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São Luís sediará Congresso Nacional da Juventude PDT
O Congresso Nacional da Juventude
Socialista do PDT, será realizado em
São Luís nos dias 18 a 20 de agosto,
entre umas das missões dos
congressista está a escolha da nova
Direção Nacional. O congresso, que
serve como base de formação política
para novas lideranças jovens do
Partido, tem ainda como fator durantes
os dias do encontro, a troca de
experiências, envolvimento cultural e
posicionamento sócio-político, de uma
juventude engajada nas lutas contra a
perda de direitos.
A Comissão Organizadora local,
promete realizar um grande evento e
para que tudo saia de acordo e em
consonância com a JS Nacional,
esteve em São Luis William Rodrigues
do PDT do Rio de Janeiro, para alinhar
todos os pontos do encontro.

Durante a reunião participou que
contou com a presença do deputado
federal e Lider do partido na câmara,
Weverton Rocha que será um dos
anﬁtriões do evento, falou da
importância da renovação das
personagens políticas dos campos de
esquerda.
Participaram da reunião, os membros
da Comissão Organizadora Estadual:
Jasson Junior, vice-presidente;
Lucivaldo Lopes, secretario geral;
Rafael Oliveira, secretario de
articulação política; Clarissa Almeida,
vice-presidente da municipal de São
Luis; Glalbert Cutrim, deputado
estadual; Raimundo Penha, vereador
de São Luis; Larissa Abdalla, diretora
do Detran; Gil Cutrim; Tânia Soeiro e
Rita Alencar, dirigentes do Partido.

Alguns dos principais
nomes da política
maranhense e nacional
são frutos dos movimentos
de juventude partidária,
forjamos a ferro e fogo, no
calor das ruas os
posicionamentos que tem
norteado os caminhos do
país, e o Conjus é mais
uma oportunidade para
fortalecermos nossa
militância jovem e ainda
revelar novas lideranças”.

CMO aprova emenda que beneﬁcia crianças e
adolescentes
A Comissão Mista de Orçamento aprovou a Lei de Diretrizes Orçamentárias
(LDO) 2018, que vai orientar a elaboração e a execução do orçamento de
2018. O texto aprovado mantém a meta ﬁscal deﬁnida pelo governo, que prevê
déﬁcit primário de R$ 131,3 bilhões para 2018, e por conta disso prevê cortes
de despesas no orçamento. Uma emenda do líder do PDT, deputado Weverton
Rocha, no entanto garantiu que não ocorra contigenciamento de recursos para
o Fundo Nacional da Criança e do Adolescente.
A emenda foi inicialmente rejeitada pelo relator, mas foi aprovada por
unanimidade do plenário da CMO, na forma de destaque. Sem o
contigenciamento, o Fundo poderá ou não usar os recursos em função da real
necessidade.
A LDO será votada pelo Congresso Nacional.

PL que apoia agricultura familiar é aprovado
em Comissão
A Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural
aprovou o Projeto de Lei 5247/16 do deputado Weverton, que isenta da Coﬁns
e da contribuição para o PIS/PASEP as vendas de produtos resultantes da
exploração da atividade rural exercida pelo agricultor ou empreendedor familiar
rural.
A proposta modiﬁca a Lei 11.326/06, que deﬁne as diretrizes da Política
Nacional da Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais.
Para o autor, são necessários incentivos para que os produtos da agricultura
familiar façam frente aos da monocultura. Ainda segundo ele, estimular a
agricultura familiar é uma das formas de fortalecer o campo. “Implantar
competitividade na produção desse segmento agronômico é uma das formas
mais eﬁcientes de incentivar o desenvolvimento rural, com diminuição do
êxodo dos jovens do campo”, disse.
O projeto tramita em caráter conclusivo nas comissões e será analisado ainda
pela Comissão de Finanças e Tributação, e de Constituição e Justiça e de
Cidadania.

Proposta que proíbe troca de membros da CCJ
durante solicitação de instauração de processo
No sentido de evitar mudanças na composição da Comissão de Constituição e
Justiça e de Cidadania durante a análise de Solicitação para Instauração de
Processo (SIP) contra autoridades, o deputado Weverton Rocha (PDT-MA),
apresentou o Projeto de Resolução 258/17, que proíbe a troca deliberada dos
membros do colegiado. A proposta altera o Regimento Interno da Câmara.De
acordo com a proposta, a mudança no colegiado não deve ser imposta e a
troca só poderá ser efetuada por iniciativa do parlamentar membro da
comissão ou por vacância (cargo declarado vago).
Atualmente, a troca de membros das comissões é prerrogativa das lideranças.
O deputado explica em seu projeto que, utilizando-se dessa prerrogativa,
alguns líderes de partidos na Câmara mudaram seus titulares e suplentes
para evitar a aprovação do pedido de abertura do processo no STF contra o
presidente Michel Temer.

Acompanhe nossa atuação parlamentar
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Frente Suprapartidária pelas Diretas Já! se reúne
com OAB Nacional
A convite do senador João Capiberibe (PSB-AP), o presidente da OAB
Nacional, Claudio Lamachia, recebeu deputados e senadores e agradeceu a
oportunidade de debater com os parlamentares. “A crise do País não passa à
parte da OAB. Nesse momento ela se une ao debate e, ao mesmo tempo, o
incentiva. Vivemos um momento de grande crise, a criminalização da política é
negativa para a democracia. Vamos colocar o debate das Diretas Já dentro
das nossas instâncias”, aﬁrmou.
O presidente da OAB destacou que a democracia e o respeito à Constituição
estão no DNA da Ordem. do colegiado para conversarem sobre uma saída
democrática para a crise política, econômica, social e ética que o Brasil
atravessa. A proposta de antecipar as eleições diretas gerais ganha corpo. “O
poder emana do povo como diz a Constituição. O partido da OAB é o Brasil e a
nossa ideologia é a Constituição”.

