 

(PDT-GO) 

09/06/2022 Altera a Lei nº 9.656, de 3 de 

junho de 1998, para dispor 

sobre a amplitude das 

coberturas no âmbito da saúde 

suplementar. 

Aguardando 

Despacho do 

Presidente da 

Câmara dos 

Deputados 

Projeto de Lei 

1580/2022 

Maria do 

Rosário  

(PT-RS) 

09/06/2022 Dá interpretação autêntica ao 

§4º do Art. 10 da Lei nº 9.656 

de 3 de junho de 1998, que 

dispõe sobre os planos e 

seguros privados de assistência 

a saúde 

Aguardando 

Despacho do 

Presidente da 

Câmara dos 

Deputados 

Projeto de Lei 

1581/2022 

Daniel Coelho 

(Cidadania-PE)  

09/06/2022 Altera a Lei nº 9.961, de 28 de 

janeiro de 2000, que dispõe 

sobre a criação da Agência 

Nacional de Saúde Suplementar 

– ANS e dá outras providências, 

para vedar que a ANS limite o 

número de procedimentos a 

serem realizados pelos planos de 

saúde e que seja dada a 

garantia de cobertura para a 

prescrição médica. 

Aguardando 

Despacho do 

Presidente da 

Câmara dos 

Deputados 

Projeto de Lei 

1584/2022 

Alencar 

Santana (PT-

SP) 

09/06/2022 Dispõe sobre a excepcionalidade 

do rol taxativo da Agência 

Nacional de Saúde Suplementar 

– ANS para pessoas com 

deficiência. 

Aguardando 

Despacho do 

Presidente da 

Câmara dos 

Deputados 

Projeto de Lei 

1587/2022 

Alencar 

Santana (PT-

SP) 

09/06/2022 Dispõe sobre a excepcionalidade 

do rol taxativo da Agência 

Nacional de Saúde Suplementar 

– ANS para pessoas com 

deficiência. 

Aguardando 

Despacho do 

Presidente da 

Câmara dos 

Deputados 

https://www.camara.leg.br/propostas-legislativas/2326878
https://www.camara.leg.br/propostas-legislativas/2326878
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2326903
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2326903
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2326945&fichaAmigavel=nao
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2326945&fichaAmigavel=nao
https://www.camara.leg.br/propostas-legislativas/2326959
https://www.camara.leg.br/propostas-legislativas/2326959
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2327055&fichaAmigavel=nao
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2327055&fichaAmigavel=nao
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2327055&fichaAmigavel=nao
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2327055&fichaAmigavel=nao


 

Projeto de Lei 

1589/2022 

Da Vitoria (PP-

ES0 

10/06/2022 Altera a Lei Federal n° 9.656, de 

3 de junho de 1998 (Lei dos 

Planos de Saúde), para dispor 

sobre a amplitude de cobertura 

e o rol de procedimentos em 

saúde suplementar. 

Aguardando 

Despacho do 

Presidente da 

Câmara dos 

Deputados 

Projeto de Lei 

1601/2022 

Pastor Gil (PL-

MA) 

10/06/2022 Define que o do Rol de 

Procedimentos e Eventos em 

Saúde da Agência Nacional de 

Saúde Suplementar seja 

considerado referência mínima 

para a cobertura assistencial dos 

planos de saúde. 

Aguardando 

Despacho do 

Presidente da 

Câmara dos 

Deputados 

Projeto de Lei 

1605/2022 

Pinheirinho 

(PP-MG) 

13/06/2022 Altera a Lei nº 9.656, de 3 de 

junho de 1998, para definir que 

o rol apresentado pela Agência 

Nacional de Saúde seja 

referência básica mínima ou 

exemplificativa para cobertura 

assistencial pelos planos de 

saúde 

Aguardando 

Despacho do 

Presidente da 

Câmara dos 

Deputados 

Projeto de Lei 

1608/2022 

Policial Katia 

Sastre  

(PL-SP) 

13/06/2022 Altera a Lei n° 9.656, de 3 de 

junho de 1998 (Lei dos Planos 

de Saúde), para dispor sobre o 

rol de procedimentos e eventos 

em saúde suplementar. 

