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Roberto Costa pode disputar presidência do MDB caso não haja consenso

Caso não haja consenso no MDB, o deputado Roberto Costa deve disputar a presidência
do partido.
Chegou-se a cogitar um consenso onde o deputado João Marcelo (filho do senador João
Alberto, atual mandatário da legenda) seria o candidato a presidente tendo o também
deputado Hildo Rocha na vice.
A informação vazou e Hildo, contrariado, negou que haja qualquer acordo desse tipo. Ele
afirma que não irá recuar em disputar o controle do MDB maranhense, fragilizado depois
das derrotas de Roseana e Lobão nas urnas.
Caso isso acontece, deveremos ter uma disputa acirrada entre Costa e Rocha.
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Prefeito Luciano Genésio se reúne com presidente da Assembleia

O Prefeito de Pinheiro Luciano Genésio se reuniu na manhã desta sexta-feira (18) com o
deputado e Presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, Othelino Neto, para
tratar de assuntos específicos da baixada maranhense.
Pinheiro é a cidade polo mais importante do estado com cerca de 17 municípios
pactuados penas na área da saúde, mas atende hoje mais de 40 todos os meses.
“Conversamos hoje especialmente sobre a saúde e infraestrutura de Pinheiro que é a
principal referência da nossa região; tivemos uma conversa muito proveitosa pois o
presidente Othelino entende a importância de Pinheiro na prestação de saúde para a
região e que a infraestruturas da cidade precisa acompanhar essa demanda que
aumenta todos os dias no município; 2019 é um ano de trabalho e união de forças e a
população da baixada deve aguardar muitos avanços para a região”, declarou o
prefeito Luciano.
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO - A Serviço do Maranhão
Av. Jerônimo de Albuquerque, s/n – Sítio do Rangedor – Cohafuma
São Luis – Maranhão - 98-3131-4200
www.al.ma.gov.br

ASSUNTO:
SITE:
EDITORIA:
DATA:

CPI da Cyrela encerra oitivas e deve apresentar relatório
até o fim de janeiro
http://www.diegoemir.com/
POLÍTICA
21/01/2019

