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César Pires defende o reconhecimento da profissão de cerimonialista… 

 
 
O deputado César Pires defendeu, em discurso na Assembleia Legislativa, o 
reconhecimento da profissão de cerimonialista ao parabenizar esses profissionais pelo 
seu dia, comemorado no dia 29 de outubro. Ele destacou a nobreza do trabalho daqueles 
que são responsáveis pelo sucesso de eventos que podem ser simples cerimônias ou 
grandes acontecimentos históricos. 
 
“É preciso reconhecer que esses profissionais são responsáveis por ações das mais 
simples, como a disposição de microfones, até as mais complexas, pois são detentores 
de muitas informações quando atuam em grandes eventos, como as posses de chefes 
de Estado e de reuniões da ONU, por exemplo”, destacou o deputado. 
 
César Pires aproveitou a ocasião para homenagear os cerimonialistas da Assembleia 
Legislativa, que assessoram eventos parlamentares, desde a realização de audiências 
públicas e sessões solenes, até as solenidades de posse dos deputados e governadores. 
Por tudo isso, ele defendeu que a profissão seja oficialmente reconhecida, por lei federal. 
 
“A todos os cerimonialistas, o meu sentimento de respeito e o desejo de que essa 
profissão venha a ser oficializada. É um trabalho imprescindível, na iniciativa privada e 
no serviço público, que precisa ser devidamente valorizada”, concluiu César Pires. 
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Adriano Sarney diz que é possível pagar reajuste aos servidores estaduais 

 
Adriano conversou com o vice-presidente do Sinpol, José Rayol Filho, e o diretor de Relação Intersindical,  
Guilherme Ribeiro Henriques 

 
Em reunião com o deputado estadual Adriano Sarney (PV), diretores do Sindicato dos 
Policiais Civis do Maranhão (Sinpol-MA) revelaram que a maioria dos servidores públicos 
estaduais, incluindo os policiais civis, estão há quatro anos sem reajuste nos vencimentos 
(reposição das perdas com a inflação). Além disso, tramita na Justiça a batalha contra o 
governo comunista, que tenta barrar o reajuste de 21,7%. Em resposta, Adriano disse 
que vai defender a categoria, ressaltando que estudos técnicos do orçamento estadual 
asseguram que o Governo tem condições de pagar reajuste ao funcionalismo público. 
 
“Estou conversando com várias lideranças dos servidores estaduais e discutindo 
maneiras de cobrar do governo o pagamento das perdas salariais. Além disso, 
precisamos saber a real situação do Fundo de Pensão dos Aposentados (FEPA), que é um 
outro problema criado pelo governo atual, pois os sindicatos informaram que estão 
tendo dificuldade para obterem dados atualizados, isto é, falta transparência neste 
governo comunista”, afirmou Adriano. 
 
O encontro do deputado com representantes dos policiais civis ocorreu na Assembleia 
Legislativa, nesta quinta-feira (dia 1º). Adriano conversou com o vice-presidente do 
Sinpol, José Rayol Filho, e o diretor de Relação Intersindical, Guilherme Ribeiro 
Henriques. 
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“A Cyrela precisa ser responsabilizada pelos vícios construtivos no Maranhão”, diz 
deputado Wellington ao cobrar CPI 

 
Wellington lembrou que a Assembleia Legislativa do Maranhão assumiu um compromisso com a população e,  
até agora, o projeto de instauração da CPI ainda sequer saiu do papel 

 
O deputado estadual Wellington do Curso, usou a tribuna da Assembleia Legislativa do 
Maranhão, na manhã desta terça-feira (30), para cobrar a instalação da CPI (Comissão 
Parlamentar de Inquérito) da Cyrela. O pedido foi resultado de uma audiência pública 
realizada no dia 13 de março e que reuniu moradores de diversos prédios que foram 
entregues pela construtora Cyrela e, lidam diariamente com os diversos vícios 
construtivos. 
 
No requerimento para a instalação da CPI constam de 21 assinaturas e foi protocolado 
na Mesa Diretora da Assembleia desde a segunda semana de abril último, não tendo 
qualquer movimentação desde então. Para comissão ser instalada, é necessário primeiro 
que o pedido seja lido em Plenário e publicado no Diário Oficial da Assembleia. 
 
“A Assembleia Legislativa do Maranhão assumiu um compromisso com a população e, 
até agora, o projeto de instauração da CPI ainda sequer saiu do papel, muito embora já 
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tenhamos coletado 21 assinaturas e os blocos já indicaram os seus membros para 
composição da comissão. Realizamos uma audiência pública para discutir sobre os vícios 
construtivos nos condomínios que foram entregues pela construtora Cyrela. Não adianta 
querer culpar os moradores por causa desses vícios construtivos. Eles pagaram para 
obter um bom empreendimento e não para terem que sair por falhas de ordem técnica 
e estrutural. Fui o segundo a assinar a CPI e tenho insistido com a sua instauração, pois 
precisamos prestar conta dos nossos compromissos firmados com os moradores 
prejudicados pela Cyrela”, disse o professor e deputado Wellington do Curso. 
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Assembleia do MA volta a discutir Orçamento Impositivo 

 
 
Depois da aprovação do Orçamento Impositivo pelos vereadores de São Luís (saiba 
mais), o assunto voltou a ser tema de conversas entre os deputados estaduais do 
Maranhão. 
 
Pela regra, torna-se obrigatória a execução das emendas individuais dos parlamentares 
à Lei Orçamentária Anual (LOA), do Município, no caso de vereadores, e do Estado, no 
caso de deputados estaduais. 
 
A possível instituição da chamada “emenda impositiva” em âmbito estadual deve ganhar 
ainda mais força na reta final da atual legislatura, quando se intensificarão articulações 
pela aprovação do Orçamento 2018 do governo. 

