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Conheça alguns 
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Deputado Federal
Herculano Passos



Permite que parte do percentual de 50% 
das emendas parlamentares à saúde possa 
ser destinada para a implantação de aterros 
sanitários nos municípios. 

O PL está aguardando parecer do relator na 
Comissão de Seguridade Social e Família.

CULPADO

Estabelece como qualificadora do crime de ho-
micídio e como causa de aumento de pena do 
crime de lesão corporal o fato de o crime ter 
sido cometido contra pessoa com deficiência 
que não pode oferecer resistência.

Também insere no rol dos crimes hediondos 
o homicídio, a lesão corporal de natureza gra-
ve, a lesão corporal de natureza gravíssima e 
a lesão corporal seguida de morte cometidos 
contra pessoa com deficiência que não pode 
oferecer resistência. 

A proposta está pronta para pauta no Plenário. 

Exclui as gorjetas da receita bruta das mi-
croempresas e empresas de pequeno porte. 

O objetivo é corrigir essa distorção contábil, 
que acaba fazendo com que os rendimen-
tos de algumas micro e pequenas empresas 
ultrapassem o teto e elevem sua tributação. 

A proposta está aguardando parecer do re-
lator na Comissão de Finanças e Tributação.
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Obriga as empresas ligadas à televisão e 
ao cinema, assim como outros meios de 
comunicação visual, a colocarem legenda 
em todos os filmes, novelas e programas 
exibidos. 

O objetivo é permitir que pessoas com al-
gum tipo de deficiência auditiva possam 
acompanhar a programação dos canais de 
TV bem como filmes e afins. 

A proposta está pronta para pauta no Ple-
nário.

Inclui conhecimentos básicos sobre braile 
e libras na formação de docentes da edu-
cação básica. 

O objetivo é preparar os professores para 
que possam ensinar os alunos com defici-
ência e, assim, promover a inclusão deles 
nas turmas regulares. 

A proposta está pronta para pauta no Ple-
nário.

Inclui conhecimentos básicos sobre braile e 
libras nos componentes curriculares obrigató-
rios da educação básica. 

O objetivo é capacitar os alunos para que 
possam interagir com colegas portadores de 
deficiência auditiva e visual e, assim, melho-
rar a socialização e inclusão deles nas turmas 
regulares. 

O PL está aguardando parecer do relator na 
Comissão de Educação.

Legendas para todos é uma forma de inclusão social
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Dispõe sobre a obrigatoriedade e cobertura da 
vacina contra HPV pelos planos de saúde. 

O objetivo é permitir que pessoas que têm pla-
no de saúde e estão fora da faixa de cobertura 
do SUS possam ser imunizadas sem desem-
bolsar mais dinheiro. A vacina é gratuita (pelo 
SUS) apenas para meninos e meninas de 09 a 
14 anos e para pessoas com algumas doenças 
específicas. Cada dose da vacina chega a cus-
tar R$ 400,00. São necessárias de duas a três 
doses por pessoa. 

A proposta está pronta para pauta no Plenário.

Dispõe sobre os serviços comerciais de tosa e 
banho em cães e gatos. 

O Projeto estabelece que pet shops de todo o 
país instalem câmeras de segurança, para que 
o atendimento seja gravado e transmitido em 
tempo real, para que o dono do animal possa 
acompanhar o procedimento pela internet. 

A proposta estabelece ainda que as salas de 
banho e tosa deverão permitir que quem está 
de fora possa visualizar o atendimento. 

O PL foi aprovado na Câmara e, agora, está 
sendo analisado pelo Senado (PLC 128/2017).
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