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HERCULANO PASSOS
deputado federal

Finalizado este primeiro ano de mandato com
o deputado federal, o sentimento
que tenho é de que, apesar de toda a dificul
dade pela qual o país vem passando,
foi possível fazer um bom trabalho na Câm
ara dos Deputados. E é um pouco do
que foi feito que vamos mostrar nesta rev
ista. Cheguei em fevereiro empolgado
para trabalhar, entrei em várias comissõ
es, debatendo diversos assuntos e fui
conhecendo o funcionamento da Casa. Qu
ando vereador, na época em que o exgovernador Fleury Filho era deputado fed
eral, fui muito para Brasília e também
quando fui prefeito, conquistando recurs
os e benefícios para Itu. Mas agora
minha função é diferente, por isso tem sido
necessário conhecer o Congresso
Nacional como parte integrante das dua
s Casas que o formam (a Câmara e o
Senado).
O ano de 2015 foi um ano atípico, que
se encerrou com a possibilidade de
cassação do mandato do presidente da Câm
ara e o impeachment da Presidente
da República. É um momento histórico
para a política brasileira, infelizmente
um mau momento histórico. Apesar disso,
consegui fazer um bom primeiro ano
de mandato. Mesmo com todo o contingenc
iamento do governo ao Orçamento,
consegui trazer muitos recursos para a saú
de, infraestrutura e o esporte da nossa
região. Conseguimos aprovar e transforma
r em leis projetos importantes para
o desenvolvimento do país, avançamos em
alguns debates e fizemos reformas
políticas que, acredito, serão benéficas par
a o Brasil.
Em 2016 ainda vamos passar por dificuldad
es, com crise econômica, política e
social, mas, em momentos de crise, é pre
ciso de criatividade e inovação e é com
esse espírito vou trabalhar no ano que vem
, pois acredito no Brasil.
Boa leitura!

Herculano Passos
Deputado Federal (PSD-SP)
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R$ 1 milhão
para saúde
de Itu
O aporte financeiro indicado
pelo parlamentar poderá
ser usado para a aquisição
de diversos equipamentos,
desde camas hospitalares até
aparelhos para exames, como
raio-X. Os recursos servirão para
equipar a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) que está
sendo construída na Avenida Tiradentes. “Essa emenda
vai ajudar a melhorar o atendimento aos pacientes do
Sistema Único de Saúde, porque a saúde é um setor
que nunca para e que demanda sempre a reposição
e renovação de equipamentos. Então os municípios

precisam constantemente de recursos nesta área e,
como deputado federal, estará sempre entre as minhas
prioridades indicar emendas que ajudem a oferecer
melhor atendimento à população que usa o sistema
público de saúde”, afirmou o deputado. Com o empenho
da sua emenda para Itu, o convênio entre o município e o
Ministério da Saúde já pode ser celebrado.

Mais recursos para a região
Além de R$ 1 milhão para Itu, o deputado Herculano destinou verbas para outros municípios da região. Veja:

Município

Valor

Apiaí, Cabreúva, Cotia,
Mairinque, Penápolis, Piedade,
Santana do Parnaíba, Tietê.

R$ 250.000,00
(cada município)

Infraestrutura Urbana

Atibaia

R$ 500.000,00

Infraestrutura Urbana

Araçariguama

R$ 300.000,00

Equipamentos para a UPA Nossa Senhora Aparecida

Aguaí

R$ 250.000,00

Saúde

Capela do Alto
Guarujá
Porto Feliz
Salto

R$ 500.000,00
R$ 200.000,00
R$ 300.000,00
R$ 1.500.000,00

Área

Infraestrutura
Saúde
Construção de um ginásio de esportes

R$ 200.000,00

Infraestrutura

R$ 500.000,00

Infraestrutura
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Herculano Passos
propõe obrigatoriedade
de LIBRAS e braile na
formação de professore
s