CPI da Cyrela encerra oitivas e deve apresentar relatório até o fim de janeiro

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que investiga irregularidades nas obras de
empreendimentos do Grupo Cyrela, em São Luís, ouviu, nesta sexta-feira (18), as duas
últimas testemunhas do caso. Os engenheiros civis Leonardo Comasseto e Jorge Gabriel
Neto prestaram depoimento na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp).
Agora, o próximo passo é a elaboração do relatório que, após aprovado, será
encaminhado aos órgãos competentes até o fim dste mês.
Os engenheiros responderam a questionamentos sobre a responsabilidade técnica das
obras dos empreendimentos Jardins de Toscana e Provence, Pleno Residencial e
Residencial Vitória, e como foram executadas as obras. Também foram questionados
sobre o conhecimento em relação aos problemas encontrados, como vazamento de gás
e nas partes hidráulicas e elétricas, por exemplo.
A CPI também solicitou esclarecimentos sobre a terceirização de obras do Grupo Cyrela
e voltou a questionar sobre quem era o responsável pela obtenção das licenças para as
obras (ambientais, de uso e ocupação do solo), das outorgas de direito de uso de
recursos hídricos, Habite-se e alvarás.
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Depoimentos
O primeiro a prestar depoimento foi o engenheiro Leonardo Comasseto, que trabalhou
como diretor de engenharia da Cyrela de 2010 a 2013. Ele foi responsável pela execução
das obras de médio e alto padrão em São Luís.
Segundo ele, nenhum órgão responsável pela realização das vistorias técnicas o fizeram
durante a execução das obras, mas somente na fase do Habite-se. Ele também
esclareceu que a Cyrela utiliza critérios rígidos para a escolha dos empreiteiros na
terceirização de obras, e que não acredita que isso tenha influenciado na ocorrência dos
problemas posteriormente apresentados. “Os critérios de fiscalização e qualidade
materiais são de responsabilidade da Cyrela, e não do prestador de serviço”, disse.
O deputado Vinicius Louro (PR), membro da CPI, indagou se, durante a execução das
obras, foram identificadas falhas nos projetos dos empreendimentos. “Todos os
problemas identificados ao longo da construção foram sanados durante a execução
das obras”, afirmou Leonardo Comasseto.
O segundo depoente, engenheiro civil Jorge Gabriel Neto, fazia a gestão geral das obras
da Cyrela e Living no Maranhão e no Pará. Ele atuou em todos os empreendimentos que
apresentaram problemas em São Luís. Ele disse que, somente dois anos após a entrega
das obras, quando já não fazia mais parte da empresa, ficou sabendo das ocorrências.
Jorge Gabriel Neto informou que eram apresentados relatórios presenciais sobre o
andamento das obras. Ele pontuou que, até o momento em que estava na empresa, não
ocorreu nenhum dos problemas verificados posteriormente.
O deputado Zé Inácio (PT), presidente da CPI, questionou, novamente, sobre os
problemas no Residencial Vitória, sobretudo em relação à construção de uma Estação
de Tratamento de Esgoto (ETE) às margens do Rio Paciência. “Construímos a estação de
tratamento conforme o projeto e, quando foi entregue, fizemos uma instrução
detalhada ao condomínio de que ele teria de fazer a manutenção”, ressaltou o
engenheiro Jorge Gabriel Neto, completando que, à época da execução da obra, não
havia a exigência legal para a construção de uma ETE.
“A alocação foi feita após a aprovação do projeto legal. Se ela fosse construída há 30
metros da margem, ficaria sob um prédio já construído. Após a execução da obra é que
existiu a exigência da construção da ETE”, alegou.
Avaliação
O deputado Rogério Cafeteira (DEM), relator da CPI, afirmou que o relatório deve
apontar os responsáveis, mas que a investigação vai muito além. “A nossa preocupação
é em relação à fiscalização do poder público, não só dos empreendimentos da Cyrela,
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mas de todas as empresas com obras no Maranhão. Espero que o relatório produza o
efeito esperado, de que os erros não se repitam não só no Maranhão, mas em outros
locais. Temos um problema sistemático, que é a ausência de critérios para a concessão
de licenças e fiscalização”, destacou.
“Como apontamos, a apuração não é só para atestar os erros da Cyrela, mas, também,
de pessoas que trabalham em órgãos públicos, que deveriam ser calculadas para a
emissão dessas licenças”, assinalou o deputado Vinicius Louro.
O deputado Zé Inácio também fez uma avaliação positiva dos trabalhos da CPI, que
cumpriu seu papel e colheu todas as informações necessárias para a elaboração do
relatório. “Foi a nossa terceira e última oitiva de testemunhas. Estamos na fase final da
CPI. Vamos entregar o relatório aprovado antes do dia 30 de janeiro, e consideramos
que a nossa vinda à São Paulo foi bastante produtiva, na medida em que pudemos
ouvir diretores e ex-diretores da Cyrela, responsáveis pelos empreendimentos
construídos no Maranhão. A CPI cumpriu o seu objetivo e, quando produzir o relatório,
faremos os encaminhamentos às autoridades competentes”, finalizou.
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Othelino recebe visita de cortesia do presidente do Tribunal Regional Eleitoral

