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Deputado Weverton vistoria obras viabilizadas 
em São Luís por emendas de sua autoria
O deputado federal Weverton Rocha (PDT) vistoriou obras 
que estão sendo executadas, em São Luís, por meio de 
emendas de sua autoria.

Acompanhado do secretário municipal de Desportos e Lazer, 
Júlio França, e do secretário de Governo, Lula Fylho, 
Weverton visitou o bairro da Ilhinha e do Coroadinho para 
acompanhar o andamento dos serviços de reforma dos 
campos Beira Rio e Jairzão, respectivamente. Para as obras, 
Weverton garantiu uma emenda de R$ 440.750,00, mais 
contrapartida da Prefeitura de São Luís, totalizando recursos 
de R$ 595.098,00.

Os campos, de modelo profissional, já passaram por 
terraplanagem, nivelação e implantação de sistema de 
drenagem, que facilitará o escoamento da água, 
favorecendo as condições de jogo e prolongando a 
conservação do gramado. Os espaços ainda receberão 
reforma dos vestiários, construção de arquibancada e 
pintura.

Ainda como parte da agenda de visitas, o deputado 
Weverton esteve na Alemanha, onde vistoriou as obras da 
quadra poliesportiva no bairro e conversou com os 
moradores. Para a reforma do equipamento público, que 
contempla a implantação de nova cobertura, a manutenção 
da arquibancada e recuperação dos alambrados e do piso, o

 parlamentar viabilizou uma emenda de R$ 307.500,00.

Gilmar Araújo, mais conhecido como “Gil Babaçu”, um dos 
fundadores do bairro da Alemanha, contou que a reforma da 
quadra é um grande presente para a comunidade. “É 
presente, porque o bairro completou, em 2016, 60 anos de 
fundação. Então, uma obra dessa envergadura, que vai 
proporcionar lazer e prática de esportes, quem ganha somos 
nós. A gente só tem a agradecer o deputado pela emenda”, 
comemorou.

Para o secretário Júlio França, Weverton tem sido um 
grande parceiro do fomento ao esporte na capital 
maranhense. “São várias intervenções duradouras, tanto em 
quadras, quanto em campos de futebol, que vão fortalecer o 
esporte amador, além de ser um grande aliado no combate 
às drogas”, frisou.

Segundo Weverton, as visitas tiveram o objetivo de garantir 
o acompanhamento permanente das obras. “Estou muito 
satisfeito ao analisar in loco que tudo está sendo aplicado 
corretamente. Com a revitalização desses espaços 
garantimos a prática esportiva de crianças, jovens e adultos. 
Vamos deixar os equipamentos esportivos em perfeitas 
condições para serem utilizados durante todo o ano”, 
ressaltou o pedetista.
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Reforma do Ensino Médio
A Medida Provisória Nº 746 de 2016, apresentada pelo 
Ministério da Educação prevê uma política de fomento às 
escolas em tempo integral e também um investimento de R$ 
1,5 bilhão para que, a partir de 2018, o país chegue a cerca 
de 500 mil jovens matriculados neste sistema. No entanto, 
possui pontos polêmicos, como a não obrigatoriedade de 
disciplinas como artes, educação física, filosofia e sociologia, 
que vem causando acaloradas discussões em todo o Brasil, 
com opiniões a favor e contrárias da população.
Segundo Weverton, a MP deverá receber diferentes 
emendas no sentido de tentar enfrentar o maior desafio da 
educação brasileira, que é o ensino médio. “ O ensino médio 
em todo mundo passa por desafios, mas esperamos, dentro 
do que está sendo proposto, garantir que não haja nenhum 
retrocesso ou quaisquer perdas para nossa juventude”, 
ressaltou.

Uma das contribuições do parlamentar maranhense é a 
possibilidade do estudante ter acesso a todos os cinco 
percursos formativos dos novos sistemas de ensino médio 
(linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências 
humanas e formação técnica e profissional). Para Weverton, 
é preciso garantir essa liberdade no conhecimento. ’’Caso 
essa importante alteração não seja feita, poderemos nos 
deparar com o absurdo de determinados sistemas de ensino 
montarem seus currículos de modo extremamente limitado e, 
ao invés de aumentar a diversidade dos conhecimentos 
disponibilizados aos estudantes secundaristas, diminuí-la 
gravemente”, reforça o parlamentar pedetista.Rocha sugere 
também que a carga horária mínima anual seja 
progressivamente ampliada no Ensino Médio para 1.400 
horas, mediante o atendimento de 50% das matrículas até o 
fim da vigência da Lei 13.005, de 25 de junho de 2014; e de

100% das matrículas até 31 de dezembro de 2034.

O pedetista também apresentou duas emendas 
modificativas. Nas mudanças propostas pelo parlamentar, os 
recursos terão sua transferência pelo Ministério da Educação 
ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – 
FNDE, condicionada à celebração de termo de 
compromisso, que deverá conter, entre os requisitos, 
identificação e delimitação das ações a serem financiadas; 
metas quantitativas; cronograma de execução físico-
financeira; previsão de início e fim da execução das ações e 
da conclusão das etapas ou fases programadas.