O deputado federal Hercu
lano Passos apresentou
o Projeto de Lei (PL
3432/2015) que dispõe
sobre a inclusão de conh
ec
imentos básicos sobre
braile e LIBRAS na forma
ção de docentes da educ
aç
ão básica. O objetivo
é incluir na Lei de Diretr
izes e Bases da Educação
a obrigatoriedade do
ensino dessas linguagen
s nos cursos de formaçã
o de professores. “No
Brasil há normas estabele
cendo que a formação de
professores deve ter conte
údos voltados à pessoa
com
deficiência, mas incluir es
sa norma na Lei de Diretr
izes
e Bases da Educação tor
na mais estável e perene
a
sua permanência como
uma diretriz para a educ
ação”,
explicou Passos. As pesq
uisas da área especializa
da
evidenciam que um dos
aspectos mais importante
s para
a efetivação da educação
inclusiva no cenário atu
al é a
formação dos professores
. Para o deputado, a tarefa
de
projetar o educando para
a vida em sociedade e pa
ra o
trabalho é da escola e qu
e é na escola que todos
devem
escolarizar-se. “Mas sei
que fazer acontecer a inc
lusão
educacional de pessoas
com necessidades especia
is,
especialmente cegos e su
rdos, é uma tarefa lenta
e
muito complexa. Por iss
o, queremos que a capa
citação
dos professores esteja pre
vista em lei”.

Mais inclusão

Outra proposta de autor
ia do deputado é o PL
2406/2015, que obriga as
empresas ligadas à
televisão e ao cinema, as
sim como outros meios
de comunicação visual,
a colocarem legenda em
todos os filmes, novelas
e programas exibidos,
especialmente aqueles qu
e forem dublados. A
intenção é garantir que
deficientes auditivos
também tenham acesso
a esse tipo de lazer.

Lazer garantido

Herculano também é au
tor do Projeto de Lei
(PL 3737/15), que trata
sobre as atividades com
permissão permanente
para o trabalho em
domingos e feriados. A leg
islação brasileira é
divergente sobre a nece
ssidade de convenção
coletiva que autorize o fun
cionamento de hotéis,
bares e restaurantes neste
s dias da semana
e o projeto tornar essa reg
ra clara e garante
segurança jurídica para
o setor.
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Contra os maus tratos
a animais

ais, Herculano Passos também
Além de integrar a CPI de maus tratos a anim
a visibilidade obrigatória dos serviços de
apresentou o PL 1855/2015, que determin
agem do atendimento com transmissão
banho e tosa em pet shops, além da film
s pelo período mínimo de seis meses.
pela internet e armazenamento das gravaçõe
os animais. “Muitas pessoas mantêm
O objetivo é inibir os maus-tratos contra
ças e idosos de
câmeras ocultas em casa para proteger crian
do projeto é o
abusos de babás ou cuidadores. O princípio
ssos”, comparou
mesmo: vigilância, para inibir possíveis exce
meio ambiente,
do
sa
Herculano. Historicamente ligado à defe
de Itu, em São
durante seus dois mandatos como prefeito
de em modelo
Paulo, Herculano Passos, transformou a cida
truiu o primeiro
de coleta e tratamento de lixo. Também cons
com a mais alta
a,
Latin
prédio publico sustentável da América
iona a Prefeitura. O
certificação ambiental. Neste prédio func
antio de árvores
deputado liderou ainda o primeiro mega-pl
m plantadas 30,5
nativas no município, ocasião em que fora
mil mudas em apenas 60 minutos.

