
Por 251 votos a 233 , a Câmara dos Deputados rejeitou a 
denúncia apresentada pela Procuradoria Geral da República 
contra o presidente Michel Temer. “Mais uma vez alguns 
parlamentares perderam a oportunidade de demonstrar que 
estão sintonizados com o que a população quer”, lamentou o 
líder do PDT na Câmara, deputado Weverton Rocha. 
“Inaceitável imaginar um governo que retira direito dos 
trabalhadores, que quer acabar com a aposentadoria no 
País, que de forma violenta joga a conta para o mais pobre”, 
afirmou o deputado ao votar pela aceitação da denúncia 
contra o presidente.

“O PDT está convencido que há sim crime a ser 
investigado”, disse Weverton Rocha ao orientar o voto da 
bancada do PDT. Ele criticou as articulações que o 
presidente fez para se manter no cargo, “liquidando as 
estruturas de estado e sempre deixando a conta para o 
trabalhador”.

O parlamentar lembrou que o governo do presidente Temer 
aumentou o preço do combustível e da conta de energia, 
perdoou dívidas de grandes empresários e diminuiu o 
poder aquisitivo da classe trabalhadora. “A maior 
demanda da base é tirar esse presidente do governo, é 
dar satisfação para a população, é dizer que estamos 
ouvindo os 14 milhões de desempregados, os milhões 
de jovens que estão vendo o FIES  ir ladeira abaixo, 
dos milhares que precisam do Farmácia Popular que 
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agora está fechado ou que precisavam do Minha Casa 
Minha Vida e não vão ter mais”, afirmou.

Estratégia da Oposição

Durante todo o dia da votação os parlamentares que eram 
favoráveis à aceitação da denúncia usaram a estratégia de 
não registrar presença mesmo estando na Câmara. O 
objetivo era evitar a realização da sessão e ganhar tempo 
para convencer deputados indecisos a votar contra o 
relatório.

A estratégia deu certo pela manhã e a primeira sessão 
chegou a ser cancelada por falta de quórum. Era necessária 
a presença de 342 deputados em plenário, número que só 
foi alcançado no final do dia, na segunda sessão.

“O governo queria que fosse votado rapidamente para que 
as pessoas não tivessem tempo de acompanhar, ou 
pressionar o seu parlamentar, mas nós da oposição 
trabalhamos para que isso não acontecesse”, explicou 
Weverton Rocha. Mesmo que sem conseguir o adiamento 
da votação, ele acredita que a estratégia teve pelo menos 
uma vitória, a de garantir que a sessão fosse realizada em 
um horário no qual as pessoas já estavam em casa e 
puderam acompanhar.

Weverton vota pela aceitação da 
denúncia contra Temer
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Projeto amplia permanência de presos em 
presídios federais
O deputado Weverton apresentou projeto de lei para aumentar o período de 
permanência do preso em estabelecimento penal federal de segurança 
máxima para 720 dias, podendo ser renovado quando solicitado pelo juiz de 
origem. Hoje o prazo é de 360 dias, renovável excepcionalmente uma única 
vez, totalizando um período máximo permitido de cerca de dois anos.

“Os presídios federais estão mais equipados para conter presos perigosos, 
como os líderes de facção. Devolvê-los aos estados seria ignorar uma situação 
real e colocar em risco a vida da população”, explicou Weverton. “Há chefes do 
tráfico que já foram transferidos de Pedrinhas para presídios federais e 
sabemos que essa mudança surtiu efeito, aliada a outras medidas, na melhoria 
dos índices de segurança. Não queremos abrir mão desse avanço”, 
completou.

Emancipar é crescer
O deputado Weverton Rocha participou em Vitória do Mearim de uma 
audiência pública promovida pela Comissão Especial da Câmara Federal para 
discutir o projeto de lei completar (PLP 137/15), que dispõe sobre a criação de 
municípios no Estado do Maranhão.
 
A audiência ocorreu no povoado Coque, em Vitória do Mearim e contou com a 
presença do presidente da Comissão, deputado Carlos Gaguinho 
(PODEMOS/TO) e, Ainda, o deputado federal Hélio Leite (DEM/PA); deputado 
Weverton Rocha (PDT/MA); além do deputado federal Hildo Rocha 
(PMDB/MA), que foi quem solicitou a ida da Comissão ao Maranhão, e 
deputado estadual Vinicius Louro (PR).

O pedetista destacou a importância em desmembrar municípios que já são 
independentes. “ No Maranhão temos já dezenas de casos  que se encaixam 
nesse perfil, temos que ajudar esses centros a se desenvolverem com políticas 
públicas que garantam a qualidade de vida da população”, destacou Weverton.

PDT defende mais recursos para Agentes de 
Saúde
O líder do PDT na Câmara, deputado Weverton Rocha, defendeu uma ampla 
Reforma Tributária no Brasil durante sua fala na Sessão Solene em 
Homenagem ao Dia Nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes 
de Combate às Endemias. ” Temos que ajudar as prefeituras a arcar com as 
obrigações que temos exigido aos municípios com uma ampla Reforma 
Tributária”, destacou Weverton.

O pedetista é um defensor ferrenho da categoria dos agentes de saúde, e por 
diversas vezes destacou a importância dos profissionais no combate a 
doenças e no fortalecimento de práticas de saúde realizado nas residências.

“Esse trabalho de formiguinha, de casa em casa, feito por nossos agentes de 
saúde é extremamente importante. É muito mais fácil e barato erradicar os 
focos do mosquito Aedes aegypti, usar camisinha e praticar atividades físicas, 
do que tratar a dengue, a zika, a AIDS e a hipertensão”, salientou.

