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Zé Inácio acompanha inauguração de rodovia em Paulino Neves.   

 
 
O deputado Zé Inácio esteve nesta terça-feira (15) na cidade de Paulino Neves para 
acompanhar a inauguração de 38 km de pavimentação e sinalização da MA – 315, que 
liga os municípios de Paulino Neves e Barreirinhas. 
 
A MA-315 recebeu pavimentação em TSD, garantindo mais segurança e aderência, 
principalmente no período chuvoso, além de drenagem superficial e sinalização vertical 
e horizontal. 
 
A nova rodovia diminui o tempo do percurso entre uma cidade e outra, além de 
proporcionar mais conforto também para turistas que visitam o local. O trecho entre as 
duas cidades é de grande importância turística e já faz parte da Rota das Emoções, que 
engloba 14 cidades dos Estados do Maranhão, Ceará e Piauí. 
 
Zé Inácio parabenizou o governo do estado pela inauguração e destacou “Parabéns ao 
governador Flávio Dino e as secretarias envolvidas nessa importante obra que irá facilitar 
não só o turismo, mas a geração de emprego e renda na região”. 
 
Participaram desta importante solenidade o Governador Flávio Dino, o Secretário de 
Infraestrutura, Clayton Noleto, o Senador eleito pelo Maranhão, Weverton Rocha, 
dentre outras autoridades. 
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Zé Inácio acompanha inauguração de rodovia em Paulino Neves 

O deputado Zé Inácio esteve nesta terça-feira (15) na cidade de Paulino Neves para 
acompanhar a inauguração de 38 km de pavimentação e sinalização da MA – 315, que 
liga os municípios de Paulino Neves e Barreirinhas. 
 

 
 
A MA-315 recebeu pavimentação em TSD, garantindo mais segurança e aderência, 
principalmente no período chuvoso, além de drenagem superficial e sinalização vertical 
e horizontal. 
 
A nova rodovia diminui o tempo do percurso entre uma cidade e outra, além de 
proporcionar mais conforto também para turistas que visitam o local. O trecho entre as 
duas cidades é de grande importância turística e já faz parte da Rota das Emoções, que 
engloba 14 cidades dos Estados do Maranhão, Ceará e Piauí. 
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Zé Inácio parabenizou o governo do estado pela inauguração e destacou “Parabéns ao 
governador Flávio Dino e as secretarias envolvidas nessa importante obra que irá facilitar 
não só o turismo, mas a geração de emprego e renda na região”. 
 
Participaram desta importante solenidade o Governador Flávio Dino, o Secretário de 
Infraestrutura, Clayton Noleto, o Senador eleito pelo Maranhão, Weverton Rocha, 
dentre outras autoridades. 
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Zé Inácio acompanha inauguração de rodovia em Paulino Neves… 

 
 
O deputado Zé Inácio (PT) esteve nesta terça-feira (15) na cidade de Paulino Neves para 
acompanhar a inauguração de 38 km de pavimentação e sinalização da MA – 315, que 
liga os municípios de Paulino Neves e Barreirinhas. 
 
A MA-315 recebeu pavimentação em TSD, garantindo mais segurança e aderência, 
principalmente no período chuvoso, além de drenagem superficial e sinalização vertical 
e horizontal. 
 
A nova rodovia diminui o tempo do percurso entre uma cidade e outra, além de 
proporcionar mais conforto também para turistas que visitam o local. O trecho entre as 
duas cidades é de grande importância turística e já faz parte da Rota das Emoções, que 
engloba 14 cidades dos Estados do Maranhão, Ceará e Piauí. 
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Zé Inácio parabenizou o governo do estado pela inauguração e destacou “Parabéns ao 
governador Flávio Dino e as secretarias envolvidas nessa importante obra que irá facilitar 
não só o turismo, mas a geração de emprego e renda na região”. 
 
Participaram desta importante solenidade o Governador Flávio Dino, o Secretário de 
Infraestrutura, Clayton Noleto, o Senador eleito pelo Maranhão, Weverton Rocha, 
dentre outras autoridades. 
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César Pires proporá debate público sobre programa de incentivos fiscais… 

 
Pires quer a Assembleia no debate sobre polêmica lei de incentivos fiscais 

 
O deputado César Pires vai colocar em discussão, em audiência pública a ser realizada 
em fevereiro, o programa de benefícios fiscais adotado pelo governo Flávio Dino. Ele 
pretende convidar representantes do ramo atacadista e dos trabalhadores do setor para 
avaliar as consequências da Lei 10576, de 10 de abril de 2017, que estaria provocando o 
fechamento de estabelecimentos e o consequente desemprego de centenas de 
maranhenses. 
 
