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ELEIÇÕES 2016
PDT, um partido de 
gente e de ideais
As eleições passaram. A hora agora é de colaboração e trabalho. 
Há uma semana  São Luís estava escolhendo o caminho a seguir. 
Como é de sua tradição, a cidade impôs um bom embate entre os 
candidatos, pediu que cada um mostrasse a que veio e decidiu pelo 
que considerou ser o melhor. Nossa ilha nunca decepciona, 
continua rebelde, politizada e livre para traçar seu rumo.

Refiro-me à cidade, é claro, numa figura de linguagem para referir-
me a seus cidadãos, um povo de luta, que na hora de votar tem 
mostrado sabedoria.A eleição que passou foi mais uma prova 
dessa sabedoria.

Após testar, questionar, avaliar, o povo decidiu não só pela 
continuidade do trabalho do prefeito Edivaldo Holanda Júnior, mas 
por um projeto para o Maranhão, um Estado liberto da antiga forma 
de fazer política, agora baseado em resultados realistas, 
alcançados graças ao diálogo com a população e à priorização do 
bem comum.

O povo, mais uma vez disse sim ao PDT em São Luís, entre outras 
coisas porque conhece a trajetória de luta do partido por um 
Maranhão livre e melhor. Expoente da história do PDT e do estado, 
Jackson Lago, que teria feito 82 anos no último dia 1°, nos deixou 
como legado a consolidação desse processo de libertação em São 
Luís e o início no Maranhão, hoje continuado por Flávio Dino.

Demos seguimento ao trabalho e estamos fazendo crescer nossos 
sonhos. Em 2017, o PDT terá 30 prefeitos no Maranhão e mais de 
200 vereadores. Uma expansão alcançada com segurança e que 
faz parte de uma tendência nacional, já que a legenda foi a que 
teve maior crescimento entre os partidos de centro-esquerda e no 
Nordeste fez três prefeituras de capitais – São Luís, Fortaleza e 
Natal. Um avanço exponencial em relação ao passado, conquistado 
graças ao empenho de lideranças partidárias e, sobretudo, a uma 
militância forte e aguerrida, que empunha a bandeira do partido 
com amor e confiança de estar fazendo o que é certo.

O PDT é um partido de rua, não de cúpula. Sua militância é sua 
força. Seus ideais são sua sustentação. Como presidente do 
partido e líder da bancada federal, me orgulho de fazer parte dessa 
história e lutarei sempre, e com afinco, para manter esse caminho e 
ampliá-lo ainda mais, dentro de um projeto de transformar o nosso 
Maranhão, tão rico em potencial, num estado bom para seu povo.

À militância do PDT todo o meu reconhecimento pela coragem e 
entusiasmo na participação nessas eleições, nos lugares onde o 
partido venceu, ou não.E àqueles que votaram nos candidatos do 
partido minha garantia que trabalharemos dia após dia para honrar 
o voto e fazer cada vez mais, em nome de uma vida melhor para 
nossos cidadãos.

Weverton Rocha
Presidente do PDT Maranhão

Deputado Weverton, 
com o prefeito 
Edivaldo, o 
governador Flavio 
Dino e outros 
aliados na 
comemoração da 
vitória do PDT em 
São Luís
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PEC 241 é nociva ao Brasil
O deputado federal Weverton Rocha (PDT) criticou 
fortemente a PEC 241, que estabelece um teto para os 
gastos públicos pelos próximos 20 anos. O pedetista 
externou a sua preocupação de como o Governo Federal 
tem pautado matérias, que ele classificou de “nocivas” ao 
povo brasileiro, no Congresso Nacional.
Em seu pronunciamento, Weverton alertou que a proposta é 
ilusória e que não vai garantir a estabilidade econômica do 
país.

“O que essa PEC tem sinalizado, de forma clara, é para o 
mercado internacional, a garantia de que vai se ter dinheiro 
para os próximos 20 anos para pagar juros e dívidas do 
nosso país”. 

