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Aprovado
projeto que
garante
premiação igual
para homens e
mulheres. Pág. 2

DEPUTADO LANÇA E PRESIDE
FRENTE PARLAMENTAR

Pedro Lucas se reuniu com a ministra
de Estado da Mulher, da Família e dos
Direitos Humanos, Damares Alves, para
falar sobre a indicação. Pág . 2

Ele propôs a criação de um fundo governamental para
desenvolver projetos para as comunidades carentes e
quilombolas de Alcântara, destacando as afetadas pelo
Centro de Lançamentos de Alcântara (CLA)Pág. 4
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Pedro Lucas
está entre os 100
parlamentares
influentes do
Congresso.

Pedro Lucas está entre os
100 parlamentares mais
influentes no Congresso
Nacional
A lista que destaca os deputados e senadores de maior
relevância no Congresso Nacional é elaborada anualmente pelo
Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar (DIAP)

P

edro Lucas Fernandes, nascido na capital maranhense,
aos 39 anos está no seu terceiro mandato público. Foi vereador de São Luís por dois mandatos
consecutivos, e eleito deputado
federal em exercício com 111.538
votos, ficando entre os seis candidatos mais bem votados no Maranhão.
Administrador de empresas
e especialista em Planejamento
Governamental, Pedro Lucas foi
o primeiro presidente da Agência
Executiva Metropolitana (AGEM),
cujo objetivo é gerir a Região Metropolitana da Grande São Luís.
Em seu primeiro mandato na
Câmara Federal, Pedro Lucas foi
considerado um dos 1oo parla-

mentares mais influentes do Congresso Nacional. A lista que destaca os deputados e senadores de
maior relevância no Congresso
Nacional é elaborada anualmente pelo Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar
(DIAP).
Pedro Lucas se tornou o líder
mais jovem da história do PTB na
Câmara Federal. Por um período,
o parlamentar também foi líder
do maior bloco partidário da Casa,
que engloba além do PTB, o PP e
MDB com 85 deputados. Em seis
meses de trabalho Pedro Lucas já
possui 48 proposições de sua autoria, dentre elas, alguns projetos
de lei importantes que podem
mudar os rumos do país.

Jornal informativo do deputado federal Pedro Lucas Fernandes (PTB)

MEIO AMBIENTE
“Precisamos reduzir
a degradação do
Meio Ambiente”,
alerta deputado
petebista
INFRAESTRUTURA
Pedro Lucas
Fernandes pede
informações ao
Dnit-MA sobre a
BR-135
CONSUMIDOR
“Os impostos sobre
o gás de cozinha
penalizam os mais
pobres”
SAÚDE
Pedro Lucas
Fernandes cria
projeto de lei que
pretende obter
recursos financeiros
para programas de
combate ao câncer

Aprovado
projeto que
garante
premiação
igual para
homens e
mulheres
Outra ação do
deputado na área
do desenvolvimento
parlamentar prevê
ainda a inclusão
de portadores de
visão monocular
na classificação de
deficiência visual
Foi aprovado na Comissão de Defesa dos
Diretos da Mulher na Câmara Federal, o Projeto
de Lei nº1416/2019, de
autoria de Pedro Lucas,
que garante premiação igual para homens
e mulheres em competições com a utilização
de recursos financeiros
públicos. “A diferença
salarial entre gêneros,
tão comum no mundo
empresarial, também é
uma realidade no mundo
desportivo. Essa situação não combina com o
princípio da igualdade
que está consagrado na
Constituição Federal”,
destaca Pedro Lucas.
O parlamentar ressalta
que a aprovação do projeto é um incentivo para
tornar o esporte mais
justo.
Visão monocular
na classificação de
deficiência visual
Pedro Lucas se reuniu com a ministra de
Estado da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves,
para falar sobre a indicação que pede a alteração
de um decreto, incluindo
portadores de visão monocular, que tem visão
parcial, na classificação
de deficiência visual.
Para o parlamentar essas pessoas enfrentam
dificuldades no dia a dia,
e precisam ter seus direitos garantidos.
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“Precisamos reduzir a
“Impostos sobre
degradação do meio ambiente”, o gás de cozinha
alerta Pedro Lucas
penalizam os mais
O deputado tem se destacado com projetos e ações importantes
pobres”, alerta o
em defesa do meio ambiente na Câmara Federal
deputado
Pedro Lucas apresentou uma Proposta de
Emenda Constitucional (PEC) para reduzir
consideravelmente os tributos sobre o
gás de cozinha, e dessa forma garantir
mais direitos aos consumidores que mais
precisam

Pedro em reunião com a secretária-executiva do Meio Ambiente, Ana Maria
Pellini .