Aguardando 

Despacho do 

Presidente da 

Câmara dos 

Deputados 

Projeto de Lei 

1609/2022 

Léo Moraes 

(PODE-RO) 

13/06/2022 Obriga a Agência Nacional de 

Saúde Suplementar – ANS a 

atualizar o rol taxativo 

semestralmente, identificando 

os procedimentos que devem 

ser custeados pelo Sistema 

Único de Saúde, pela operadora 

de plano de saúde ou seguro 

privado de assistência à saúde, 

e dá outras providências. 

Aguardando 

Despacho do 

Presidente da 

Câmara dos 

Deputados 

Projeto de Lei 

1611/2022 

Pedro Lucas 

Fernandes 

(UNIÃO-MA) 

13/06/2022 Altera as Leis nº 9.656, de 3 de 

junho de 1998 e no 9.961 de 28 

de janeiro de 2000, para definir 

que o Rol apresentado pela 

Agência Nacional de Saúde 

Suplementar – ANS é 

exemplificativo para todos os 

efeitos legais. 

Aguardando 

Despacho do 

Presidente da 

Câmara dos 

Deputados 

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2327098&fichaAmigavel=nao
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2327098&fichaAmigavel=nao
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2327149&fichaAmigavel=nao
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2327149&fichaAmigavel=nao
https://www.camara.leg.br/propostas-legislativas/2327170
https://www.camara.leg.br/propostas-legislativas/2327170
https://www.camara.leg.br/propostas-legislativas/2327199
https://www.camara.leg.br/propostas-legislativas/2327199
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2327200
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2327200
https://www.camara.leg.br/propostas-legislativas/2327205
https://www.camara.leg.br/propostas-legislativas/2327205


 

Projeto de Lei 

1616/2022 

Celso Sabino 

(UNIÃO-PA) 

13/06/2022 Altera a Lei nº 9.961, de 28 de 

janeiro de 2000, para 

determinar que o Rol de 

Procedimentos e Eventos em 

Saúde represente apenas uma 

listagem exemplificativa da 

cobertura assistencial a ser 

garantida nos planos privados 

de assistência à saúde. 

Aguardando 

Despacho do 

Presidente da 

Câmara dos 

Deputados 

Projeto de Lei 

1618/2022 

Túlio Gadêlha 

(REDE-PE) 

13/06/2022 Determina que o Rol de 

Procedimentos e Eventos em 

Saúde Suplementar da Agência 

Nacional de Saúde (ANS) é 

meramente exemplificativo e 

não taxativo, garantindo ao 

beneficiário a cobertura dos 

procedimentos e medicamento 

indicados por seu médico. 

Aguardando 

Despacho do 

Presidente da 

Câmara dos 

Deputados 

Projeto de Lei 

1619/2022 

Pompeo de 

Mattos (PDT-

RS) 

13/06/2022 Altera a Lei nº 9.656, de 3 de 

junho de 1998, para 

regulamentar os procedimentos 

a serem cobertos pelos planos e 

seguros de saúde. 

Aguardando 

Despacho do 

Presidente da 

Câmara dos 

Deputados 

Projeto de Lei 

1622/2022 

Capitão Derrite  

(PL-SP) 

13/06/2022 Acresce o parágrafo 12 ao art. 

10 da Lei nº. 9.656, de 03 de 

junho de 1998, para estabelecer 

como exemplificativo o Rol de 

Procedimentos e Eventos em 

Saúde Suplementar. 

Aguardando 

Despacho do 

Presidente da 

Câmara dos 

Deputados 

Projeto de Lei 

1625/2022 

Gustinho 

Ribeiro 

(Republicanos-

SE) 

13/06/2022 Altera a Lei nº 9.961, de 28 de 

janeiro de 2000, para evidenciar 

que o Rol de Procedimentos e 

Eventos em Saúde consiste 

numa lista exemplificativa. 

Aguardando 

Despacho do 

Presidente da 

Câmara dos 

Deputados 

Projeto de Lei 

1626/2022 

Ricardo Izar 

(Republicanos-

SP) 

13/06/2022 Altera a Lei nº 9.656, de 3 de 

junho de 1998, para determinar 

o caráter exemplificativo do Rol 

de Procedimentos e Eventos em 

Saúde Suplementar editado pela 

Agência Nacional de Saúde 

Suplementar - ANS. 