Para o parlamentar maranhense, a PEC representa uma 
ameaça para as políticas das áreas social, da saúde, da 
educação e do funcionalismo público. “Aprovando essa PEC, 
estamos garantindo o arrocho, um grande freio no 
desenvolvimento do país, no setor tecnológico e no 
investimento nos nossos professores”, reforçou o líder da 
bancada do PDT.

O texto-base da PEC 241 foi aprovado, em segundo turno, 
por 359 votos a 116 ( e 2 abstenções). Os chamados 
destaques (sugestões de alteração ao texto original) ainda 
precisam ser analisados pelos deputados. Aprovado pela 
Câmara, o texto seguirá então para análise no Senado.

PL da Petrobras é um 
crime de lesa pátria
O líder da bancada do PDT, deputado Weverton Rocha, 
chamou a atenção para os interesses comuns de 
petrolíferas internacionais sobre aquilo que ele considera a 
“galinha dos ovos de ouro do povo brasileiro”: a Petrobras. 
“Todas as gigantes internacionais do Petróleo estão 
endividadas. A queda de 70% no petróleo, entre agosto de 
2014 e janeiro de 2016, gerou uma grande redução dos 
investimentos no setor. Mas como a situação internacional 
mudou e, agora, a tendência de alta no preço do petróleo 
está se consolidando, não podemos permitir que a riqueza 
do Brasil seja a tal salvação das empresas estrangeiras. 
Não podemos permitir que, mais uma vez, a riqueza do 
Brasil seja usada para enriquecer os europeus e os norte-
americanos”, alertou.

O parlamentar maranhense classificou a proposta de Serra 
(PL 4567/16)  como entreguismo e defendeu a 
manutenção do atual regime de partilha. “O PDT é um 
partido nacionalista e, como tal, contrário ao desmonte da 
Petrobras. Qualquer medida é uma afronta à soberania 
nacional e aos interesses do povo brasileiro. O objetivo do 
regime de partilha é permitir ao governo brasileiro controlar 
todo o processo de exploração do petróleo. Isso, seria um 
crime de lesa pátria. Vamos lutar contra a privatização do 
nosso pré-sal”, declarou.



03

Em apoio à regulamentação da prática da vaquejada, a bancada 
maranhense reuniu-se, em Brasília, com os profissionais da categoria. “A 
bancada federal maranhense apoia a regulamentação das vaquejadas no 
Brasil, a luta pelo reconhecimento da tradição e a busca pela qualificação 
do esporte. Sua proibição gera um impacto socioeconômico em milhares de 
cidade brasileiras, principalmente, no Nordeste”, disse Weverton Rocha.

Participaram do encontro, o coordenador da bancada, deputado Juscelino 
Filho (DEM), os deputados Rubens Pereira Júnior (PCdoB), José Reinaldo 
Tavares (PSB), Pedro Fernandes (PTB), Alberto Filho (PMDB), João 
Marcelo (PMDB) e Hildo Rocha (PMDB).

"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.

O pedetista maranhense destacou também sua atuação parlamentar em 
apoio aos agentes comunitários de saúde, como a revogação de uma 
portaria que desobrigava os municípios de contratá-los. A proposta anterior 
da Portaria Nº 958/2016 era de que as prefeituras poderiam substituir os 
agentes por técnicos de enfermagem, o que não foi admitido pelos agentes.

O deputado Weverton como representante da população maranhense, 
manifestou apoio à mobilização contra o fechamento da agência do Banco 
do Brasil, na área Itaqui-Bacanga. “Temos quase 300 mil habitantes na área 
que precisam de melhorias no atendimento, e não na suspensão destes 
serviços. Segundo o superintendência do BB, a agência foi escolhida para 
ser fechada porque o movimento não corresponde às expectativas da 
instituição e o número de correntistas é pequeno em comparação às demais 
agências. Também há  proposta para ampliação de agência que funciona no 
Campus da UFMA.
 
“Estaremos  vigilantes ao caso. Contem conosco!”, afirmou.

Bancada maranhense apoia a 
regulamentação da Vaquejada

O deputado federal Weverton Rocha (PDT), acompanhado do deputado 
estadual Fábio Macêdo (PDT) e da vereadora reeleita Bárbara Soeiro, 
realizou vistoria técnica no São Cristóvão. As ruas do bairro receberão os 
serviços do programa “Mais Asfalto”, fruto da parceria entre a Prefeitura de 
São Luís e Governo do Estado.

