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CPI da Cyrela quer ouvir Promotoria, Judiciário e Crea sobre denúncias de irregularidades 
em imóveis 

 
 
A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), criada para investigar as denúncias de 
irregularidades nos imóveis construídos pela empresa Cyrela no Maranhão, decidiu, 
nesta terça-feira (27), ouvir a Promotoria do Consumidor, a Vara de Interesses Difusos e 
Coletivos e um representante do Conselho de Engenharia e Arquitetura (Crea-MA) sobre 
o caso. 
 
Autor da proposta e presidente da CPI, o deputado Zé Inácio (PT) explicou que o convite 
será feito à promotora do Consumidor, Lítia Cavalcante, e ao represente do Crea. Já junto 
ao juiz Douglas Martins, titular da Vara de Interesses Difusos e Coletivos, será agendada 
uma visita para que os integrantes da Comissão possam saber detalhes sobre o processo. 
 
Após a reunião, o presidente da CPI deu detalhes do que foi deliberado no primeiro dia 
de trabalho. De acordo com o deputado, ofícios serão enviados convidando a promotora 
e o representante do Crea, e, dependendo das agendas deles, serão ouvidos na próxima 
semana. 
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“Ao juiz dos Interesses Difusos e Coletivos, a CPI pedirá uma audiência, para que a 
comissão possa ir lá conversar e conhecer os autos do processo sobre o caso. O objetivo 
da CPI é investigar irregulares na construção do empreendimento e o convite ao 
representante o Crea será para que venha dar esclarecimentos sobre o 
empreendimento”, disse. 
 
“A CPI vai apurar problemas na construção civil dos prédios e, também, na concessão 
de alvarás dados por órgãos ambientais. O objeto da CPI vai além da relação de 
consumidor. Vai concentrar em investigar a construção civil e irregularidades. que por 
ventura os órgãos tenham cometido, tanto a nível estadual como municipal”, 
enfatizou. 
 
Sete deputados integram a CPI: Rogerio Cafeteira (DEM – relator), Cesar Pires (PV), 
Wellington do Curso (PSDB), Francisca Primo (PCdoB), Vinicius Louro (PR) e Bira do 
Pindaré (PSB), além do autor. 
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CPI da Cyrela quer ouvir Promotoria, Judiciário e Crea sobre denúncias de irregularidades 
em imóveis 

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), criada para investigar as denúncias de 
irregularidades nos imóveis construídos pela empresa Cyrela no Maranhão, decidiu, 
nesta terça-feira (27), ouvir a Promotoria do Consumidor, a Vara de Interesses Difusos e 
Coletivos e um representante do Conselho de Engenharia e Arquitetura (Crea-MA) sobre 
o caso. 
 

 
 
Autor da proposta e presidente da CPI, o deputado Zé Inácio (PT) explicou que o convite 
será feito à promotora do Consumidor, Lítia Cavalcante, e ao represente do Crea. Já junto 
ao juiz Douglas Martins, titular da Vara de Interesses Difusos e Coletivos, será agendada 
uma visita para que os integrantes da Comissão possam saber detalhes sobre o processo. 
 
Após a reunião, o presidente da CPI deu detalhes do que foi deliberado no primeiro dia 
de trabalho. De acordo com o deputado, ofícios serão enviados convidando a promotora 
e o representante do Crea, e, dependendo das agendas deles, serão ouvidos na próxima 
semana. 
 
“Ao juiz dos Interesses Difusos e Coletivos, a CPI pedirá uma audiência, para que a 
comissão possa ir lá conversar e conhecer os autos do processo sobre o caso. O objetivo 
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da CPI é investigar irregulares na construção do empreendimento e o convite ao 
representante o Crea será para que venha dar esclarecimentos sobre o 
empreendimento”, disse. 
 
“A CPI vai apurar problemas na construção civil dos prédios e, também, na concessão de 
alvarás dados por órgãos ambientais. O objeto da CPI vai além da relação de consumidor. 
Vai concentrar em investigar a construção civil e irregularidades. que por ventura os 
órgãos tenham cometido, tanto a nível estadual como municipal”, enfatizou. 
 