Estímulo à geração de
energia renovável

ntivo à
Lei 2923/15, que institui o Programa de ince
Herculano também é autor do Projeto de
al de energia
objetivo é incentivar a produção individu
Geração Distribuída Renovável (PGDIS). O
tipo de
e
dess
da
de captação e geração distribuí
solar por meio da implantação de sistemas
o dos
isiçã
ntivos tributários e creditícios para aqu
fonte energética. O Programa oferecerá ince
equipamentos.
no Brasil chega a
A intensidade de radiação solar recebida
el nos países que
ser quatro vezes superior àquela disponív
ca. A Alemanha
rgéti
mais aproveitam este tipo de fonte ene
e no país existem
é a campeã na captação de energia do sol
ais. Enquanto
mais de 1,5 milhão de produtores individu
e vendendo sua
isso, apenas 27 brasileiros estão gerando
que absorvem
éis
própria energia, captada a partir de pain
ibuidoras do
e armazenam energia do sol, para as distr
o potencial se dá
setor. O baixo aproveitamento deste noss
pelo custo dos
principalmente por dois motivos. Primeiro
ndo, pela
Segu
dos.
equipamentos, muitos deles importa
ito aos
créd
de
inexistência de uma política de concessão
consumidores.
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Em defesa do turismo
como fator de
desenvolvimento
Herculano
Passos
defende a
legalização
dos cassinos
no Brasil

Com a crise econômica, o governo federal
voltou a pensar em legalizar os jogos de azar
no Brasil, incluindo a reabertura dos cassinos.
Como presidente da Frente Parlamentar
Mista em Defesa do Turismo, o deputado
tem defendido a legalização dos cassinos,
um segmento importantíssimo para o setor,
que movimenta milhões e atrai milhares de
turistas para os países onde estas casas tem
autorização para funcionar. “A previsão é
que, no primeiro ano de funcionamento, os
cassinos gerem R$ 20 bilhões de arrecadação
e em 10 anos chegue a R$ 100 bilhões para
os cofres públicos”, explica Herculano Passos.
Cerca de 200 mil brasileiros por mês viajam
para jogar em outros países. A manutenção
do turista brasileiro no país e a vinda de
estrangeiros para jogar aqui é outra das
vantagens apontadas por Herculano. “Quando
você vai para o Uruguai ou Las Vegas, o que
mais vê são brasileiro jogando. Então, todo
esse dinheiro que eles estão gastando lá fora
poderia estar sendo gasto aqui.” A estimativa
do setor turístico
é de que só com
os cassinos, seriam
abertos mais 400 mil
postos de trabalho.

Defensor do turismo como uma das mais importantes ferramentas
para alavancar o desenvolvimento econômico e financeiro de um
município, o deputado federal Herculano Passos idealizou e implantou
no Congresso a Frente Parlamentar Mista em Defesa do Turismo. Essa
Frente, presidida por Herculano, conta com a participação de 250
deputados e senadores e tem como principais objetivos incentivar o
desenvolvimento da hotelaria e dos segmentos do turismo em geral,
restaurantes, setores de lazer e divertimento, parques temáticos,
gerando emprego, renda e a inclusão social nos estados e municípios.
Em parceria com a União dos Vereadores do Estado de São Paulo
(Uvesp), a Frentur tem promovido em diversos municípios paulistas
o seminário “Turismo como Fator de Desenvolvimento”. Nesses
eventos, o turismo é debatido amplamente por profissionais da área
do turismo e por autoridades.