A Lei 10576 instituiu o Programa de Incentivo ao Desenvolvimento dos Centros de 
Distribuição no estado do Maranhão, beneficiando somente “estabelecimento comercial 
atacadista com capital social mínimo de R$ 100 milhões e que gere 500 ou mais 
empregos diretos”. 
 
As empresas que se encaixam nesse perfil têm direito a alíquota de 2% do ICMS, 
enquanto que dos demais estabelecimentos é cobrado o percentual de 18%. 
 
“Na época da votação desse projeto de lei do governo Flávio Dino, nós alertamos que 
somente uma rede de supermercados no Maranhão seria beneficiada, em detrimento 
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de centenas de outras empresas que estavam sendo massacradas com alíquota maior 
do ICMS. Mas o governo não nos deu ouvido e hoje o que vemos é centenas de 
maranhenses ficarem desempregados em decorrência da concorrência desleal que tem 
causado o fechamento de vários estabelecimentos comerciais”, declarou César Pires, 
após acompanhar a discussão que predominou nas redes sociais nesta semana. 
 
Para o parlamentar, é necessário debater essa questão gravíssima com empresários e 
demais representantes do ramo atacadista, e principalmente com os trabalhadores do 
setor, para avaliar a situação e buscar soluções. Ele ressalta que o problema atinge todo 
o estado, já que a única rede atacadista beneficiada por essa lei está abrindo lojas no 
interior do Maranhão e destruindo os comerciantes locais. 
 
“Não podemos aceitar inertes a falência de várias empresas que há anos geravam divisas 
e empregos no Maranhão, e hoje estão sem condições de funcionamento, pela 
concorrência desleal que se estabeleceu em nosso estado”, enfatizou ele. 
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CPI da Cyrela ouve diretor da empresa na Assembleia Legislativa de São Paulo 

 
Deputados maranhenses Rogério Cafeteira (DEM), relator; César Pires (PV); Zé Inácio (PT), presidente da CPI,  

e Vinicius Louro (PR) 
 
A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), que investiga irregularidades na construção 
de empreendimentos pela construtora Cyrela, em São Luís, ouviu, nesta quinta-feira 
(17), o diretor do Grupo Cyrela, Antônio Carlos Zorzi. 
 
A oitiva aconteceu na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), no último 
ciclo de depoimentos de testemunhas antes da elaboração do relatório final, que deve 
ser entregue às autoridades competentes, após aprovação, até o final do mês de janeiro. 
 
Participaram da oitiva os deputados Zé Inácio (PT), presidente da CPI; Rogério Cafeteira 
(DEM), relator; César Pires (PV) e Vinicius Louro (PR), também integrantes da comissão. 
 
“A CPI está cumprindo o seu objetivo e, ao final, quando produzir o relatório, vamos 
fazer os encaminhamentos às autoridades competentes. De modo que, acredito, como 
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nós havíamos dito desde o início da CPI, este trabalho terá um efeito pedagógico, para 
que possa evitar não só que empresas como a Cyrela, mas também outras empresas 
do mesmo porte, venham realizar empreendimentos no Maranhão sem obediência aos 
critérios técnicos e ao licenciamento ambiental e, principalmente, causar aos 
consumidores maranhenses uma série de transtornos”, afirmou o deputado Zé Inácio. 
 
Questionamentos 
 
No depoimento, o diretor do Grupo Cyrela respondeu aos questionamentos sobre os 
projetos de engenharia e arquitetura, além da emissão das licenças necessárias para a 
construção dos condomínios Jardins de Toscana e Provence, Residencial Vitória e Pleno 
Residencial. Ele também falou sobre o conhecimento da construtora acerca dos 
problemas apresentados nos empreendimentos, entre outros pontos. 
 
“A Cyrela reconhece e já pediu desculpas pelas falhas nos empreendimentos de São 
Luís. Estamos com uma equipe técnica atuando fortemente para sanar essas falhas”, 
declarou o diretor, destacando que, na época, não só os empreendimento de São Luís 
apresentaram falhas estruturais mas, também, de outras localidades, em razão, segundo 
ele, de um “boom” de construções simultâneas, o que acabou comprometendo a seleção 
de um corpo técnico mais eficiente. 
 
Os parlamentares indagaram, principalmente, sobre os problemas no Residencial 
Vitória, considerados mais graves, uma vez que a construção ocorreu em Área de 
Preservação Permanente, e cuja Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) foi feita às 
margens do Rio Paciência. “Na sua experiência, como engenheiro de uma grande 
empresa, o que levou a Cyrela a cometer esse tipo de erro, de equívoco? Foi 
desconhecimento da legislação?”, questionou o deputado Zé Inácio. 
 