Sete deputados integram a CPI: Rogerio Cafeteira (DEM – relator), Cesar Pires (PV), 
Wellington do Curso (PSDB), Francisca Primo (PCdoB), Vinicius Louro (PR) e Bira do 
Pindaré (PSB), além do autor. 
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Deputado reeleito pelo PDT é o mais forte representante do comunista na bancada e 
deve assumir o desafio de defendê-lo, pelo menos até 2020, quando deve se preparar 
para outros voos 

 
Rafael ao lado de Flávio Dino: confiança na Assembleia Legislativa 

 
O deputado estadual reeleito Rafael Leitoa (PDT) deve mesmo ser o líder do governo 
Flávio Dino na Assembleia Legislativa na próxima legislatura. 
 
Ele vai substituir Rogério Cafeteira (DEM), que não conseguiu reeleição. 
 
Leitoa tem as prerrogativas principais para o posto: é ligado diretamente ao próprio 
Flávio Dino, tem o apoio do senador eleito Weverton Rocha (PDT) e vem de uma cidade 
importante, como Timon. 
 
Em Timon, aliás, Leitoa deve disputar a prefeitura, em 2020. 
 
Mas esta é uma outra história… 
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Deputado Wellington cobrar retirada da cláusula de barreira do edital do concurso da 
Polícia Civil 

 
Wellington justifica defesa dos aprovados pela necessidade de aumento do efetivo da Polícia Civil 

 
O deputado estadual Wellington do Curso voltou a solicitar a retirada da cláusula de 
barreira do edital do concurso para provimento de vagas e formação de cadastro de 
reserva nos cargos de escrivão de polícia, investigador de polícia, médico legista, 
odontolegista e perito criminal no concurso da Polícia Civil. 
 
A cláusula 19.1.2 do edital prevê que os aprovados que não forem convocados para o 
Curso de Formação, durante o prazo de validade do concurso, estarão automaticamente 
eliminados, assim, os excedentes não serão considerados aprovados para posterior 
curso de formação em caso de haver necessidade de novas convocações pela 
administração pública estadual. 
 
“Já solicitamos ao Governo do Estado, por meio de indicação, que retirassem do edital 
do concurso da polícia civil, o item que limita a participação dos candidatos no Curso de 
Formação, pois, segundo essa cláusula, aqueles que foram aprovados e não foram 
chamados para o curso de formação, serão automaticamente eliminados, mesmo após 
diversos gastos que os mesmos tiveram com exames, deslocamentos e demais despesas 
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referentes ao concurso. A eliminação dessa cláusula de barreira evitaria isso e não 
acarretaria qualquer ônus para o Estado. Em caso de surgimento de novas vagas durante 
o período de validade do concurso, os excedentes já estão aptos para ocupá-las, em 
respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Sabemos da necessidade 
de aumento do efetivo da Polícia Civil do Estado do Maranhão e por isso, estamos em 
defesa de todos os aprovados no último concurso”, disse o professor e deputado 
Wellington do Curso. 
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CPI da Cyrela deve ouvir MP, Judiciário e Crea sobre denúncias 

 
 
A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), criada para investigar as denúncias de 
irregularidades nos imóveis construídos pela empresa Cyrela no Maranhão, decidiu, 
nesta terça-feira (27), ouvir a Promotoria do Consumidor, a Vara de Interesses Difusos e 
Coletivos e um representante do Conselho de Engenharia e Arquitetura (Crea-MA) sobre 
o caso. 
 
Autor da proposta e presidente da CPI, o deputado Zé Inácio (PT) explicou que o convite 
será feito à promotora do Consumidor, Lítia Cavalcante, e ao represente do Crea. Já junto 
ao juiz Douglas Martins, titular da Vara de Interesses Difusos e Coletivos, será agendada 
uma visita para que os integrantes da Comissão possam saber detalhes sobre o processo. 
 
“A CPI vai apurar problemas na construção civil dos prédios e, também, na concessão de 
alvarás dados por órgãos ambientais. O objeto da CPI vai além da relação de consumidor. 
Vai concentrar em investigar a construção civil e irregularidades. que por ventura os 
órgãos tenham cometido, tanto a nível estadual como municipal”, enfatizou. 
 