Defesa do setor de
fretamento turístico

Na Câmara dos Deputad
os, Herculano Passos tem
trabalhado
para melhorar a regulame
ntação do fretamento tur
ístico. O
parlamentar foi relator do
projeto 7581/2014, que
dispõe
sobre o exercício das ati
vidades de transporte rod
oviário
interestadual e internac
ional de passageiros. “M
eu
parecer
traz um substitutivo que
altera substancialmente
o projeto
original. As mudanças ate
ndem a empresários do
segmento
e transforma em lei ordiná
ria pontos que atualmen
te são
regulamentados por res
oluções da Agência Nacio
na
l de
Transportes Terrestres.”
Entre as modificações ao
projeto,
está a limitação de quilo
metragem para viagens
interestaduais
e internacionais com va
ns e micro-ônibus. “Atua
lm
ente a
distância máxima estabele
cida pela ANTT é de 540
quilômetros
para ida e volta, o que é
muito pouco, em especia
l
quando se trata de fretam
ento turístico,
e, no meu substitutivo, pro
ponho que
não seja imposta limitaçã
o de distância
ou tempo de viagem”, dis
se o deputado.
O parecer traz ainda mu
danças quanto
ao capital social mínimo
exigido das
empresas de fretamento,
a idade
máxima da frota, o monit
oramento dos
veículos, entre outras.
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Dispensa de visto
para estrangeiros
Em dezembro foi sancionada pela Presidente da República a Lei que autoriza a
dispensa de visto para estrangeiros que visitarem o Brasil em 2016, ano olímpico.
O fim da exigibilidade do visto de turista é uma das principais bandeiras de
Herculano Passos como presidente da Frente Parlamentar Mista em Defesa do
Turismo. O deputado acredita que a ação trará um impacto positivo à economia do
país, pois facilitará a entrada de mais turistas, especialmente daqueles que gastam em
dólares. Uma portaria conjunta dos Ministérios da Defesa e do Turismo irá definir quais
os países terão o benefício. A previsão é que sejam Estados Unidos, Canadá, Austrália
e Japão. Os turistas estrangeiros poderão entrar no Brasil de janeiro a setembro e
permanecer no país por até 90 dias sem o visto. O trabalho do deputado para acabar
com a exigibilidade do visto de turista foi reconhecido internacionalmente. Em setembro,
Herculano Passos foi agraciado com o prêmio Latin American Marketing Personality Awards
2015, que homenageia personalidades políticas e empresariais latino-americanas. O evento
aconteceu em Fort Lauderdale, EUA.

Lei do Turismo Rural
com o intenso trabalho
Depois de sete anos de tramitação e
Mista em Defesa do
do presidente da Frente Parlamentar
Passos, foi transformado
Turismo, deputado federal Herculano
atividades rurais o
em lei o projeto que inclui no rol de
informalidade muitos
turismo rural. “Essa Lei irá retirar da
e de turismo rural,
idad
empresários que, para exercer a ativ
uma empresa turística,
são bitributados. Eles precisam abrir
são taxados como
e pagar imposto como tal, e também
am apenas as taxas da
produtores rurais. Assim, muitos pag
a irregular”.
atividade rural, trabalhando de form
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Na cerimônia de posse como deputado federal

Presidindo comissão geral no plenário
da Câmara dos Deputados com o
ministro das Cidades, Gilberto Kassab

Com o árbitro do UFC, Mario Yamasaki,
e o lutador Rodrigo Minotauro

Recebendo o Primeiro-ministro chinês, Li Keqiang

Com o campeão olímpico de volêi Giba

Com o ministro do Turismo, Henrique Eduardo Alves

Com o presidente do Jungle Figth,
Walid Ismail

No seminário “Turismo como Fator de
Desenvolvimento”, realizado em Itu
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Com o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin

Com o presidente do Sebrae Nacional,
Guilherme Afif Domingos

Com a deputada estadual Rita Passos

No Itamaraty, tratando do fim da exigibilidade do visto de turista

Com representantes do trade turístico

Com o presidente da Embratur, Vinícius Lummertz
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s
P r o j e t o s R e l ata d o
Meio Ambiente

instalação
entre eles, o PL 1703/11, que trata da
Herculano relatou diversos projetos,
ica de
condomínios verticais. Esta é uma técn
do denominado “telhado verde” em
do a melhorar
laje de concreto ou cobertura, de mo
re
sob
ão
etaç
veg
ca
apli
que
tura
arquite
de água,
r, absorver o escoamento superficial
o aspecto paisagístico, diminuir o calo
foi favorável à
r
ece
do e melhorar o microclima. O par
reduzir a demanda de ar condiciona
ovaram por
apr
o
o de Desenvolvimento Urbano (CDU)
proposta e os membros da Comissã
unanimidade.