 

  

http://gilbertoleda.com.br/2018/11/01/camara-de-sao-luis-aprova-orcamento-impositivo/
http://gilbertoleda.com.br/2018/11/01/camara-de-sao-luis-aprova-orcamento-impositivo/
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Adriano diz que é possível pagar reajuste a servidores estaduais 

 
 
Em reunião com o deputado estadual Adriano Sarney (PV), diretores do Sindicato dos 
Policiais Civis do Maranhão (Sinpol-MA) revelaram que a maioria dos servidores públicos 
estaduais, incluindo os policiais civis, estão há quatro anos sem reajuste nos vencimentos 
(reposição das perdas com a inflação). 
 
Além disso, tramita na Justiça a batalha contra o governo comunista, que tenta barrar o 
reajuste de 21,7%. Em resposta, Adriano disse que vai defender a categoria, ressaltando 
que estudos técnicos do orçamento estadual asseguram que o Governo tem condições 
de pagar reajuste ao funcionalismo público. 
 
“Estou conversando com várias lideranças dos servidores estaduais e discutindo 
maneiras de cobrar do governo o pagamento das perdas salariais. Além disso, 
precisamos saber a real situação do Fundo de Pensão dos Aposentados (FEPA), que é um 
outro problema criado pelo governo atual, pois os sindicatos informaram que estão 
tendo dificuldade para obterem dados atualizados, isto é, falta transparência neste 
governo comunista”, afirmou Adriano. 
 
O encontro do deputado com representantes dos policiais civis ocorreu na Assembleia 
Legislativa, nesta quinta-feira (dia 1º). Adriano conversou com o vice-presidente do 
Sinpol, José Rayol Filho, e o diretor de Relação Intersindical, Guilherme Ribeiro 
Henriques. 
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Eduardo Braide e Duarte Jr. poderão fazer a grande disputa para prefeito de São Luís em 
2020 

 
Eduardo Braide e Duarte Jr.: provável confronto para a Prefeitura de  
São Luís em 2020 

 
Não se discute que o caminhão de votos que recebeu em São Luís como candidato a 
deputado federal credenciou o deputado Eduardo Braide (PMN) a disputar a Prefeitura 
da Capital em 2020. Mas ninguém discorda, porém, que ao receber mais de 40 mil votos 
na Capital para deputado estadual deu a Duarte Jr. (PCdoB) cacife equivalente para 
entrar na briga pelo Palácio de la Ravardière. Se o prestígio dos dois se mantiver nos 
próximos 24 meses, a disputa pelo comando político e administrativo de São Luís será 
um confronto de “bons de voto”, como não se vê há tempos. Se Duarte Jr. for escalado 
pelo governador Flávio Dino para a sucessão do prefeito Edivaldo Holanda Jr. (PDT), ele 
entrará no embate com potencial turbinado pelo apoio do pedetista, podendo converter 
esse ativo em votos. Já Eduardo Braide terá de se agigantar para consolidar a liderança 
mostrada aqui até e que está ameaçada. Nesse caso, Eduardo Braide poderá saltar a 
escala municipal e preparar-se de vez para disputar o Governo do Estado em 2022. Isso 
porque, calculista competente como é, Braide sabe que não poderá tropeçar em erros. 
Será, como se vê, uma peleja eleitoral e tanto. 
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Roberto Costa sai das eleições fortalecido e com desafios à frente 

 
Roberto Costa investiu na sua reeleição para a Assembleia e foi bem-sucedido 

 
Passado o período eleitoral, uma avaliação simples aponta o deputado estadual Roberto 
Costa (MDB) como um dos políticos mais bem-sucedidos na guerra pelo voto no 
Maranhão. Não apenas pela sua reeleição para a Assembleia Legislativa, mas pelos 
eventos políticos que pontilharam seu mandato. Por decisão do seu partido, Roberto 
Costa foi escalado para disputar a Prefeitura de Bacabal em 2016, correndo um grande 
risco, à medida que a dedicação a campanha em Bacabal o obrigaria a se ausentar das 
suas outras bases eleitorais, como São Luís, por exemplo, onde já foi inclusive candidato 
a vice-prefeito em 2008. Roberto Costa encarou o desafio, candidatou-se a prefeito de 
Bacabal, mas perdeu a eleição para o ex-prefeito Zé Vieira (PR). O prefeito eleito foi 
empossado, mas pouco mais de um ano depois perdeu o cargo por ser ficha suja, tendo 
a Justiça Eleitoral dado posse ao presidente da Câmara, Edivan Brandão (PSC). Roberto 
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Costa seria o candidato natural para a nova eleição – marcada para o dia 28 de Outubro, 
data do 2º turno das eleições. Roberto Costa analisou o cenário e decidiu investir na sua 
reeleição de deputado estadual, preferiu do apoiar a candidatura do prefeito 
temporário. Apesar de todo o sufoco que experimentou, a estratégia deu certo: ele se 
reelegeu deputado estadual e teve papel fundamental na eleição de Edivan Brandão 
para a Prefeitura de Bacabal. A partir do próximo ano, Roberto Costa terá outros desafios 
pela frente, começando pelo futuro do MDB, que poderá sair do controle do senador 
João Alberto, já tendo sobreviventes do Grupo Sarney reivindicando o posto, entre eles 
o deputado federal reeleito Hildo Rocha (MDB), havendo também quem preveja que o 
ex-deputado Ricardo Murad tentará assumir o controle do partido. Há, porém, uma 
corrente que aposta que agora, ao assumir o terceiro mandato parlamentar, Roberto 
Costa deva assumir o comando do MDB em substituição ao seu orientador político, 
senador João Alberto. 

 