Antônio Carlos Zorzi alegou desconhecimento em relação à emissão das licenças 
ambientais para a construção de empreendimentos em áreas proibidas, reforçando que, 
em todas as construções, o setor de engenharia seguiu os projetos aprovados. Quando 
erramos não é por querermos, mas assumimos a nossa responsabilidade”, disse. 
 
Os deputados César Pires e Vinicius Louro perguntaram sobre qual o plano de trabalho 
para reparar os danos ao Residencial Vitória e minimizar os transtornos aos moradores 
e, também, ao meio ambiente. “Quem está sofrendo são as pessoas, que estão 
adquirindo esses empreendimentos. E esses empreendimentos estão com grandes 
problemas, muitos sendo sanados, mas com casos gritantes, como o do Residencial 
Vitória”, assinalou Vinicius Louro. 
 
“Além de um crime ambiente por si só, é um crime de construção civil, pela 
inobservância, por incapacidade técnica, que deve ser levada em observação muito 
forte por parte da CPI”, completou César Pires, ressaltando que o foco da CPI não se 
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esgota nas falhas cometidas pela Cyrela, mas, também, em todos as etapas que orbitam 
a construção de empreendimentos no Maranhão. 
 
Ao final da oitiva, os deputados Zé Inácio e Rogério Cafeteira, presidente e relator da CPI, 
respectivamente, pontuaram que o depoimento do diretor da Cyrela foi conclusivo para 
que seja elaborado e apresentado um relatório a contento. 
 
“O trabalho da CPI está indo além da investigação dessa relação de consumo. Estamos 
tentando identificar, sobretudo, quais foram as motivações que levaram à concessão 
de licença ambiental, alvará de construção, Habite-se, em alguns casos, no nosso 
entendimento, de forma irregular. Tudo isso constará no relatório”, finalizou Zé Inácio. 
 
Novos depoimentos 
 
Os engenheiros civis Leonardo Camasseto e Jorge Gabriel Neto, que também foram 
convocados, não compareceram à oitiva. Mas, em acordo com o Grupo Cyrela, devem 
apresentar-se para prestar esclarecimentos nesta sexta-feira (18), às 9h, também na 
Alesp. 
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Caso Maciel: César Pires quer debate público sobre incentivos fiscais no MA 

 
 
O deputado César Pires vai colocar em discussão, em audiência pública a ser realizada 
em fevereiro, o programa de benefícios fiscais adotado pelo governo Flávio Dino. Ele 
pretende convidar representantes do ramo atacadista e dos trabalhadores do setor para 
avaliar as consequências da Lei 10576, de 10 de abril de 2017, que estaria provocando o 
fechamento de estabelecimentos e o consequente desemprego de centenas de 
maranhenses. 
 
A Lei 10576 instituiu o Programa de Incentivo ao Desenvolvimento dos Centros de 
Distribuição no estado do Maranhão, beneficiando somente “estabelecimento comercial 
atacadista com capital social mínimo de R$ 100 milhões e que gere 500 ou mais 
empregos diretos”. As empresas que se encaixam nesse perfil têm direito a alíquota de 
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2% do ICMS, enquanto que dos demais estabelecimentos é cobrado o percentual de 
18%. 
 
“Na época da votação desse projeto de lei do governo Flávio Dino, nós alertamos que 
somente uma rede de supermercados no Maranhão seria beneficiada, em detrimento 
de centenas de outras empresas que estavam sendo massacradas com alíquota maior 
do ICMS. Mas o governo não nos deu ouvido e hoje o que vemos é centenas de 
maranhenses ficarem desempregados em decorrência da concorrência desleal que tem 
causado o fechamento de vários estabelecimentos comerciais”, declarou César Pires, 
após acompanhar a discussão que predominou nas redes sociais nesta semana. 
 
Para o parlamentar, é necessário debater essa questão gravíssima com empresários e 
demais representantes do ramo atacadista, e principalmente com os trabalhadores do 
setor, para avaliar a situação e buscar soluções. Ele ressalta que o problema atinge todo 
o estado, já que a única rede atacadista beneficiada por essa lei está abrindo lojas no 
interior do Maranhão e destruindo os comerciantes locais. 
 