ntil
Cuidado com a saúde infa

a limpeza e
ecer sobre o PL1416/15, que prevê
O deputado também apresentou par
ntil, existentes
infa
ão
ia destinados ao lazer e recreaç
descontaminação dos tanques de are
ários destes
posta visa a reduzir os riscos dos usu
em áreas públicas ou privadas. A pro
possíveis
de adquirirem doenças causadas por
s,
nça
cria
as
nte
lme
ecia
esp
s,
aço
esp
favorável e
a de animais. O parecer também foi
urin
ou
s
feze
de
s
nte
orre
dec
ões
contaminaç
teve aprovação na CDU.

Food Trucks

regulamentação
favorável do deputado Herculano à
A CDEIC aprovou também o parecer
e a facilidade de
3/15). No Brasil, com a globalização
1.35
Lei
de
jeto
(Pro
ks
truc
d
foo
ócios
dos
de de empreender e expandir seus neg
lida
sibi
pos
a
m
vira
rios
resá
emp
itos
viagens, mu
o custo, sem
contato direto com o público, de baix
ou abrir um primeiro restaurante, com
incentivou o
ercial ou com outros encargos. Isso
a necessidade de adquirir ponto com
itinerante.
enta essa atividade de alimentação
ulam
reg
jeto
pro
o
e
o
ism
dor
nde
ree
emp

nal-parceiro
Salão-parceiro e profissio
to Econômico,
relator, na Comissão de Desenvolvimen
O deputado Herculano Passos foi o
salão-parceiro
do
ras
ara, da proposta que cria as figu
Indústria e Comércio (CEDEIC) da Câm
eficiar com
ben
se
quatro milhões de profissionais irão
e do profissional-parceiro. Cerca de
A proposta
s de trabalho que hoje são informais.
çõe
rela
a
ent
ulam
reg
pois
,
jeto
pro
esse
quanto o
mitindo tanto o contrato de parceria
per
l,
iona
opc
ser
de
m
tage
van
a
ainda tem
ara e agora
jeto foi aprovado pelo Plenário da Câm
trabalho com carteira assinada. O Pro
está sendo analisado no Senado.

Ao mar

tribuições para o
0/2015, que suspende algumas con
238
PL
ao
foi
o
tad
rela
r
ece
par
ro
Out
de cruzeiros
tinados à navegação de cabotagem,
des
ção
orta
imp
de
ou
da
ven
de
PIS no caso
ar esse tipo de turismo.
marítimos. O projeto visa a incentiv
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H e r c u l a n o Pa s s o
s
i n t e g r a i m p o r ta n
t
e
s
c o m i s s õ e s na C â m
ara

Desde o início de seu mand
ato, Herculano Passos passo
u a fazer
parte de importantes comi
ssões na Câmara dos Depu
tados.
Atualmente, o deputado é
membro da Comissão de
Turismo;
de Desenvolvimento Urba
no; de Defesa do Consum
idor; e de
Desenvolvimento Econôm
ico, Indústria, Comércio e
Serviços.
O parlamentar também é
membro da CPI dos Maus
-tratos aos
Animais; dos Fundos de Pe
nsão; e integrante das Comi
ssões
Especiais sobre a Crise Hí
drica; o Pacto Federativo;
e
os
Direitos
Autorais. Herculano integ
ra ainda a Subcomissão de
Habitação.

Ap o i o a o s l o t é r i c

os

O deputado Herculano foi
um dos grandes articulado
res
para a aprovação no Cong
resso do projeto que
mudou a lei dos permission
ários lotéricos para inclui
r
explicitamente as permiss
ões renovadas em 1999 en
tre
as beneficiadas pela prorro
gação automática de 20 an
os.
“Foram semanas de articula
ção, realizamos audiência
pública, apresentamos req
uerimento de urgência pa
ra
agilizar a tramitação do pr
ojeto e felizmente ele foi
aprovado, beneficiando ma
is de seis mil famílias”,
comemorou Herculano.
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