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O Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores de Mari-PB vem à público 

esclarecer e desaprovar a produção de declarações falsas e sem fundamentos 

a respeito do Deputado Federal Frei Anastácio (PT) na matéria veiculada no site 

Expresso PB.Net no dia 30 de outubro de 2021. 

Numa demonstração clara de total irresponsabilidade, o site divulga informações 

falsas sobre o Deputado Petista a respeito do não-envio de emendas 

parlamentares ao município de Mari-PB tampouco sobre ter realizado visitas à 

população. 

É salientado que houve SIM envio de emendas parlamentares ao nosso 

município, especificamente para os cofres públicos da sua Secretaria de Saúde 

(Fundo Municipal de Saúde), indicação de Recursos Financeiros ao Orçamento 

Geral da União – OGU 2021, por meio da Emenda de Bancada sob nº 71160003 

no valor de R$ 100.000,00 (Cem mil reais). Os recursos atenderam ao 

INCREMENTO Temporário de PAB (Manutenção Atenção Básica). 

Enfatiza-se, ainda, que o Partido dos Trabalhadores de Mari sempre se reuniu 

com o Deputado Frei Anastácio, propondo solicitações de ações de trabalhos 

hídricos com perfurações de poços junto ao DNOCS. Neste caso, o município 



está prestes a ser contemplado com a perfuração e instalação de poços por meio 

de uma máquina perfuratriz.  

O Partido dos Trabalhadores de Mari repudia o comentário tendencioso e 

irresponsável do site ao declarar ainda que “a relação do Frei Anastácio com a 

cidade é nenhuma ou quase nenhuma, pelo menos que a população conheça” 

calcado sob total desinformação e prestando um desserviço aos marienses, uma 

vez que, é papel da imprensa checar informações antes de realizar publicações 

que afetem a integridade moral e a honra de qualquer cidadão.   

Em nenhum momento, tanto o Partido dos Trabalhadores de Mari-PB como 

também o Deputado Frei Anastácio foi procurado pelo site para dispor de 

informações a respeito do envio de Emendas Parlamentares, muito menos sobre 

suas vindas ao município. Se houve realmente o interesse destas informações 

por parte do site ExpressoPB.Net, bastava contatar o Partido dos Trabalhadores 

ou o Próprio Deputado Frei Anastácio. 

(RE)PRODUZIR E DIVULGAR NOTÍCIA FALSA, COMO FEZ O SITE 

EXPRESSOPB.NET, É CRIME E REPUDIAMOS ATAQUES GRATUITOS 

CONTRA QUALQUER COMPANHEIRO DO PARTIDO QUE, DESDE SEMPRE, 

SE DISPÔS A COLABORAR DA MELHOR FORMA POSSÍVEL COM A 

POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE MARI-PB. 

No mais, o Diretório do PT-Mari se coloca à disposição do site e da população 

em geral como sempre fez e sempre continuará fazendo. 

Mari, 31 de outubro de 2021 

Severino Ferreira Dos Santos 

Presidente do Partido dos Trabalhadores de Mari-PB 