“Não podemos aceitar inertes a falência de várias empresas que há anos geravam divisas 
e empregos no Maranhão, e hoje estão sem condições de funcionamento, pela 
concorrência desleal que se estabeleceu em nosso estado”, enfatizou ele. 
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Crise no MDB: Roberto Costa avisa que, se não houver consenso, vai disputar a 
presidência pelo voto na convenção 

 
Roberto Costa: consenso ou disputa pelo voto para o comando do MDB maranhense 

 
Depois de várias tentativas mal articuladas dos seus cardeais de encontrar uma fórmula 
para resolver sua aguda crise interna, o braço maranhense do MDB volta a ser campo de 
guerra entre uma cúpula desgastada, que teima em continuar no comando, e a nova 
geração, que está decidida a colocar o partido no eixo da realidade. Agora, diante do 
fracasso da proposta mais recente – o deputado federal João Marcelo para presidente e 
o deputado federal Hildo Rocha para vice -, a ideia de buscar um nome de consenso para 
suceder ao senador João Alberto na presidência parece inviabilizada. E nesse contexto, 
o deputado estadual Roberto Costa, principal pregador da ideia de renovação, avisa: se 
o nome de consenso não for encontrado até o final do mês, ele lançará sua candidatura 
a presidente, de modo que a escolha do novo líder do partido seja feita pelo voto direto 
em convenção partidária. 
 
Roberto Costa avalia essa situação já está se prolongando muito, causando maior 
desgaste ao partido. “Não podemos perder mais tempo. Temos uma nova realidade no 
Estado e no País e as eleições municipais estão a menos de dois anos. O MDB 
maranhense não pode ficar perdendo tempo com discussão sem resultado. Gostaria de 
apoiar um nome de consenso, mas estou pronto para ser candidato e resolver isso pelo 
voto na convenção do partido, que na minha opinião tem de ser realizada já em 
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Fevereiro – declarou o deputado Roberto Costa à Coluna com a convicção de quem está 
determinado a desatar o nó que amarra o debate dentro do MDB. 
 
No final do ano passado, logo após as eleições, a cúpula emedebista – formada pelo ex-
presidente José Sarney, a ex-governadora Roseana Sarney e os senadores João Alberto 
e Edson Lobão – foi provocada a buscar um caminho para a sucessão de João Alberto na 
presidência do MDB. Recém-saída de uma dura derrota eleitoral, a ex-governadora 
Roseana Sarney anunciou seu propósito de assumir o comando do partido. O deputado 
Roberto Costa reagiu propondo que a direção do MDB fosse entregue a um membro da 
nova geração – o presidente nacional da Juventude do MDB, Assis Filho, o prefeito de 
Imperatriz, Assis Ramos, o deputado federal Victor Mendes, ou ele próprio, Roberto 
Costa. A começar pelo fato de contrariar direta e frontalmente Roseana Sarney, a 
proposta de Roberto Costa causou um enorme impacto dentro do MDB, levando 
inclusive o deputado federal Hildo Rocha, que apoiou o “não” à ex-governadora, a se 
colocar no leque das opções defendendo a disputa pelo voto. 
 
Dominada pela cultura de escolher dirigentes pelo conchavo e não pelo debate e pelo 
voto, a banda “madura” da cúpula emedebista iniciou um lento e ardiloso esquema 
partidário para impedir a ascensão de Roberto Costa e uma eventual eleição de Hildo 
Rocha. A fórmula foi a seguinte: colocar o jovem João Marcelo na presidência – o que na 
prática manteria João Alberto no controle do partido – e Hildo Rocha na vice, mantendo 
Roberto Costa “exilado” na presidência do MDB de Bacabal. Só que esqueceram de 
combinar com Hildo Rocha. A informação vazou e, ao tomar conhecimento dela, Hildo 
Rocha reagiu “cuspindo bala”, criticando o conchavo e reafirmando que é candidato a 
presidente. A fórmula surpreendeu igualmente o deputado Roberto Costa, que também 
reagiu com firmeza, reafirmando sua proposta de que o comando do MDB seja entregue 
à nova geração, ficando os velhos caciques como “oráculos”, que seja encontrado um 
nome de consenso ou que a escolha seja feita pelo voto dos convencionais. 
 
Roberto Costa usa um argumento fatal: no momento em que o Maranhão vive uma nova 
realidade política e em que o Brasil está sendo politicamente virado pelo avesso, não dá 
para manter um partido como o MDB preso a velhas fórmulas, a conceitos que não se 
enquadram na realidade. Ele concorda que o partido seja mantido na Oposição, mas 
rejeita o ranço, o ataque pessoal, a postura raivosa, que só expõem a fragilidade do 
partido. Para ele, as lideranças têm de ouvir as bases emedebistas, os prefeitos, saber o 
que eles estão achando disso tudo, quais são as suas expectativas e o que eles esperam 
do partido. Eu quero abraçar a posição da maioria. 
 
– Minha posição na Assembleia Legislativa será a da maioria do partido. É por isso é que, 
se não houver consenso, vou disputar a presidência no voto. Disso eu não abro mão – 
declarou Roberto Costa, com a ênfase de quem sabe o que sabe o que está fazendo e 
com a autoridade política de um dos poucos membros do partido que saíram vencedores 
da devastadora guerra eleitoral do ano passado. 

 