Aguardando 

Despacho do 

Presidente da 

Câmara dos 

Deputados 

Projeto de Lei 

1627/2022 

Tereza Nelma  

(PSD-AL) 

13/06/2022 Altera a Lei nº 9.656, de 3 de 

junho de 1998, para dispor 

sobre o rol de procedimentos e 

eventos em saúde suplementar. 

Aguardando 

Despacho do 

Presidente da 

Câmara dos 

Deputados 

https://www.camara.leg.br/propostas-legislativas/2327227
https://www.camara.leg.br/propostas-legislativas/2327227
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Projeto de Lei 

1634/2022 

Reginaldo 

Lopes  

(PT-MG) 

13/06/2022 Altera a Lei nº 9.656, de 3 de 

junho de 1998, garantindo 

condições de tratamento a 

pacientes através de 

procedimentos ainda não 

previstos no Rol da Agência 

Nacional de Saúde Suplementar 

(ANS). 

Aguardando 

Despacho do 

Presidente da 

Câmara dos 

Deputados 

Projeto de Lei 

1641/2022 

Zé Vitor  

(PL-MG) 

13/06/2022 Altera a Lei nº 9.656, de 3 de 

junho de 1998, e a Lei nº 9.961, 

de 28 de janeiro de 2000, para 

tratar do Rol de Procedimentos e 

Eventos em Saúde. 

Aguardando 

Despacho do 

Presidente da 

Câmara dos 

Deputados 

Projeto de Lei 

1642/2022 

Felipe Carreras 

(PSB-PE) 

14/06/2022 Altera o §4º do artigo 10 da Lei 

nº 9.656, de 3 de junho de 

1998, que dispõe sobre os 

planos e seguros privados de 

assistência à saúde. 

Aguardando 

Despacho do 

Presidente da 

Câmara dos 

Deputados 

Projeto de Lei 

1643/2022 

Edna Henrique 

(Republicanos-

PB) 

14/06/2022 Altera a Lei nº 9.656, de 3 de 

junho de 1998, que dispõe sobre 

os planos e seguros privados de 

assistência à saúde, para tornar 

obrigatória a prestação 

continuada de serviços ou 

cobertura de custos assistenciais 

aos consumidores de planos de 

saúde, independente do rol 

exemplificativo da agência 

reguladora competente. 

Aguardando 

Despacho do 

Presidente da 

Câmara dos 

Deputados 

Projeto de Lei 

1646/2022 

Lídice da Mata  

(PSB-BA) 

14/06/2022 Altera a Lei nº 9.961, de 28 de 

janeiro de 2000, para 

determinar que o Rol de 

Procedimentos e Eventos em 

Saúde elaborado pela Agência 

Nacional de Saúde Suplementar 

seja uma lista exemplificativa, 

que não restrinja a autonomia 

do médico assistente para a 

solicitação do tratamento mais 

adequado à saúde do paciente 

beneficiário de planos de 

assistência à saúde. 

Aguardando 

Despacho do 

Presidente da 

Câmara dos 

Deputados 

Projeto de Lei 

1653/2022 

José Nelto (PP-

GO) 

14/06/2022 Altera a Lei nº 9.656, de 3 de 

junho de 1998, e a Lei nº 9.961, 

de 28 de janeiro de 2000, para 

dispor que o rol de 

procedimentos e eventos em 

saúde editado pela Agência 

Nacional de Saúde Suplementar 

– ANS, tenha natureza 

exemplificativa. 

Aguardando 

Despacho do 

Presidente da 

Câmara dos 

Deputados 
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Projeto de Lei 

1656/2022 

Jesus Sérgio 

(PDT-AC) 

14/06/2022 Altera as Leis nº 9.656 de 3 de 

junho de 1998 e 9.961 de 28 de 

janeiro de 2000, para 

determinar que o Rol de 

Procedimentos e Eventos em 

Saúde da Agência Nacional de 

Saúde Suplementar – ANS, não 

possa ser interpretado como 

taxativo. 

