
 

 

 

 

 

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO 

MERENDA 

 

 

 

 

 

 

PRESIDENTE 

MARCOS ZERBINI - PSDB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.08.2016 

 

 

 

 

 

 

  



DIVISÃO DE TAQUIGRAFIA  2 

 

CPI - MERENDA 

16.08.2016 

 

O SR. PRESIDENTE - MARCOS ZERBINI - PSDB - Havendo número 

regimental, declaro aberta a 5ª reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito 

constituída pelo Ato nº 48, de 15 de junho de 2016, com a finalidade de apurar e 

investigar o fornecimento de merenda escolar em todas as escolas estaduais nos 

contratos firmados por empresas e por cooperativas de agricultura familiar com o 

Governo do Estado de São Paulo e municípios paulistas, além de eventuais ações de 

agentes públicos e políticos, para esclarecer se houve ou não prejuízo ao erário. 

Registro, com muito prazer, a presença dos nobres deputados Estevam Galvão, 

Delegado Olim, Barros Munhoz, Carlão Pignatari, Alencar Santana Braga, José Zico 

Prado, Marcia Lia, Gilmaci Santos e Adilson Rossi. Gostaria também de registrar a 

presença do Dr. Herbert Wylliam Vítor de Souza Oliveira, promotor de Justiça, e do Dr. 

Nilo Spinola Salgado Filho, subprocurador-geral de Justiça do setor jurídico, a quem 

agradecemos já de antemão pelo comparecimento. 

Na forma regimental, gostaria de pedir ao Sr. Secretário que faça a leitura da Ata 

da reunião anterior. 

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Sr. Presidente, solicito a dispensa da 

leitura da Ata. 

 

O SR. PRESIDENTE - MARCOS ZERBINI - PSDB - O pedido de V. Exa. é 

regimental. Fica dispensada a leitura da Ata da reunião anterior. Passaremos então à 

pauta do dia. Gostaria de começar, se os nobres deputados concordarem, ouvindo já o 

Dr. Herbert. Gostaria mais uma vez de agradecer sua presença e sua disponibilidade em 

atender ao convite desta comissão. Nosso interesse aqui é o de apurar os fatos para que, 

a partir disso, possamos ouvir as pessoas que, de alguma forma, foram acusadas de 

envolvimento nesse esquema fraudulento capitaneado pelos dirigentes da cooperativa 

agrícola. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Sr. Presidente, gostaria de 

cumprimentar V. Exa. e todos os demais colegas deputados, o promotor Dr. Herbert, o 
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subprocurador, os estudantes presentes, a imprensa e todos que acompanham esta 

reunião. 

Sr. Presidente, tenho três questões de ordem. A primeira é sobre a transmissão da 

TV Alesp, gostaria de saber se a transmissão está sendo feita. 

 

O SR. PRESIDENTE - MARCOS ZERBINI - PSDB - A reunião está sendo 

transmitida simultaneamente pela TV Alesp. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Gostaria também de saber se há 

outro espaço, como houve na semana passada, para que aqueles que não conseguirem 

adentrar neste plenário possam acompanhar os trabalhos. 

 

O SR. PRESIDENTE - MARCOS ZERBINI - PSDB - Sim, existe. Foi feito o 

requerimento, e o plenário Paulo Kobayashi está aberto. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Ok. Minha terceira questão, Sr. 

Presidente, é a seguinte: as demais pessoas que serão ouvidas já chegaram a esta Casa? 

 

O SR. PRESIDENTE - MARCOS ZERBINI - PSDB - Temos a informação de 

que chegou até agora o Sr. Carlos Luciano. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - E essas pessoas ficarão em qual 

local? Elas acompanharão os depoimentos do Dr. Herbert, por exemplo? Uma poderá 

acompanhar o depoimento da outra? 

 

O SR. PRESIDENTE - MARCOS ZERBINI - PSDB - Não, as testemunhas 

serão ouvidas de forma separada, cada uma em seu momento, até para que não tenham 

informação do depoimento das outras. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Os advogados dessas pessoas 

que por ventura estiverem... 

 

O SR. PRESIDENTE - MARCOS ZERBINI - PSDB - Há algum advogado 

presente de alguma das testemunhas? O ideal é que, como se faz em qualquer ação 
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judicial, o advogado acompanhe o seu cliente no momento em que ele está presente, 

para que ele também não passe informação de depoimentos de um para outro. Esse será 

o tratamento dado nesta CPI. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Sr. Presidente, e se por ventura 

os advogados chegarem aqui e não conseguirmos identificá-los, já que estamos durante 

um depoimento? Peço que, na sala em que essas pessoas estiverem aguardando, não 

haja acesso, não haja comunicação entre o advogado que estiver acompanhando e a 

pessoa que será ouvida. Ele pode acompanhar aqui... 

 

O SR. PRESIDENTE - MARCOS ZERBINI - PSDB - Isso nós não podemos, 

do ponto de vista legal, fazer. Ele pode ou acompanhar aqui, ou ficar com seu cliente. 

Acho o mais adequado é que o advogado acompanhe o seu cliente, até porque não 

podemos negar o acesso do cliente ao advogado. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Então ele fica lá? 

 

O SR. PRESIDENTE - MARCOS ZERBINI - PSDB - Exatamente. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Mas e se ele chegar agora, como 

saberemos?  

 

O SR. PRESIDENTE - MARCOS ZERBINI - PSDB - Iremos orientá-lo para 

que seja encaminhado para a sala em que estão os depoentes. 

