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O deputado Weverton Rocha tem sido uma voz em 
defesa dos direito dos trabalhadores e dos 
aposentados na Câmara Federal dos Deputados, mas 
outro importante papel do parlamentar é indicar, por 
meio de emendas, a aplicação do orçamento destinado 
para cada unidade federativa em áreas que carecem 
de maior atenção como educação, infraestrutura e, 
especialmente, na saúde. 

Das emendas desse ano, o deputado Weverton teve 
aprovado e pago, cerca R$ 4 milhões distribuídos e 
aplicados no custeio da saúde das cidades de Vitória 
do Mearim, São João dos Patos, Santa Inês, 
Presidente Dutra, Fernando Falcão, Balsas, Codó, 
Coroatá, Buriticupu, Penalva, Pedreiras, Barra do 
Corda, Itapecuru Mirim e Itinga. “Temos trabalhado em 
apoio ao governador Flavio Dino, assim como nossa 
Bancada Federal, entende é preciso a destinação de 
nossas emendas para que diante das dificuldades

Saúde maranhense recebe 
R$ 4 milhões em emendas
parlamentares de Weverton

e da crise, o atendimento a saúde siga avançando. 
Nossas emendas de custeio apoiam a 
municipalidade para que prejuízo a população  por 
falta de recursos”, destacou o pedetista.

Segundo o ministro da Saúde, Ricardo Barros, há 
um esforço para colocar as obrigações financeiras 
do Ministério da Saúde em dia. “A liberação de 
emendas de custeio em parcela única e no mesmo 
exercício do Orçamento é inédito e os pagamentos 
regulares têm sido uma constante. São recursos 
incluídos no orçamento da pasta por deputados e 
senadores, atendendo ao pleito dos parlamentares e 
dos gestores na captação de recursos para o 
funcionamento de unidades básicas e especializadas 
de Saúde”, disse o ministro, em nota.

Mantenha sua cidade limpa. Não jogue este impresso em vias públicas.
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Líderes de partido se reúnem na liderança 
do PDT para discutir segunda denúncia 
contra presidente
Deputados do PDT, PCdoB, PPS, PT, Rede e PSOL se reuniram para 
discutir a segunda denúncia contra o presidente Michel Temer e 
defender a aprovação da licença para que o Supremo Tribunal Federal 
dê continuidade à investigação contra o presidente, que foi denunciado 
por obstrução de Justiça e organização criminosa. 

“A sociedade espera que a Câmara dê uma resposta efetiva permitindo 
a continuidade desse processo. Não vamos julgar o presidente, 
apenas dar permissão para que o Supremo o investigue, pois ninguém 
deve estar acima da lei”, afirmou o deputado Weverton Rocha, líder do 
PDT na Câmara.

Agricultura Familiar recebe Tratores e Recursos 
no Maranhão

Agricultores e prefeitos de todas as regiões do estado estiveram no 
evento, que concedeu 21 patrulhas agrícolas, títulos de terra que 
beneficiarão 158 famílias e recursos para incrementos de cadeias 
como a da juçara e do coco babaçu, entre outros. Ao todo foram 
investidos R$ 8 milhões para a produção familiar local.

“Não temos medido esforços para trazer recursos para o Maranhão. 
Individualmente, cada deputado tem enviado recursos para os 
municípios e coletivamente, temos trabalhado em favor da capital e do 
Governo do Estado, de forma que, de mãos dadas, acreditamos que 
podemos enfrentar esta crise”, disse o deputado federal Weverton.

Weverton é pelo terceiro ano consecutivo um
dos 100 mais influentes do Congresso

O deputado Weverton aparece pelo terceiro ano consecutivo entre os 
“100 Cabeças do Congresso Nacional”, publicação divulgada pela Diap 
(Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar) que nomina 
anualmente os 100 parlamentares mais influentes, entre deputados e 
senadores, que se diferenciam dos demais pela habilidade e 
capacidade de debater, negociar, articular e formular opiniões. 
“Considero que estar na relação do Diap é uma consequência do 
trabalho que venho fazendo como parlamentar e líder da bancada do 
PDT na Câmara, no qual mantenho o compromisso com os ideais do 
partido e a fidelidade à luta pelo Maranhão”, afirmou Weverton Rocha.

Cirio de Nazaré do Cohatrac realiza grandiosa 
abertura
Em sua 25ª edição, o Círio de Nazaré do Cohatrac é o maior evento 
religioso dos católicos na capital, reunindo todos os anos milhares de 
fiéis de todo o estado. O Círio se estende até o dia 08 de outubro, 
quando será realizada a romaria, ponto alto das festividades.

Weverton atuou como embaixador do evento, ao acompanhar o pároco 
da Igreja de N.S. de Nazaré, Pe. Flávio Colins, em visitas realizadas 
em agosto deste ano ao governador Flávio Dino e ao prefeito de São 
Luis, Edvaldo Holanda Júnior em busca de apoio.
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Nova sede do Ciretram é inaugurada em 
Presidente Dutra
Na ocasião Weverton falou do esforço conjunto da Bancada do 
Maranhão no Congresso Nacional, do Governo do Maranhão e do 
legislativo estadual para enfrentar as dificuldades de Estado e 
municípios frente à grave crise no país.