P

edro Lucas tem atuado na Câmara Federal em defesa do
meio ambiente. Ciente da necessidade de mais leis para minimizar os danos ao planeta, o deputado
protocolou projetos importantes
em pouco tempo de trabalho. Vão
desde propostas que proíbem a
comercialização de plásticos nas
praias à solicitação ao Ministério do
Meio Ambiente sobre as ações do
governo no combate ao lixo do mar
nos Lençóis Maranhenses.

“Temos um litoral extenso e
praias muito frequentadas. Infelizmente não é difícil se deparar com
lixo, principalmente plástico, deixado pela orla marítima. Parte desse lixo vai direto poluir os oceanos”,
destacou Pedro Lucas ao explicar a
necessidade do projeto de lei que
proíbe a comercialização de embalagens descartáveis de plástico
em estabelecimentos comerciais
instalados em praias, rios e áreas
ambientais protegidas.

Pedro defende que o consumidor é a base da
economia do país, e que é preciso garantir os direitos dos cidadãos para impulsionar o consumo.
Pensando nisso, o parlamentar protocolou a Proposta de Emenda Constitucional nº 21/2019, conhecida como PEC do Gás que visa garantir imunidade tributária para produtores e comerciantes
do Gás Liquefeito de Petróleo, para uso doméstico, ocasionando dessa forma o barateamento do
preço do gás de cozinha a nível nacional. A PEC
do Gás vai trazer benefícios principalmente para
cidadãos de baixa renda.

Como é hoje

Como será

REAL VALOR

IMPOSTOS

REAL VALOR

IMPOSTOS

TEMPO DE DECOMPOSIÇÃO NOS RÓTULOS DAS EMBALAGENS
Pedro Lucas criou também um projeto de lei que obriga fabricantes a informarem nos rótulos de embalagens plásticas, o tempo de decomposição
no meio ambiente. O petebista ressaltou que muitas pessoas, por exemplo,
não sabem que uma simples garrafa PET demora séculos para se decompor.
“Precisamos reduzir a degradação do meio ambiente, e para isso, a sociedade
precisa estar bem informada e consciente”, enfatizou.
LIXO DO MAR NOS LENÇÓIS
MARANHENSES
A concentração de lixo plástico
do mar em áreas ambientais pode
ser uma das causas para o aumento
no número de mortes de tartarugas
nos Lençóis Maranhenses anunciado pela imprensa recentemente. Por

isso, o deputado se reuniu com a secretária-executiva do Meio Ambiente, Ana Maria Pellini e questionou a
pasta por meio de um requerimento
sobre as ações feitas para combater
o lixo na região do Parque Nacional
dos Lençóis Maranhenses, um dos
berços reprodutivos de tartarugas
marinhas.

PRÉ-PAGAMENTO DE ENERGIA
Outro projeto do parlamentar diz respeito
ao consumo de energia. O petebista quer criar a
modalidade de pré-pagamento do consumo de
energia elétrica. Pedro Lucas destaca que essa
proposta é importante para que o consumidor
possa se programar financeiramente, para que
não haja cobranças indevidas. O PL determina
que tarifa relativa ao pré-pagamento deverá ser
inferior, em pelo menos 10% (dez por cento) à
menor tarifa que seria aplicada à unidade consumidora, caso o consumidor tivesse optado por
modalidade de faturamento pós consumo, como
é o sistema de pagamento atual.
Jornal informativo do deputado federal Pedro Lucas Fernandes (PTB)
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Projeto de lei pretende obter
recursos financeiros para
programas de combate ao
câncer
Além deste grande projeto para ajudar a combater o câncer,
o parlamentar protocolou um projeto de lei que obriga
estabelecimentos comerciais a oferecerem carrinhos de compras
adaptados para a utilização de pessoas com deficiência

Fundo vai ajudar programas e projetos de combate ao câncer.