Segundo Weverton, o programa “Mais Asfalto” tem requalificado 
quilômetros de vias urbanas da capital maranhense. “Vários bairros já 
foram beneficiados pelo programa. Vivemos um novo momento político, 
onde prefeito e governador trabalham unidos, em prol das comunidades 
mais carentes”, ressaltou.

Deputado destaca o trabalho dos
agentes de saúde

Mobilização pede permanência de 
Banco do Brasil na área Itaqui-Bacanga

Mais Asfalto no São Cristovão
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Os PLs 6213 e 6214 de 2014, ambos de autoria do Deputado Weverton, se 
revelam necessários, pois, na maioria dos casos, são cidadãos que por sua 
condição têm seus proventos limitados e necessitam comprar remédios ou 
alimentação especial. A proposição contribuirá para uma melhor qualidade 
de vida e fará com que essas pessoas se sintam mais valorizadas e 
inseridas na sociedade, além de preservar sua dignidade e assegurar-lhes 
um deslocamento mais prático e saudável”, justificou.

Para o parlamentar maranhense, o respeito com a população com 
deficiência e de terceira idade é tão importante quanto encontrar 
alternativas que promovam uma melhor qualidade de vidas “Eu poderia aqui 
listar diversos fatores que os grandes estudos definem como fundamentais 
para um significativo aumento na expectativa de vida, mas prefiro destacar 
um que, ao meu ver, resume todos os outros: RESPEITO”, disse.

No âmbito dos consórcios públicos ou convênios de cooperação, atualmente 
sob responsabilidade da União, a emenda apresentada por Weverton 
propõe que a organização e a prestação dos serviços de  transporte público 
coletivo interestadual de caráter urbano ficam a critério da legislação local. 
“Uma vez, sob o comando do município, será possível, dialogando com a 
sociedade, trabalhar a concessão de descontos para estudantes. Essa 
emenda pretende resolver a questão deixando a cargo dos municípios tal 
responsabilidade”, justificou.

De acordo com a proposta do Governo Federal, o Plano de Mobilidade 
Urbana deve ser integrado ao Plano Diretor Municipal, existente ou em 
elaboração, no prazo máximo de sete anos. Em outras palavras, a partir da 
data da publicação da MP, ou seja, 13 de outubro de 2016, os municípios 
passam a ter mais sete anos para elaborarem o plano de mobilidade 
urbana. O prazo encerrará em outubro de 2023.

O deputado Weverton está os parlamentares maranhenses mais influentes, 
juntamente com o senador Roberto Rocha (PSB) e o deputado federal 
Rubens Júnior (PCdoB), que ficaram com nota 6.

A lista é liderada por Eduardo Bolsonaro (PSC-SP) e seu pai, Jair 
Bolsonaro (PSC-RJ), a deputada Jandira Feghali (PCdoB-RJ) e Marco 
Feliciano (PSC-SP). Todos somaram a nota 8. Levantamento realizado pela 
agência digital de pesquisa em mídia, Medialogue, apontou que apenas 
18% do deputados federais e senadores costumam responder os usuários 
nas redes sociais, mesmo que 48 milhões de brasileiros, nos últimos três 
anos, passaram a seguir os políticos no Facebook.

O número de parlamentares ainda é pequeno em relação à abrangência 
que a internet traz atualmente nas discussões políticas, e a influência 
perante a sociedade. A conclusão mais óbvia é que a maioria se mantém 
atrasado em relação a comunicação, ou, após eleito, evitam contato direto 
com o público por medo das críticas.

A análise mediu a interação com os eleitores, a audiência dos perfis e a 
diversidade de redes utilizadas, e gerou uma nota de 0 a 10 para avaliar a 
influência de cada um deles na internet.

Projetos de Lei do Deputado Weverton irão garantir gratuidade em 
estacionamentos privados por uma hora para idosos e deficientes físicos

Emenda ao Plano Nacional de 
Mobilidade Urbana beneficiará Timon

Os mais influentes na internet
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