Presidente da Funai se reúne com representantes
de Amarante para tratar de ampliação da reserva
Governador
A reunião foi marcada pelo deputado federal Weverton Rocha (PDT-MA) para
tratar de um estudo que tramita no órgão para ampliação da Terra Indígena
Governador, dos índios Gavião/Pukobyé. “Se isso acontecer, o município será
sufocado economicamente”, explicou o parlamentar.
A proposta, que está em aberto desde 2010, prevê a ampliação da reserva em
mais 163.086 hectares, o que equivale a 75% da área do município de
Amarante, incluindo 11 assentamentos do INCRA, onde vivem três mil famílias.
O presidente da Funai , Franklimberg Ribeiro, se comprometeu a considerar as
informações dadas e avaliar a situação. Uma nova reunião deve acontecer no
segundo semestre, quando o órgão terá uma posição sobre o processo.

Weverton participa de posse do Diretório Nacional
do PT
O deputado federal Weverton Rocha participou, como representante do PDT,
da posse do Diretório Nacional do PT e da presidente do partido, senadora
Gleise Hoffmann. O evento teve a presença dos ex-presidentes Lula e Dilma
Rousseff, além de vários parlamentares petistas e representantes do PCdoB
eo de movimentos sociais.
Em sua fala, o deputado lembrou a posição do PDT contra o impeachment da
presidente Dilma e aﬁrmou que todos os partidos que trabalharam pela
democracia precisam manter em vista a unidade da luta pela justiça social e
pela boa política.
A ex-presidente Dilma elogiou a atuação de Weverton. “Quero deixar meu
testemunho da capacidade de luta e combate do deputado Weverton Rocha
durante todo o processo de impeachment”, disse ela.
Recentemente Weverton Rocha participou da posse do vereador Honorato
Fernandes na presidência do Diretório Municipal do PT de São Luís e de
Augusto Lobato na presidência do PT estadual do Maranhão.
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Obra de mobilidade urbana na Forquilha é
inaugurada
As intervenções realizadas na Forquilha e entorno estão mudando o dia a dia
de quem reside ou trafega na área que interliga as cidades de São Luís, São
José de Ribamar e Paço do Lumiar.
O conjunto de intervenções foi inaugurado na manhã deste sábado (1º), pelo
governador Flávio Dino e pelo prefeito de São Luís, Edivaldo Holanda Júnior.
O objetivo das obras na região foi garantir mais ﬂuidez e mobilidade ao
trânsito.
O deputado Weverton participou da cerimônia de entrega da obra e destacou
que a solução para enfrentar a crise é a parceria entre os governos, em prol da
população. “Os moradores da região da Forquilha, e todos que passam aqui
estão sendo beneﬁciados com mobilidade, e mais que tudo, dignidade e
qualidade de vida”, destacou o deputado federal.

Grande Ilha de São Luís recebe 3ª Etapa do Mais
Asfalto
O Governo do Estado deu início à 3ª etapa do maior programa de
desenvolvimento urbano da história da Ilha de São Luís. O governador Flávio
Dino autorizou o início de obras de pavimentação e mobilidade do Mais Asfalto
nos quatro municípios da Ilha, que vão beneﬁciar 1,4 milhão de pessoas. Ao
todo serão gastos R$ 80 milhões para o asfaltamento de cerca de 200 km de
vias.
O deputado Weverton destacou a importância da parceria nas intervenções e
ainda a busca de soluções de trafegabilidade que beneﬁciará as comunidades
da Cidade Olímpica, Cidade Operária, Residencial José Reinaldo Tavares,
Sarney Costa, Parque Vitória, entre outros. “Melhorando a ﬂuidez do transito e
a mobilidade urbana melhoramos diretamente a qualidade de vida da
população. São essas as parcerias que a população deseja ver
implementada”.

Codó e Buriti recebem obras do Governo
O deputado Weverton acompanhou agenda do Governo do Estado que
entregou escolas, obras e ainda mais investimentos para as cidades de Buriti e
Codó. Em Buriti o ponto alto foi a entrega da escola Centro de Ensino Maria
Luiza Novaes Viana, que faz parte do Programa Escola Digna e trechos do
Mais Asfalto.
Em Codó foram entregues sistemas de abastecimento de água, tanques e
laboratórios para criação de alevinos o que fortalecerá a segurança alimentar
do municipio e ainda com as produções garantidas na merenda escolar e
ainda foi assinado a ordem de serviço do Parque Ambiental, da Praça São
Sebastião, da reforma do Mercado Central e restaurante popular. “Com as
parcerias entre governo estadual e municipal nosso estado tem avançado, e a
população maranhense tem colhido os frutos dessa ação conjunta”.

Feirinha São Luís se consolida como opção de
lazer aos domingos
A Praça Benedito Leite tem recebido o Programa Feirinha São Luís, onde são
instaladas barraquinhas com a produção de polos de agricultura familiar da
zona rural de São Luís, além de espaço para artesanato, culinária típica
maranhense e muita música.
O deputado Weverton Rocha, juntamente com o prefeito Edivaldo Holanda
Junior e o secretário Ivaldo Rodrigues, estiveram presentes a várias edições
do Programa Feirinha São Luís, sempre na companhia de lideranças políticas
maranhenses.
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