Sete deputados integram a CPI: Rogerio Cafeteira (DEM – relator), Cesar Pires (PV), 
Wellington do Curso (PSDB), Francisca Primo (PCdoB), Vinicius Louro (PR) e Bira do 
Pindaré (PSB), além do autor. 
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ENTREVISTA: Neto Evangelista fala de sua experiência na vida pública e interage com 
ouvintes na Jovem Pan 

 
 
Nesta terça-feira (27), em entrevista ao programa Jornal da Manhã, na rádio Jovem Pan, 
o deputado estadual Neto Evangelista (DEM) falou de sua experiência nos poderes 
Legislativo e Executivo, respondeu a perguntas de ouvintes e agradeceu os cerca de 50 
mil votos recebidos. 
 
Chegando ao seu terceiro mandato como deputado estadual, Evangelista já foi secretário 
de Desenvolvimento Social do Estado do Maranhão e possui algumas leis aprovadas e 
outras em tramitação na Assembleia Legislativa, a maioria de alcance social e voltada à 
defesa dos direitos das minorias. 
 
O parlamentar mencionou, dentre as leis sancionadas, a que assegura às gestantes 
reserva de vaga em todos os estacionamentos públicos ou privados do Maranhão [de 
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2011] e a que garante a busca imediata de pessoa com deficiência física ou sensorial 
desaparecida [de 2014]. 
 
“Como gestor da Sedes, também obtive grandes vitórias. Cresci muito como ser 
humano, vivenciei experiências extraordinárias, ao mesmo tempo em que implantei 
inúmeros projetos que beneficiaram milhares de maranhenses, a exemplo dos 
programas ‘Água para Todos’, ‘Bolsa Escola’, ‘Mais Renda’, entre outros. A satisfação 
de ver a alegria no rosto das pessoas não tem preço”, completou. 
 
Ele ainda respondeu à pergunta de um ouvinte sobre um projeto de lei, de sua autoria, 
que se encontra em tramitação e trata da obrigatoriedade da realização de sessão de 
cinema adaptada a pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e suas famílias. 
 
De acordo com o projeto, “durante as sessões, não serão exibidas publicidades 
comerciais, as luzes deverão estar levemente acesas e o volume de som deverá ser 
reduzido. Assim, eles terão o lazer garantido”, justificou. 
 
Cenário político 
 
Sobre o cenário político nacional, Neto Evangelista acredita que o presidente Jair 
Bolsonaro (PSL) manterá um perfil republicano, onde o bem comum prevalecerá. 
 
Com relação as eleições de 2020, em São Luís, o democrata manteve sua posição. 
 
“Eleição na capital não é imposição, mas sempre estarei à disposição do meu grupo 
político e, principalmente, do povo. Venho me preparando ao longo do tempo. Estou 
terminando uma MBA em Gestão Pública e vou iniciar um mestrado. Tenho 
experiência nos três poderes e apoio da minha família. Então, não me furto de nenhum 
desafio. Estou pronto para o que vier”, finalizou Neto Evangelista. 
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CPI da Cyrela quer ouvir Promotoria, Judiciário e Crea sobre denúncias de irregularidades 
em imóveis 

 
 
A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), criada para investigar as denúncias de 
irregularidades nos imóveis construídos pela empresa Cyrela no Maranhão, decidiu, 
nesta terça-feira (27), ouvir a Promotoria do Consumidor, a Vara de Interesses Difusos e 
Coletivos e um representante do Conselho de Engenharia e Arquitetura (Crea-MA) sobre 
o caso. 
 
Autor da proposta e presidente da CPI, o deputado Zé Inácio (PT) explicou que o convite 
será feito à promotora do Consumidor, Lítia Cavalcante, e ao represente do Crea. Já junto 
ao juiz Douglas Martins, titular da Vara de Interesses Difusos e Coletivos, será agendada 
uma visita para que os integrantes da Comissão possam saber detalhes sobre o processo. 
 
Após a reunião, o presidente da CPI deu detalhes do que foi deliberado no primeiro dia 
de trabalho. De acordo com o deputado, ofícios serão enviados convidando a promotora 
e o representante do Crea, e, dependendo das agendas deles, serão ouvidos na próxima 
semana. 
 



 

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 

“Ao juiz dos Interesses Difusos e Coletivos, a CPI pedirá uma audiência, para que a 
comissão possa ir lá conversar e conhecer os autos do processo sobre o caso. O objetivo 
da CPI é investigar irregulares na construção do empreendimento e o convite ao 
representante o Crea será para que venha dar esclarecimentos sobre o 
empreendimento”, disse. 
 