Aguardando 

Despacho do 

Presidente da 

Câmara dos 

Deputados 

Projeto de Lei 

1657/2022 

Léo Moraes 

(PODE-RO) 

14/06/2022 Altera a Lei n° 9.656, de 3 de 

junho de 1998 (Lei dos Planos 

de Saúde), para estabelecer que 

os planos e seguros privados de 

assistência à saúde deverão 

cobrir sem limites os 

procedimentos, medicamentos e 

eventos prescritos pelos médicos 

e profissionais da área da saúde. 

Aguardando 

Despacho do 

Presidente da 

Câmara dos 

Deputados 

Projeto de Lei 

1659/2022 

Nicoletti 

(União-RR) 

14/06/2022 Altera as Leis nº 9.656, de 3 de 

junho de 1998 e nº 9.961 de 28 

de janeiro de 2000, para definir 

que o Rol apresentado pela ANS 

não possa ser interpretado como 

taxativo. 

Aguardando 

Despacho do 

Presidente da 

Câmara dos 

Deputados 

Projeto de Lei 

1660/2022 

Reginaldo 

Lopes  

(PT-MG) 

14/06/2022 Altera a Lei nº 9.656, de 3 de 

junho de 1998, que dispõe sobre 

os planos e seguros privados de 

assistência à saúde, para 

estabelecer a amplitude do Rol 

de Procedimentos e Eventos em 

Saúde Suplementar. 

Aguardando 

Despacho do 

Presidente da 

Câmara dos 

Deputados 

Projeto de Lei 

1666/2022 

Clarissa 

Garotinho 

(União-RJ) 

14/06/2022 Altera as Leis nº 9.656 de 3 de 

junho de 1998 e nº 9.961 de 28 

de janeiro de 2000, para 

determinar que o Rol de 

Procedimentos e Eventos em 

Saúde da Agência Nacional de 

Saúde Suplementar – ANS, seja 

uma lista exemplificativa. 

Aguardando 

Despacho do 

Presidente da 

Câmara dos 

Deputados 

Projeto de Lei 

1667/2022 

Mário 

Negromonte Jr.  

(PP-BA) 

14/06/2022 Altera a Lei n° 9.656, de 3 de 

junho de 1998. 

Aguardando 

Despacho do 

Presidente da 

Câmara dos 

Deputados 
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Projeto de Lei 

1677/2022 

Zé Neto  

(PT-BA) 

15/06/2022 Altera a Lei nº 9.656, de 3 de 

junho de 1998 (Lei dos Planos 

de Saúde), para estabelecer o 

caráter não exaustivo do rol de 

coberturas assistenciais definido 

pela Agência Nacional de Saúde 

Suplementar. 

Aguardando 

Despacho do 

Presidente da 

Câmara dos 

Deputados 

Projeto de Lei 

1680/2022 

Sâmia Bomfim 

(PSOL-SP) 

15/06/2022 Altera a Lei nº 9.656, de 3 de 

Junho de 1998, e a Lei nº 9.961, 

de 28 de Janeiro de 2000, para 

dispor sobre a interpretação do 

Rol de Procedimentos e Eventos 

em Saúde Suplementar da 

Agência Nacional de Saúde 

(ANS) enquanto exemplificativa. 

Aguardando 

Despacho do 

Presidente da 

Câmara dos 

Deputados 

 

 

 

 

 

PROPOSIÇÃO AUTOR APRESENTAÇÃ

O 

EMENTA TRAMITAÇÃO 

 

 

Projeto de Lei 

396/2022 

Senador 

Randolfe 

Rodrigues 

(REDE-AP) 

 

 

24/02/2022 

Estabelece que a regulação 

pela Agência Nacional de 

Saúde Suplementar não 

excluirá a obrigação de as 

operadoras de planos 

privados de assistência à 

saúde cobrirem 

procedimentos, 

medicamentos e eventos 

necessários à melhor atenção 

à saúde do consumidor ou 

beneficiário e outros. 

 

Aguardando 

inclusão em 

Ordem do Dia 

do 

Requerimento 

nº 443/2022, 

do Senador 

Rogério 

Carvalho, 

solicitando a 

tramitação 

conjunta do PL 

nº 1571/2022 

com os PLs nº 

396, 1557, 

1570, 1575, 

1579 e 1590, 

de 2022, por 

tratarem da 

mesma 

matéria. 