Programa da Prefeitura beneficia a piscicultura 
ludovicense
“O conjunto do trabalho desenvolvido pela Prefeitura de São Luís, Governo do 
Estado e Bancada Federal é o caminho para se enfrentar a crise”, disse o 
deputado federal Weverton Rocha, na manhã desta sexta-feira (20), no 
povoado de Coquilho, na Zona Rural de São Luis, durante a entrega de quatro 
toneladas de ração a piscicultores, por meio da Secretária de Municipal de 
Agricultura, Pesca e Abastecimento (Semapa).

A entrega da ração beneficia cerca de  80 piscicultores assistidos pela Semapa 
e pelo Agropólo da Ilha. “Os insumos irão auxiliá-los na produção semestral 
com uma média de mil quilos de peixes em cada um dos quase 100 tanques, 
variando de acordo com a espécie”, informou o secretário Ivaldo Rodrigues.
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Weverton participa de novas entregas de 
equipamentos agrícolas 
“Esta parceria entre o Legislativo e Executivo Federal, Estadual e Municipal é a 
receita para enfrentar a crise. Se todos fizerem a sua parte, não tenho dúvida 
que quando o Brasil retomar a sua economia nós já estaremos preparados 
para crescer ainda mais.”

A entrega foi feita no Palácio dos Leões pela Companhia de Desenvolvimento 
dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf), órgão ligado ao 
Ministério da Integração Nacional (MI), responsável pela aquisição de 
patrulhas agrícolas mecanizadas, caminhão com carroceria de madeira, 
bombas d´água elétrica submersa, tanques de resfriamento de leite e caixas 
d´água, que vão auxiliar os municípios na agricultura familiar e na produção 
local.

Nesta segunda etapa de entrega dos insumos agrícolas foram beneficiados os 
municípios de São Luís Gonzaga, Amarante, Montes Altos, Barra do Corda, 
Fortaleza dos Nogueiras, São Mateus e Pastos Bons.

Deputado Weverton Rocha visita 60ª Expoema
O deputado Weverton Rocha participou, no último domingo, da festa de 
abertura da 60ª Expoema e visitou o estande montado pelo Detran-MA, onde 
além de vários serviços, os visitantes puderam experimentar o Simulador de 
Direção Veicular e se divertir, aprendendo sobre o trânsito com o super Robô 
Stayner e a Fadinha Bibi. “O que vi aqui foi um trabalho de educação para o 
trânsito feito de forma lúdica e eficiente”, afirmou Weverton Rocha.

O espaço, montado em uma área de 45m², logo na entrada do Parque de 
Exposição, vai funcionar durante toda a semana. No estande, o visitante tem 
acesso a serviços do Departamento (renovação da Carteira Nacional de 
Habilitação), coleta da foto digital para a nova carteira, solicitação de adição de 
categoria, inclusão de Exercício de Atividade Remunerada (EAR) na CNH, 
pedido de Permissão internacional para Dirigir (PID) e alteração de dados no 
Sistema do Departamento. Também é possível se inscrever no Programa Moto 
Legal.

Weverton comenta a banalização das Medidas
Provisórias na Globo News
Em entrevista a Edição das 10h da GloboNews o deputado Weverton Rocha 
se posicionou contra a banalização das medidas provisórias. Segundo o 
parlamentar, o dispositivo tem sido usado pelo governo para impor decisões 
que deveriam ser frutos de debate, como o aumento da contribuição 
previdenciária e o congelamento de salários. “Não podemos permitir que 
pautas tão relevantes, que interferem na vida de toda a população, sejam 
definidas por uma única pessoa. O executivo quer legislar no nosso lugar”, 
destacou Weverton.

Weverton participa da reunião inaugural do 20º
Batalhão da Polícia Militar no bairro do Cohatrac
O deputado federal Weverton Rocha participou da uma reunião inaugural do 
20º Batalhão da Polícia Militar, criado recentemente pelo governador Flávio 
Dino, no bairro do Cohatrac. Durante a reunião, o comando do batalhão e 
representantes de conselhos da região solicitaram ao parlamentar que, assim 
como intercedeu junto à administração estadual pela criação, o faça também 
pela melhoria das instalações, aparelhamento e logística da unidade.

Acompanhe nossa atuação parlamentar

www.wevertonrocha.com.br
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O deputado federal Weverton Rocha anunciou a mais de 
100 prefeitos reunidos com a Bancada Federal em Brasília 
que irá destinar suas emendas individuais ao Orçamento da 
União de 2018 para o custeio de saúde municipal. “Eu, nas 
minhas emendas individuais do ano que vem, vou colocar 
tudo para a saúde, porque é serviço continuado e aí vamos 
ajudando os municípios”, explicou.

Weverton defendeu também a aprovação da Reforma 
Tributária como forma de resolver definitivamente a crise 
fiscal dos municípios. “Se nós conseguirmos aprovar a 
Reforma Tributária nessa legislatura será o grande legado 
que iremos deixar para o Brasil e para a recuperação sadia 
dos municípios”, afirmou. Ele defendeu justiça na divisão dos 
recursos para que todos os entes federativos consigam 
cumprir com suas obrigações de serviços.

No encontro com os deputados federais, os prefeitos 
apresentaram demandas como o aumento de repasses 
para a saúde e a educação. E reclamaram da 
desproporcionalidade entre o aumento dos serviços 
prestados e os recursos destinados pelo governo federal 
para as duas principais áreas bancadas pelo município.

A convite do coordenador da Bancada, deputado Rubens 
Júnior, o relator da Reforma Tributária, Luiz Carlos Hauly 
(PSDB-PR), apresentou as principais mudanças propostas 
em seu relatório e afirmou que a criação de um imposto 
unificado, o Imposto sobre Valor Agregado (IVA) irá 
fortalecer os municípios.

Weverton destinará 100% das suas emendas 
para o custeio da saúde dos municípios