“A CPI vai apurar problemas na construção civil dos prédios e, também, na concessão de 
alvarás dados por órgãos ambientais. O objeto da CPI vai além da relação de consumidor. 
Vai concentrar em investigar a construção civil e irregularidades. que por ventura os 
órgãos tenham cometido, tanto a nível estadual como municipal”, enfatizou. 
 
Sete deputados integram a CPI: Rogerio Cafeteira (DEM – relator), Cesar Pires (PV), 
Wellington do Curso (PSDB), Francisca Primo (PCdoB), Vinicius Louro (PR) e Bira do 
Pindaré (PSB), além do autor. 
 
(Da Agência Assembleia) 
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Depois de uma longa guerra jurídico-política e de ser transformada num inferno por 
bandidos, Bacabal empossa hoje novo prefeito. 

 
Por causa do ataque à cidade por bandidos. Edivan Brandão adiou sua posse  
para hoje na Prefeitura 

 
Edivan Brandão (???) assume hoje a Prefeitura de Bacabal para iniciar, se possível, uma 
nova era naquele que é um dos mais importantes municípios do Maranhão, mas que nos 
últimos tempos foi duramente atingido por descompassos políticos e administrativos 
que travaram um processo de desenvolvimento. 
 
A posse do novo prefeito de Bacabal encerra – espera-se – definitivamente o maior 
imbróglio político e judicial que infernizou a vida de um município maranhense nos 
últimos tempos. Começou ainda na fase de registro da candidatura do ex-prefeito Zé 
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Vieira (PR) para a eleição de 2016 e terminou um ano e meio depois do pleito, com a 
decisão da Justiça de cassar o registro da sua candidatura, empossar o presidente da 
Câmara Municipal e marcar nova eleição, que aconteceu no dia 28 de Outubro, 
juntamente com o segundo turno da eleição presidencial. 
 
Eleito com o apoio do deputado estadual Roberto Costa (MDB), do deputado federal 
João Marcelo (MDB) e do senador João Alberto (MDB), numa disputa com quatro 
candidatos, Edivan Brandão deveria ter assumido segunda-feira (26). Mas como uma 
espécie de sinal macabro de que os problemas de Bacabal não acabaram, a posse foi 
suspensa por conta da ação de uma quadrilha que invadiu a cidade na noite de Domingo 
e a transformaram num inferno. Durante duas horas, um bando de criminosos 
incendiaram carros nas principais via de acesso, explodiram a agência do Banco do Brasil, 
roubaram pelo menos R$ 100 milhões, deixaram um rastro de dinheiro pela cidade, 
assassinaram um motoboi, e no confronto com a polícia três facínoras foram fuzilados. 
A ação foi tão danosa que acabou transformando cidadãos comuns em ladrões, 
seduzidos que foram pela facilidade que encontraram de lavar “algum” para casa diante 
do mar de notas espalhadas pelas ruas. 
 
Por conta dessa tragédia urbana, que traumatizou os bacabalenses e causou 
perplexidade em todo o País, tendo também sido notícia nos cinco continentes, Edivan 
Bandão transferiu sua posse para hoje, não esperando a poeira baixar. E todos esperam 
que a partir do ato Bacabal volte a ser uma cidade dinâmica e importante que sempre 
foi. 
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Eduardo Braide confirma que está estudando propostas para mudar de partido 

 
Eduardo Braide convite do PSL e de outros partidos 

 
O deputado estadual e federal eleito Eduard Braide (PMN) confirma informação da 
Coluna de que não vai se deixar seduzir pelos convites que vem recebendo de vários 
partidos, a começar pelo PSL, do presidente eleito Jair Bolsonaro. Ele disse que está 
examinando cada proposta com cuidado, mas que seu projeto primeiro é permanecer 
no PMN caso o partido faça a fusão com o PHS, como está sendo estudado pelas direções 
dos dois partidos. Eduardo Braide afirmou que seu objetivo é dispor de um partido 
ideologicamente afinado com o que pensa – caso do PMN -, mas que lhe dê um suporte 
efetivo para que possa ter segurança nua disputa como a da Prefeitura de São Luís. Ele 
não descarta a possibilidade de ingressar no PSL, mas vai examinar outras propostas, 
para então decidir pela mais adequada ao seu projeto político. 

 