Projeto de Lei 

1557/2022 Senador 

Fabiano 

Contarato 

(PT-ES) 

08/06/2022 Altera a Lei nº 9.656, de 3 de 

junho de 1998, para definir 

que o Rol apresentado pela 

ANS seja referência básica 

mínima para cobertura 

assistencial pelos planos de 

saúde. 

Aguardando 

inclusão em Ordem 

do Dia do 

Requerimento 

443/2022, do 

Senador Rogério 

Carvalho, 

solicitando a 

tramitação 

conjunta do PL nº 

1571/2022 com os 

PLs nº 396, 1557, 

SENADO FEDERAL 

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2329149
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1570, 1575, 1579 

e 1590, de 2022, 

por tratarem da 

mesma matéria. 

Projeto de Lei 

1570/2022 Senador 

Mecias de 

Jesus 

(Republican

os-RR) 

09/06/2022 Altera a Lei nº 9.656, de 03 

de junho de 1998, para 

dispor sobre a natureza 

exemplificativa do rol de 

procedimentos e eventos em 

saúde da Agência Nacional de 

Saúde Suplementar – ANS e 

dá outras providências. 

Aguardando 

inclusão em Ordem 

do Dia do 

Requerimento nº 

443/2022, do 

Senador Rogério 

Carvalho, 

solicitando a 

tramitação 

conjunta do PL nº 

1571/2022 com os 

PLs nº 396, 1557, 

1570, 1575, 1579 

e 1590, de 2022, 

por tratarem da 

mesma matéria. 

Votação, em turno 

único. 

Projeto de Lei 

1571/2022 Senador 

Rogério 

Carvalho 

(PT-SE) 

09/06/2022 Altera a Lei nº 9.961, de 28 

de janeiro de 2000, para 

dispor que o rol de 

procedimentos e eventos em 

saúde editado pela Agência 

Nacional de Saúde 

Suplementar – ANS, tenha 

caráter exemplificativo. 

Aguardando 

inclusão em Ordem 

do Dia do 

Requerimento nº 

443/2022, do 

Senador Rogério 

Carvalho, 

solicitando a 

tramitação 

conjunta do PL nº 

1571/2022 com os 

PLs nº 396, 1557, 

1570, 1575, 1579 

e 1590, de 2022, 

por tratarem da 

mesma matéria. 

Projeto de Lei 

1575/2022 Senador 

Romário 

(PL-RJ) 

09/06/2022 Altera a Lei n° 9.656, de 3 de 

junho de 1998 (Lei dos 

Planos de Saúde), para dispor 

sobre o rol de procedimentos 

e eventos em saúde 

suplementar. 

Aguardando 

inclusão em Ordem 

do Dia do 

Requerimento nº 

443/2022, do 

Senador Rogério 

Carvalho, 

solicitando a 

tramitação 

conjunta do PL nº 

1571/2022 com os 

PLs nº 396, 1557, 

1570, 1575, 1579 

e 1590, de 2022, 

por tratarem da 

mesma matéria. 

Projeto de Lei 

1579/2022 Senador 

Jorge 

Kajuru 

(Podemos-

GO) 

09/06/2022 Altera a Lei n° 9.656, de 3 de 

junho de 1998 (Lei dos 

Planos de Saúde), para dispor 

sobre o caráter 

exemplificativo do Rol de 

Procedimentos e Eventos em 

Aguardando 

inclusão em Ordem 

do Dia do 

Requerimento nº 

443/2022, do 

Senador Rogério 

Carvalho, 
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Saúde Suplementar e para 

vedar a imposição de limites 

para a cobertura de 

tratamento multidisciplinar. 

solicitando a 

tramitação 

conjunta do PL nº 

1571/2022 com os 

PLs nº 396, 1557, 

1570, 1575, 1579 

e 1590, de 2022, 

por tratarem da 

mesma matéria. 

Projeto de Lei 

1585/2022 Senadora 

Rose de 

Freitas 

(MDB-ES) 

09/06/2022 Altera a Lei n° 9.656, de 3 de 

junho de 1998 (Lei dos 

Planos de Saúde), para 

estabelecer o caráter de não 

taxatividade do rol de 

procedimentos e eventos em 

saúde suplementar. 

