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Sumário 

Homenagem póstuma ao Presidente da Câmara de Vereadores do 

Município de Santa Luzia, Estado do Maranhão, Cícero Ferreira da 

Silva. Solicitação à Polícia Civil do Estado de investigação do 
assassinato do político maranhense. Nota do PCdoB sobre o assunto. 

 

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO À MESA PARA PUBLICAÇÃO 

O SR. RUBENS PEREIRA JÚNIOR (PCdoB-MA. Pronunciamento 

encaminhado pelo orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, registro 

nos Anais desta Casa esta triste notícia a respeito da morte do líder político 

Vavá, Presidente da Câmara dos Vereadores da cidade de Santa Luzia. 

Filiado ao PCdoB, Cícero Ferreira da Silva, mais conhecido como Vavá, era 

uma liderança de enorme lealdade e carisma. É de imensa tristeza ver o 

desconsolo de sua família e eleitores, com os quais eu estive durante o final de 

semana. 

Estive com o superintendente da Polícia Civil e com a equipe de legistas e pedi 

uma investigação rigorosa do crime. A população está extremamente revoltada 

com um crime que é tristemente comum na região. É preciso uma apuração 

irrestrita e imediata. 

O Comitê do PCdoB no Maranhão divulgou nota sobre o caso em que afirma 

que "recebeu do Governo do Estado a garantia de que todas as providências 

estão sendo adotadas para esclarecimento do crime e punição dos autores". 

Segue a íntegra da nota: 

"Nota de pesar e solidariedade 

O Partido Comunista do Brasil - Maranhão manifesta profundo pesar pela 

morte do companheiro Vavá, Vereador e Presidente da Câmara Municipal de 

Santa Luzia, assassinado por pistoleiros na tarde deste domingo, 03/05/15. 

O PCdoB recebeu do Governo do Estado a garantia de que todas as 

providências estão sendo adotadas para esclarecimento do crime e punição 

dos autores, o que aguardamos com a prioridade que o caso requer. 

Abraçamos os companheiros do PCdoB em Santa Luzia e muito especialmente 

os familiares e amigos nesta hora de dor profunda pela perda do companheiro 

Vavá." 

Era só Sr. Presidente. 

 