Q

uase 9 milhões de pessoas
morrem vítimas de câncer
no mundo, com maior incidência em países de baixa e média
renda, segundo dados da Organização Mundial de Saúde. Uma
doença severa e que precisa de
mais esforços públicos para que os
pacientes possam ter mais apoio
nesta luta.
Por isso, Pedro Lucas propôs
um projeto de lei para a criação
do Fundo Nacional de Combate
ao Câncer e de Assistência a Portadores (FNCCAP), que tem como
objetivo obter recursos financeiros para programas e projetos de
combate ao câncer. “No Brasil,
essa realidade não é diferente.
Uma pesquisa do Instituto Nacional de Câncer (INCA) aponta que
1,2 milhão de novos casos da doença surgiriam no país entre 2018
e 2019. Só no ano passado, a estimativa era que surgissem 582 mil
novos casos, 300 mil em homens e
282 mil em mulheres”, destacou o
parlamentar.

de deficiência. Só no Maranhão,
quase 893.000 pessoas, de acordo com o último Censo de 2010 do
IBGE. Pensando nisso, o deputado
federal Pedro Lucas criou um projeto que pretende obrigar centros
comerciais, supermercados e estabelecimentos do mesmo gênero
a oferecerem carrinhos de compras adaptados para a utilização
de pessoas com deficiência ou com
mobilidade reduzida. De acordo
com o texto, os estabelecimentos
terão que disponibilizar pelo menos 3% da frota carrinhos

CARRINHOS DE COMPRAS
ADAPTADOS PARA DEFICIENTES
FÍSICOS
No Brasil cerca de 23,9% da população declarou ter algum tipo
Jornal informativo do deputado federal Pedro Lucas Fernandes (PTB)

Só no ano passado,
a estimativa era que
surgissem 582 mil
novos casos, 300
mil em homens
e 282 mil em
mulheres”, destacou
o parlamentar.
PEDRO LUCAS

DEPUTADO FEDERAL

Pedro Lucas busca
soluções junto ao
DNIT-MA para a
BR-135
O deputado ainda indicou a
necessidade de duplicação das BRs
010 e 316, e a construção de uma
ponte que vai ligar o aterro do Bacanga
à área Itaqui-Bacanga, na capital
maranhense.
O parlamentar se reuniu com outros
deputados e senadores do Maranhão para
buscar soluções com autoridades do Departamento Nacional de Infraestrutura de
Transportes (DNIT-MA), para acelerar o
processo de restauração e recuperação da
BR-135, problema antigo para quem trafega nessa importante rodovia do estado.
Pedro Lucas também solicitou com urgência a duplicação da Rodovia BR-010,
nos trechos que compreendem os municípios de Açailândia a Imperatriz e da Rodovia BR-316, nos trechos que compreendem
os municípios de Caxias a Timon. Essas duas
estradas são muito perigosas e têm altos
índices de acidentes.
NOVA PONTE PARA A ÁREA ITAQUIBACANGA
Outra importante solicitação em benefício do povo maranhense, principalmente
para os que vivem na capital, foi a indicação para a construção da ponte sobre o
Rio Bacanga que vai ligar o Alto da Esperança (área Itaqui-Bacanga) ao Aterro do
Bacanga na altura do Convento das Mercês. Desejo antigo dos moradores do Itaqui-Bacanga, que é umas áreas das mais
populosas de São Luís, e abriga empresas
importantes como a Vale e o Porto do Itaqui. A única saída utilizada pela maioria dos
moradores é a ponte sobre a barragem do
Bacanga.

Reunião da bancada maranhense com autoridades do DNIT-MA.
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Pedro Lucas Fernandes lança e
preside Frente Parlamentar da
Base de Alcântara

O

líder do PTB na Câmara,
Pedro Lucas Fernandes solicitou a criação
de uma Frente Parlamentar
pela Modernização do Centro de Lançamento de Alcântara (CLA), no Maranhão,
visto que o governo brasileiro assinou com os EUA, um
acordo para a utilização comercial do CLA.

Com o apoio de vários deputados federais, vereadores
e senadores, Pedro lidera essa
frente que tem como objetivo
incentivar e defender no Congresso Nacional, os projetos e
ações em favor da modernização do CLA. Recentemente,
Pedro Lucas e uma comitiva,
liderada pelo ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações

5

O deputado também propôs a criação de
um fundo governamental para desenvolver
projetos relacionados às comunidades
carentes e quilombolas de Alcântara, com
destaque para aquelas afetadas pelo Centro de
Lançamentos de Alcântara (CLA)

e Comunicações, Marcos
Pontes visitaram o Centro de
Lançamento de Kourou, na
Guiana Francesa. A visita teve
o intuito de trazer boas experiências de lá.
Pedro Lucas também
criou um projeto de lei que
pretende instituir o Fundo
de Desenvolvimento das
Comunidades Carentes e

Quilombolas de Alcântara
(FDCCQA), a intenção é ajudar as comunidades do local
que serão afetadas. O propósito é destinar para o fundo
uma porcentagem da receita
obtida pelo governo federal com os contratos de uso,
pesquisa ou de lançamentos
de satélites e foguetes da
Base de Alcântara.

Pedro Lucas acompanhados de políticos que apoiam a frente parlamentar.
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