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Othelino Neto (PCdoB), recebeu, na
manhã desta sexta-feira (18), visita de cortesia do presidente do Tribunal Regional
Eleitoral, desembargador Ricardo Duailibe.
Acompanhado do diretor geral do TRE-MA, Flávio Vinicius Costa, o desembargador
Ricardo Dualibe foi cumprimentado tanto pelo presidente da Casa, Othelino Neto,
quanto pelo procurador geral da Assembleia Legislativa, Tarcísio Araújo.
“Vim retribuir aqui a visita que o presidente desta Casa fez a nós, logo após as eleições,
de forma que pretendemos com este gesto reafirmar esse bom relacionamento que
deve haver entre o Poder Judiciário e o Poder Legislativo”, afirmou o desembargador
Ricardo Duailibe.
Durante a visita, o presidente do TRE-MA discorreu sobre o trabalho realizado pela
Justiça Eleitoral referente ao pleito de 7 de outubro do ano passado. “Cumprimos a
contento esta missão, de forma que é muito importante que a gente possa continuar
fazendo este trabalho, de assegurar a lisura do pleito, que já foi reconhecido pela
imprensa e por todos os eleitores do Maranhão”, enfatizou.
Na avaliação do desembargador Ricardo Duailibe, o Maranhão viveu a experiências de
eleições tranquilas em todas as regiões do Estado. Para ele, esta tranquilidade foi fruto
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de muito trabalho. “Pudemos contar com a união das equipes de apoio, que
trabalharam de forma integrada, e aqui eu cito o Comitê de Segurança, o Comitê de
Combate a fake news, de modo que todo este esforço produziu resultados que
asseguraram a tranquilidade do pleito”, frisou o presidente do TRE-MA.
Ele salientou que o Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão teve o cuidado de realizar
um trabalho planejado e preventivo. “Houve muita judicialização ao longo do processo
eleitoral, mas a Corte se comportou como toda Corte séria e competente deve se
comportar, julgando de acordo com a lei, de acordo com a jurisprudência, de forma
que pudemos transmitir não só para os candidatos, como para o próprio eleitor, a
segurança de que a vontade popular manifestada através do voto fosse respeitada”,
ressaltou Duailibe.
EXEMPLO PARA O PAÍS
Ao final da visita, o presidente da Assembleia Legislativa, Othelino Neto, agradeceu a
cortesia do presidente do TRE-MA: “Fico feliz com a gentileza do presidente do Tribunal
Regional Eleitoral, desembargador Ricardo Duailibe, em vir aqui prestigiar o Poder
Legislativo estadual. Eu tive a oportunidade já de dizer publicamente e enfatizo que a
Justiça Eleitoral do Maranhão foi um exemplo para o Brasil, no sentido de conduzir o
processo eleitoral de forma equilibrada e fazer com que prevalecesse a vontade do
povo do Maranhão. Foi um trabalho de muito equilíbrio, comandado pelo presidente
Ricardo Duailibe, e que tem o reconhecimento de toda a classe política do Maranhão
e certamente de toda a sociedade”, ressaltou Othelino.
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Casal de deputados Josimar e Detinha prestigia aniversário da líder política Dilcilene em
Boa Vista do Gurupi
Na noite de ontem (18), o casal Josimar Maranhãozinho (deputado federal) e Detinha
(deputada estadual), esteve no município de Boa Vista do Gurupi prestigiando o
aniversário da ex-prefeita e liderança política do município Dilcilene. Maranhãozinho e
Detinha receberam uma recepção calorosa logo na chegada, aonde os populares faziam
questão de registrar “selfies” ao lado do casal de deputados mais bem votados da
história política do Maranhão.

“É sempre bom receber todo esse carinho das pessoas, essas demonstrações de
confiança só aumenta a nossa responsabilidade como representantes do povo
maranhense,” afirmou a deputada Detinha.
A comemoração aconteceu em frente à residência da ex-prefeita reunindo uma
multidão, que dançaram e cantaram ao som da aparelhagem “Búfalo do Marajó”. Na
oportunidade o casal de deputados agradeceu a votação recebida e reafirmou o
compromisso de trabalhar por um Maranhão de mais oportunidades para todos.
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Luciano Genésio se reúne com presidente da Assembleia Legislativa
O Prefeito de Pinheiro Luciano Genésio se reuniu na manhã desta sexta-feira (18) com o
deputado e Presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, Othelino Neto, para
tratar de assuntos específicos da baixada maranhense.