Aguardando leitura 

no Plenário do 

Senado Federal. 

Projeto de Lei 

1590/2022 Senador 

Flávio Arns 

(Podemos-

PR) 

10/06/2022 Altera a Lei n° 9.656, de 3 de 

junho de 1998 (Lei dos 

Planos de Saúde), para 

estabelecer que o rol de 

procedimentos e eventos em 

saúde da Agência Nacional de 

Saúde Suplementar (ANS) 

constitui enumeração 

exemplificativa. 

Aguardando 

inclusão em Ordem 

do Dia do 

Requerimento nº 

443/2022, do 

Senador Rogério 

Carvalho, 

solicitando a 

tramitação 

conjunta do PL nº 

1571/2022 com os 

PLs nº 396, 1557, 

1570, 1575, 1579 

e 1590, de 2022, 

por tratarem da 

mesma matéria. 

Projeto de Lei 

1592/2022 Senador 

Eduardo 

Girão 

(PODEMOS

-CE) 

10/06/2022 Altera a Lei nº 9.656, de 3 de 

junho de 1998 (Lei dos 

Planos de Saúde), para 

definir que o do Rol de 

Procedimentos e Eventos em 

Saúde da Agência Nacional 

de Saúde Suplementar 

previsto no art. 10, § 4º, seja 

considerado referência 

mínima para a cobertura 

assistencial dos planos de 

saúde. 

Encaminhado à 

publicação o 

Requerimento nº 

449/2022, do 

Senador Eduardo 

Girão, de urgência 

para matéria. 

Projeto de Lei 

1594/2022 Senador 

Paulo Paim  

(PT-RS) 

10/06/2022 Altera a Lei nº 9.656, de 3 de 

junho de 1998 (Lei dos 

Planos de Saúde), para 

estabelecer o caráter não 

exaustivo do rol de 

coberturas assistenciais 

definido pela Agência 

Nacional de Saúde 

Suplementar. 

Encaminhado à 

publicação o RQS 

nº 462, de 2022, 

do Senador Paulo 

Paim, solicitando 

urgência para a 

matéria. 

Projeto de Lei 

1602/2022 Senador 

Weverton 

(PDT-MA) 

10/06/2022 Altera a Lei nº 9.656, de 3 de 

junho de 1998, que dispõe 

sobre os planos e seguros 

privados de assistência à 

saúde e a Lei nº 9.961 de 28 

de janeiro de 2000, que cria 

Aguardando leitura 

no Plenário do 

Senado Federal. 
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a Agência Nacional de Saúde 

Suplementar – ANS e dá 

outras providências. 

Projeto de Lei 

1590/2022 Senador 

Flávio Arns 

(PODEMOS

-PR) 

10/06/2022 Altera a Lei n° 9.656, de 3 de 

junho de 1998 (Lei dos 

Planos de Saúde), para 

estabelecer que o rol de 

procedimentos e eventos em 

saúde da Agência Nacional de 

Saúde Suplementar (ANS) 

constitui enumeração 

exemplificativa. 

Aguardando 

inclusão em Ordem 

do Dia do 

Requerimento nº 

443/2022, do 

Senador Rogério 

Carvalho, 

solicitando a 

tramitação 

conjunta do PL nº 

1571/2022 com os 

PLs nº 396, 1557, 

1570, 1575, 1579 

e 1590, de 2022, 

por tratarem da 

mesma matéria. 

Projeto de Lei 

1592/2022 Senador 

Eduardo 

Girão 

(PODEMOS

-CE) 

10/06/2022 Altera a Lei nº 9.656, de 3 de 

junho de 1998 (Lei dos 

Planos de Saúde), para 

definir que o do Rol de 

Procedimentos e Eventos em 

Saúde da Agência Nacional 

de Saúde Suplementar 

previsto no art. 10, § 4º, seja 

considerado referência 

mínima para a cobertura 

assistencial dos planos de 

saúde. 

Encaminhado à 

publicação o 

Requerimento nº 

449/2022, do 

Senador Eduardo 

Girão, de urgência 

para matéria. 
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