
 

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: 
CPI da Cyrela encerra oitivas e deve apresentar relatório 

até o fim de janeiro 

SITE: http://luiscardoso.com.br/ 

EDITORIA: POLÍTICA 

DATA: 22/01/2019 

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, na última 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 deste 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 
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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. 
 
Avaliação 
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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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EMPRÉSTIMO? Flávio Dino volta a dialogar com o Fida 

 
 
O governador Flávio Dino (PCdoB) aparentemente já está de olho em contrair mais um 
empréstimo. 
 
Depois de autorizado pelo Senado a tirar até US$ 35 milhões (algo em torno de R$ 140 
milhões, em valores atuais), de empréstimo para melhorar o programa de gestão 
financeira do estado, o Profisco II, a ideia, agora, parece ser um novo financiamento na 
área agrícola. 
 
Na manhã de ontem, o comunista recebeu no Palácio dos Leões o novo diretor do Fundo 
Internacional de Desenvolvimento Agrícola (Fida), Claus Reiner. 
 
– Debatemos ações estratégicas do Projeto Balaida, que tem foco no combate à pobreza 
e, por meio do fomento à agricultura, vem beneficiar aproximadamente 100 mil pessoas 
-, revelou após a reunião o senador eleito Weverton Rocha. 
 
O Fida já foi motivo de polêmica no Maranhão. Em 2016 o Governo do Estado havia 
tentado um empréstimo da mesma instituição. Para isso, chegou a garantir autorização 
da Assembleia Legislativa. A transação estava avaliada em 14,3 milhões de Direitos 
Especiais de Saque, “valor” nunca devidamente explicado pelo aos parlamentares de 
oposição. 
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Soube-se apenas que os tais “Direitos Especiais de Saque” são um indexador do Fundo 
Monetário Internacional (FMI) baseado em cinco moedas internacionais: dólar, euro, 
libra, iene e yuan. 
 
Após pressão da oposição, o governo desistiu do negócio (reveja). 
 
E agora, pelo visto, retomou tratativas… 

 

  

http://gilbertoleda.com.br/2016/11/19/apos-pressao-da-oposicao-flavio-dino-deve-desistir-de-emprestimo-internacional/
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Bancada do PR fecha com Othelino 

 
 
Desde a semana passada, o presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, o 
deputado Othelino Neto (PCdoB), voltou a reunir parlamentares para os derradeiros 
ajustes da eleição da Mesa Diretora e outros temas da nova legislatura. 
 
O comunista deve ser reeleito por aclamação no dia 1º de fevereiro. 
 
Nesta segunda-feira, 22, Othelino fechou questão com uma das maiores bancadas da 
Assembleia, a do PR. 
 
Estiveram presentes o presidente da legenda, deputado federal eleito Josimar de 
Maranhãozinho, além do estadual reeleito Vinícius Louro, e dos estaduais eleitos 
Detinha, Hélio Soares e Leonardo Sá. 
 
Chamou a atenção durante a reunião a presença de Leonardo Sá. Eleito pelo PRTB, o 
médico trocou de partido, já que o sei não superou as cláusulas de barreira. 
 
Com isso, o PR terá quatro deputados estaduais para a nova legislatura, e será a terceira 
maior bancada da Assembleia. Atrás apenas de PDT, com sete parlamentares, e PCdoB, 
com seis. 

 