Pinheiro é a cidade polo mais importante do estado com cerca de 17 municípios
pactuados penas na área da saúde, mas atende hoje mais de 40 todos os meses.
“Conversamos hoje especialmente sobre a saúde e infraestrutura de Pinheiro que é a
principal referência da nossa região; tivemos uma conversa muito proveitosa pois o
presidente Othelino entende a importância de Pinheiro na prestação de saúde para a
região e que a infraestruturas da cidade precisa acompanhar essa demanda que
aumenta todos os dias no município; 2019 é um ano de trabalho e união de forças e a
população da baixada deve aguardar muitos avanços para a região”. Prefeito Luciano.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO - A Serviço do Maranhão
Av. Jerônimo de Albuquerque, s/n – Sítio do Rangedor – Cohafuma
São Luis – Maranhão - 98-3131-4200
www.al.ma.gov.br

ASSUNTO:
SITE:
EDITORIA:
DATA:

CPI da Cyrela encerra oitivas e deve apresentar relatório
até o fim de janeiro
http://www.blogsoestado.com/danielmatos/
POLÍTICA
21/01/2019

CPI da Cyrela encerra oitivas e deve apresentar relatório até o fim de janeiro

Deputado Zé inácio, presidente da CPI (ao centro), com os colegas Rogério Cafeteira e Vinícius Louro,
que também integram a comissão

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que investiga irregularidades nas obras de
empreendimentos do Grupo Cyrela, em São Luís, ouviu, nesta sexta-feira (18), as duas
últimas testemunhas do caso. Os engenheiros civis Leonardo Comasseto e Jorge Gabriel
Neto prestaram depoimento na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp).
Agora, o próximo passo é a elaboração do relatório que, após aprovado, será
encaminhado aos órgãos competentes até o fim dste mês.
Os engenheiros responderam a questionamentos sobre a responsabilidade técnica das
obras dos empreendimentos Jardins de Toscana e Provence, Pleno Residencial e
Residencial Vitória, e como foram executadas as obras. Também foram questionados
sobre o conhecimento em relação aos problemas encontrados, como vazamento de gás
e nas partes hidráulicas e elétricas, por exemplo.
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A CPI também solicitou esclarecimentos sobre a terceirização de obras do Grupo Cyrela
e voltou a questionar sobre quem era o responsável pela obtenção das licenças para as
obras (ambientais, de uso e ocupação do solo), das outorgas de direito de uso de
recursos hídricos, Habite-se e alvarás.
Depoimentos
O primeiro a prestar depoimento foi o engenheiro Leonardo Comasseto, que trabalhou
como diretor de engenharia da Cyrela de 2010 a 2013. Ele foi responsável pela execução
das obras de médio e alto padrão em São Luís.
Segundo ele, nenhum órgão responsável pela realização das vistorias técnicas o fizeram
durante a execução das obras, mas somente na fase do Habite-se. Ele também
esclareceu que a Cyrela utiliza critérios rígidos para a escolha dos empreiteiros na
terceirização de obras, e que não acredita que isso tenha influenciado na ocorrência dos
problemas posteriormente apresentados. “Os critérios de fiscalização e qualidade
materiais são de responsabilidade da Cyrela, e não do prestador de serviço”, disse.
O deputado Vinicius Louro (PR), membro da CPI, indagou se, durante a execução das
obras, foram identificadas falhas nos projetos dos empreendimentos. “Todos os
problemas identificados ao longo da construção foram sanados durante a execução das
obras”, afirmou Leonardo Comasseto.
O segundo depoente, engenheiro civil Jorge Gabriel Neto, fazia a gestão geral das obras
da Cyrela e Living no Maranhão e no Pará. Ele atuou em todos os empreendimentos que
apresentaram problemas em São Luís. Ele disse que, somente dois anos após a entrega
das obras, quando já não fazia mais parte da empresa, ficou sabendo das ocorrências.
Jorge Gabriel Neto informou que eram apresentados relatórios presenciais sobre o
andamento das obras. Ele pontuou que, até o momento em que estava na empresa, não
ocorreu nenhum dos problemas verificados posteriormente.
O deputado Zé Inácio (PT), presidente da CPI, questionou, novamente, sobre os
problemas no Residencial Vitória, sobretudo em relação à construção de uma Estação
de Tratamento de Esgoto (ETE) às margens do Rio Paciência. “Construímos a estação de
tratamento conforme o projeto e, quando foi entregue, fizemos uma instrução
detalhada ao condomínio de que ele teria de fazer a manutenção”, ressaltou o
engenheiro Jorge Gabriel Neto, completando que, à época da execução da obra, não
havia a exigência legal para a construção de uma ETE.
“A alocação foi feita após a aprovação do projeto legal. Se ela fosse construída há 30
metros da margem, ficaria sob um prédio já construído. Após a execução da obra é que
existiu a exigência da construção da ETE”, alegou.
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Avaliação
O deputado Rogério Cafeteira (DEM), relator da CPI, afirmou que o relatório deve
apontar os responsáveis, mas que a investigação vai muito além. “A nossa preocupação
é em relação à fiscalização do poder público, não só dos empreendimentos da Cyrela,
mas de todas as empresas com obras no Maranhão. Espero que o relatório produza o
efeito esperado, de que os erros não se repitam não só no Maranhão, mas em outros
locais. Temos um problema sistemático, que é a ausência de critérios para a concessão
de licenças e fiscalização”, destacou.
“Como apontamos, a apuração não é só para atestar os erros da Cyrela, mas, também,
de pessoas que trabalham em órgãos públicos, que deveriam ser calculadas para a
emissão dessas licenças”, assinalou o deputado Vinicius Louro.
O deputado Zé Inácio também fez uma avaliação positiva dos trabalhos da CPI, que
cumpriu seu papel e colheu todas as informações necessárias para a elaboração do
relatório. “Foi a nossa terceira e última oitiva de testemunhas. Estamos na fase final da
CPI. Vamos entregar o relatório aprovado antes do dia 30 de janeiro, e consideramos
que a nossa vinda à São Paulo foi bastante produtiva, na medida em que pudemos ouvir
diretores e ex-diretores da Cyrela, responsáveis pelos empreendimentos construídos no
Maranhão. A CPI cumpriu o seu objetivo e, quando produzir o relatório, faremos os
encaminhamentos às autoridades competentes”, finalizou.
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Deputado Wellington cobra nomeação imediata dos aprovados no concurso da Polícia
Militar e Civil