Weverton propõe ainda que seja autorizado a transferência, 
pela União, dos recursos financeiros, dispensada a 
celebração de convênio, acordo, contrato ou instrumento 
congênere. Para ele, é preciso garantir agilidade ao 
processo de transferência de recursos na área educacional. 
“Por mais simplificada que seja a relação entre os entes 
federados, ao menos um termo de compromisso precisa ser 
firmado. Esse termo é essencial para a transparência, para o 
controle e para a aferição dos resultados alcançados”, 
explicou.

Outra alteração determina que os recursos não poderão ser 
utilizados para terceirizar transferindo os recursos para 
entidades e organizações sociais, o que poderia prejudicar a 
contratação de professores por meio de concurso público.

“Temos que trabalhar para que nossos jovens 
alcancem uma diversidade de conhecimentos. 
Essa MP do executivo só serve para limitá-los. 

Outro ponto importante é estabelecer e 
cumprir metas de crescimento para que a 

totalidade da juventude brasileira seja 
atendida com excelência no Ensino Médio, 
para que a fase adulta seja uma opção de 

sucesso, e não um critério de sobrevivência”, 
argumentou.
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Pelo aniversário de 404 anos de São Luís no último dia 08 
de setembro quero prestar contas da minha atuação na 
Câmara dos Deputados. 

Junto aos meus companheiros de bancada temos lutado 
intransigentemente pela conclusão das obras de duplicação 
da BR 135, além de apoiar grandes pleitos como a vinda do 
Instituto de Tecnologia da Aeronáutica para a Base de 
Alcântara, o aumento dos recursos destinados à São Luís 
junto ao Ministério da Saúde e muitos outros pontos.

Além disso tenho vários recursos destinados a São Luís. 
Como exemplo:
- 1,5 milhão de reais para a construção de quadras esportivas 
nos bairros da capital; - 3,6 milhões de reais para a saúde, 
sendo 1 milhão para o Hospital da Criança e 2,6 milhões para 
manutenção de unidades de saúde; - A Segurança também 
pode contar com a gente. Indicamos um programa de 
infraestrutura de segurança municipal e diversos projetos de 
lei que beneficiam toda a população.

São Luís 404 anos
O povo ludovicense pode contar comigo sempre!
Juntos Somos Fortes

Assinei o compromisso público junto a outros líderes de partidos de estar presente à sessão 
que analisou e deu continuidade ao processo que cassou o mandato do ex-presidente da 
Câmara dos Deputados,  deputado Eduardo Cunha.

Em São Luís, participei do programa líder de audiência, o Ponto e Vírgula na Rádio 
Difusora, com os jornalistas Marcelo Minardi, Leandro Miranda e Paulo Negrão (direto de 
Imperatriz) quando pude fazer uma análise do momento político no Maranhão, 
expectativas para as eleições municipais e uma prestação de contas da minha atuação 

Infelizmente setembro também ficou marcado pela perda de nossa querida companheira de 
PDT, Maria Lúcia Telles. Ela é uma das fundadoras da legenda, sempre foi uma mulher 
íntegra, humana, que lutou por grandes causas do nosso estado, sempre ajudando a 
construir, desenvolver e realizar os sonhos da nossa população.Que neste momento de luto 
e tristeza, Deus possa confortar o coração de cada um. Fica para nós, o seu legado, a sua 
persistência e a luta pela vida.
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Apresentada emenda à MP 733/2016 que 
beneficiará produtores rurais maranhenses
A medida provisória (MP) 733/2016, que estabelece normas 
para a repactuação e liquidação das dívidas de produtores 
rurais, foi aprovada pelo plenário da Câmara, nesta terça-
feira (13), e segue para o Senado. De acordo com o 
deputado federal Weverton Rocha (PDT), autor de uma 
emenda incluída no texto aprovado, a proposta garante mais 
fôlego para os produtores maranhenses voltarem a produzir 
com mais tranquilidade.

A emenda do parlamentar maranhense autoriza instituições 
financeiras a transferir a data de pagamento das parcelas 
que venceram em 1º de janeiro de 2016 e as que vencerão 
até 31 de dezembro de 2016, para o final do contrato das 
operações relativas ao custeio das safras para os estados do 
Maranhão, Piauí, Tocantins (MATOPI) e Regiões Centro 
Oeste.

No teor da emenda, o pedetista destacou que a região do 
MATOPI e, principalmente, o Maranhão foi acometido por um 
longo período sem chuvas entre o final de 2015 e 2016, o 
que ocasionou quebra na lavoura de 3,6 milhões de 
toneladas, segundo dados do IBGE. Ele salientou, ainda, 
que há uma participação expressiva das operações oficiais 
de crédito rural na região, estimado em 36% no Maranhão, 
60% no Piauí e de 53% no Tocantins.

“Temos que incentivar esses 
trabalhadores. Fazer com que 

gerem a renda necessária para 
eles pagarem suas dívidas e, 

consequentemente, fazer rodar 
seu capital de giro. O nosso 

papel, como deputado federal, é, 
dentro da boa política, ajudar 

quem necessita de nosso apoio, 
pois hoje é o produtor rural que 
estimula o crescimento em todo 

país”, ressaltou Weverton.