Além disso, anunciou que destinou R$ 350 mil para a saúde do 
município de Presidente Dutra por meio de uma emenda individual ao 
Orçamento da União.

Deputado participa do aniversário de Tuntum
“Apesar de sua pouca idade, Tuntum é um município bastante maduro 
e com grande importância para o estado. E o prefeito, mostra hoje, que 
mesmo em um momento de crise, como a que o País atravessa, se 
consegue administrar uma cidade com verdade, trabalhando, 
conversando com as pessoas e enfrentando os problemas”, disse 
Weverton. Segundo o deputado o prefeito Cleomar Tema faz uma boa 
gestão e leva sua experiência em apoio a outros municípios, atuando 
como presidente da Federação dos Municípios do Estado do 
Maranhão.

Título de Terra são entregues em Santa Luzia
do Paruá

Os deputados federais Weverton Rocha (PDT) e Cléber Verde (PRB) 
participaram em Santa Luzia do Paruá, da entrega de títulos de 
domínio de terra para 1.047 famílias assentadas dos municípios do 
Alto Turi. “Tenho acompanhado sempre essa política de incentivo ao 
nosso trabalhador rural. Temos vários projetos de lei na Câmara dos 
Deputados, sempre na direção de apoiar e incentivar o homem do 
campo e o trabalhador rural”, disse o parlamentar. Ele lembrou que o 
Incra, o Iterma, os prefeitos e os deputados presentes mostram que 
unidos podem vencer a crise que o país atravessa.

Semana Nacional do Trânsito é aberta no 
Maranhão
A Semana é organizada pelo Departamento Estadual de Trânsito 
(Detran-MA) e aconteceu em todo o Brasil até o próximo dia 25 com o 
tema ‘Minha Escolha Faz a Diferença’. Este ano, o objetivo da 
campanha é conscientizar a população sobre sua responsabilidade no 
trânsito para reduzir os acidentes nas vias. O evento contou com a 
presença de integrantes do Projeto Humanizar, pessoas com sequelas 
em decorrência de acidentes de trânsito, que estão colaborando com a 
campanha.

Acompanhe nossa atuação parlamentar

www.wevertonrocha.com.br
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Associação Comercial e Industrial de 
Imperatriz apresenta reinvidicações

O deputado federal Weverton Rocha (PDT) esteve reunido em 
Imperatriz, com dirigentes do Associação Comercial e Industrial de 
Imperatriz (ACII), para ouvir as reivindicações do setor para a região. 
“O nosso papel como entidade de classe é apresentar junto às 
lideranças do estado, independente de bandeiras políticas, as 
reivindicações que atendam a Região Tocantina como um todo”, disse 
o vice-presidente da ACII, Guilherme Maia.

“Mesmo com toda a crise que estamos vivendo, atualmente é a 
iniciativa privada que tem segurado a geração de emprego e renda no 
país”, afirmou Weverton Rocha.

Weverton destaca Programa Escola Digna

O deputado Weverton destacou a experiência vivida com o Programa 
Escola Digna. que está mudando a realidade das crianças 
maranhenses para melhor. Na ocasião relembrou a agenda realizada 
com o governador Flavio Dino, os deputados José Reinaldo, Waldir 
Maranhão, Juscelino Filho e os secretários Clayton Noleto e Felipe 
Camarao onde antigas escolas de taipa dos municípios de Vitorino 
Freire e Lago da Pedra foram substituídas por novas escolas 
totalmente estruturadas. Ao todo, o programa já construiu e revitalizou 
mais de 600 escolas em todo o estado do Maranhão.

“A Escola Digna é um exemplo que deve ser seguido em todo país. O 
governador Flavio Dino demonstra que é possível avançar mesmo 
diante da crise”, ressaltou o parlamentar maranhense.

PDT votará pela aceitação da denúncia contra
Temer
O PDT irá novamente votar favorável à aceitação da denúncia contra o 
presidente Michel Temer, foi o que garantiu o líder da bancada na 
Câmara, deputado Weverton Rocha. “Na primeira denúncia já nos 
posicionamos a favor da continuidade da investigação. Ninguém pode 
estar acima da lei”, explicou ele. “Na segunda denúncia iremos 
novamente orientar a bancada para que o partido continue no mesmo 
caminho”, afirmou.

Weverton defendeu a aceitação da denúncia e disse que é preciso 
investigar e passar o País a limpo. “Além retirar direitos e 
oportunidades, esse governo está atolado em denúncias”, comentou. 
Segundo ele, é preciso ir fundo na investigação dessas denúncias para 
que o Brasil possa sair da crise com solidez e com um novo projeto de 
desenvolvimento.