Wellington solicitou também a retirada da cláusula de barreira no concurso da Polícia Civil

Insegurança, aumento na criminalidade e violência. Tem sido essa a principal descrição
do que ocorre no Maranhão. Diante desse cenário e de um Governo que apenas faz
propaganda, o deputado estadual Wellington do Curso voltou a cobrar que Flávio Dino
efetue a nomeação dos 1.800 aprovados no concurso da PM, já que houve a previsão na
lei orçamentária de 2019 para a nomeação de 2.000 novos PM’s. A solicitação do
deputado Wellington abrange os integrantes do cadastro reserva, as pessoas com
deficiência e os subjudice’s.
Além disso, o deputado Wellington solicitou também a retirada da cláusula de barreira
no concurso da Polícia Civil, bem como a nomeação dos aprovados.
“Essa não é a primeira vez em que solicitamos a imediata nomeação dos aprovados no
concurso da Polícia Militar e Polícia Civil. Existe previsão orçamentária, por exemplo,
para a nomeação imediata de 2.000 novos policiais. Falta é competência! Governador,
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pare de brincar com a segurança das pessoas. A vida delas não se pode devolver com
essa propaganda mentirosa”, disse o deputado Wellington.
A defesa dos concursados éuma característica do deputado Wellington do Curso, que
também já cobrou a nomeação dos aprovados no certame da CAEMA, DETRAN, entre
outros.
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“Justiça Eleitoral do Maranhão foi exemplo para o Brasil”, diz Othelino Neto durante
visita do presidente do TRE

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Othelino Neto (PCdoB), recebeu, na
manhã desta sexta-feira (18), visita de cortesia do presidente do Tribunal Regional
Eleitoral, desembargador Ricardo Duailibe.
Acompanhado do diretor geral do TRE-MA, Flávio Vinicius Costa, o desembargador
Ricardo Dualibe foi cumprimentado tanto pelo presidente da Casa, Othelino Neto,
quanto pelo procurador geral da Assembleia Legislativa, Tarcísio Araújo.
“Vim retribuir aqui a visita que o presidente desta Casa fez a nós, logo após as eleições,
de forma que pretendemos com este gesto reafirmar esse bom relacionamento que
deve haver entre o Poder Judiciário e o Poder Legislativo”, afirmou o desembargador
Ricardo Duailibe.
Durante a visita, o presidente do TRE-MA discorreu sobre o trabalho realizado pela
Justiça Eleitoral com vistas ao pleito de 7 de outubro do ano passado. “Cumprimos a
contento esta missão, de forma que é muito importante que a gente possa continuar
fazendo este trabalho, de assegurar a lisura do pleito, que já foi reconhecido pela
imprensa e por todos os eleitores do Maranhão”, enfatizou.
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Na avaliação do desembargador Ricardo Duailibe, o Maranhão viveu a experiências de
eleições tranquilas em todas as regiões do Estado. Para ele, esta tranquilidade foi fruto
de muito trabalho. “Pudemos contar com a união das equipes de apoio, que trabalharam
de forma integrada, e aqui eu cito o comitê de segurança, o comitê de combate a fake
news, de modo que todo este esforço produziu resultados que asseguraram a
tranquilidade do pleito”, frisou o presidente do TRE-MA.
Ele salientou que o Tribunal Regional teve o cuidado de realizar um trabalho planejado
e preventivo. “Houve muita judicialização ao longo do processo eleitoral, mas a Corte se
comportou como toda Corte séria e competente deve se comportar, julgando de acordo
com a lei, de acordo com a jurisprudência, de forma que pudemos transmitir não só para
os candidatos como para o próprio eleitor a segurança de que a vontade popular
manifestada através do voto fosse respeitada”, ressaltou Duailibe.
Exemplo para o país
Ao final da visita, o presidente da Assembleia Legislativa, Othelino Neto, agradeceu a
cortesia do presidente do TRE-MA: “Fico feliz com a gentileza do presidente do Tribunal
Regional Eleitoral, desembargador Ricardo Duailibe, em vir aqui prestigiar o Poder
Legislativo estadual. Eu tive a oportunidade já de dizer publicamente e enfatizo que a
Justiça Eleitoral do Maranhão foi um exemplo para o Brasil, no sentido de conduzir o
processo eleitoral de forma equilibrada e fazer com que prevalecesse a vontade do povo
do Maranhão. Foi um trabalho de muito equilíbrio, comandado pelo presidente Ricardo
Duailibe, e que tem o reconhecimento de toda a classe política do Maranhão e
certamente de toda a sociedade”, ressaltou Othelino.
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MDB caminha mesmo para eleger presidente em “bate-chapas” na convenção

Roberto Costa X Hildo Rocha: devem disputar o comando do MDB no voto

A corrida pelo comando do MDB voltou à estaca zero, tudo indicando que o deputado
estadual Roberto Costa e o deputado federal Hildo Rocha vão bater chapa na convenção
que deve ser marcada para meados de fevereiro, em pleno clima pré-carnavalesco.
Donos de visões e posições completamente diferentes, Costa e Rocha estão afinados
num ponto: ambos defendem uma escolha de consenso ou a eleição de um presidente
pelo voto direto na convenção, que é universalmente a decisão politicamente mais
acertada. Os dois não vão aceitar a escolha de um presidente pela via do conchavo dos
quatro caciques do partido: o ex-presidente José Sarney, a ex-governadora Roseana
Sarney e os senadores João Alberto e Edison Lobão, cujos mandatos terminam no dia 30
– será a primeira vez em mais de 40 anos que os quatro estarão sem mandato e
procurando o que fazer. O que começa a ficar claro é que a possibilidade do consenso
perde terreno a cada dia, já tendo emedebista de proa admitindo que o caminho mesmo
é a batida de chapa entre Roberto Costa e Hildo Rocha na convenção.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO - A Serviço do Maranhão
Av. Jerônimo de Albuquerque, s/n – Sítio do Rangedor – Cohafuma
São Luis – Maranhão - 98-3131-4200
www.al.ma.gov.br