 

O SR. - Sr. Presidente, poderíamos deixar que o Dr. Marzagão, que entende disso, 

como delegado, resolva isso e não deixe vir para cá, ele mesmo tome conta dessa parte. 

Pode ser? 

 

O SR. PRESIDENTE - MARCOS ZERBINI - PSDB - Pode ser. Obrigado. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Sr. Presidente, o advogado 

também poderia acompanhar no Paulo Kobayashi. Nós não sabemos quem é o 

advogado. Ele pode entrar aqui agora. Não estou desconfiado, ele pode acompanhar 
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esse depoimento sem nenhum problema, só não pode acompanhar e ter contato com a 

outra pessoa.  

 

O SR. PRESIDENTE - MARCOS ZERBINI - PSDB - Há um problema, nobre 

deputado, porque a reunião é pública, inclusive transmitida pela TV Alesp. Nós temos 

esse inconveniente. Como decidimos fazê-la de forma pública, para dar mais ampla 

divulgação, não seremos capazes de evitar de todas as formas que essas informações 

cheguem. Pode não ser o advogado, pode ser qualquer pessoa que tenha acompanhado 

pela TV Alesp... 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Sim, mas se a pessoa a ser 

ouvida estiver em uma sala reservada... 

 

O SR. PRESIDENTE - MARCOS ZERBINI - PSDB - A ideia é exatamente 

essa, que a pessoa esteja em uma sala reservada - e os depoentes estão - e que o 

advogado, assim que chegar, seja conduzido para junto de seu cliente para aguardar o 

momento da oitiva. 

 

A SRA. MARCIA LIA - PT - Sr. Presidente, nós poderíamos destinar uma sala 

para que ficassem os clientes, junto de seus advogados, confortavelmente aguardando o 

momento. Não é preciso haver uma televisão disponível, eles ficariam no local 

aguardando. 

 

O SR. PRESIDENTE - MARCOS ZERBINI - PSDB - Esse local já existe, 

nobre deputada. 

 

A SRA. MARCIA LIA - PT - Então que sejam encaminhados para esse local. 

 

O SR. PRESIDENTE - MARCOS ZERBINI - PSDB - É o que está 

acontecendo já.  

Resolvidas essas questões de ordem, passaremos ao início da oitiva. Como 

promotor de Justiça, o Dr. Herbert não precisa ser alertado da questão legal. Na reunião 

passada, os nobres deputados falaram da importância de se alertar que o depoimento 
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tem que ser feito com a verdade. Acho que ensinar o Pai-Nosso para o vigário é 

desnecessário, o Dr. Herbert conhece isso muito bem. 

Começaremos primeiro com a oitiva do Dr. Herbert. O Dr. Herbert diz que prefere 

responder perguntas a fazer qualquer exposição. Dessa forma, está aberta a inscrição 

dos Srs. Deputados e das Sras. Deputadas para fazer as perguntas, lembrando a regra já 

estabelecida na reunião anterior, segundo a qual cada membro tem até dez minutos para 

elaborar suas perguntas e fazer suas considerações. Quem não é membro da comissão 

terá cinco minutos. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Sr. Presidente, temos aqui cinco 

itens em pauta e um para ciência. Como na semana passada a reunião acabou sendo 

interrompida por falta de quórum, gostaria de pedir a V. Exa. que pudéssemos colocar 

em votação esses itens, para que depois comecemos as oitivas. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSDB - Sr. Presidente, acho que não é o caso de 

inversão de ordem, até porque todos estão ansiosos para ouvir as pessoas que vieram 

para depor. Nós assumimos o compromisso de votar... 

 

O SR. PRESIDENTE - MARCOS ZERBINI - PSDB - Não acredito que haja 

prejuízo... Se em algum momento algum dos deputados tiver qualquer problema, por 

favor, avise, para que antes que haja qualquer dificuldade possamos colocar em votação 

os requerimentos. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSDB - Gostaria de complementar minha questão 

de ordem pedindo ao nobre representante do Ministério Público que fale um, dois, 

cinco, dez minutos sobre o ocorrido, para que possamos melhor formular nossas 

perguntas. Acho que isso é absolutamente necessário. 

 

O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT - Sr. Presidente, apenas para deixar claro para 

todos nós, para que a reunião não termine com o esvaziamento, que cada deputado, 

antes de sair, permita que tenhamos condições de dar prosseguimento, fazendo a 

votação. 
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O SR. PRESIDENTE - MARCOS ZERBINI - PSDB - Perfeito, é justo. Esta é 

a solicitação que se faz aos nobres deputados: se tiverem qualquer dificuldade, qualquer 

problema, por favor, avisem antes de sair. Gostaria também de registrar a presença do 

nobre deputado Jorge Caruso, também membro desta CPI. 

Dr. Herbet, o senhor poderia rapidamente falar um pouquinho da investigação 

feita, para depois abrirmos para as perguntas? 

 

O SR. HERBERT WYLLIAM VÍTOR DE SOUZA OLIVEIRA - Claro. Eu 

queria, antes de mais nada, deixar meu bom-dia para todos os presentes, para a 

imprensa, para os nobres deputados, para o Sr. Presidente e para o Sr. Relator. Queria 

também pontuar que a intenção do Ministério Público, hoje representado pela minha 

pessoa, é colaborar com os nobres deputados no desenvolvimento deste mister, ou seja: 

na investigação que está em curso. 

Espero ser útil e espero colaborar sinceramente. As ponderações do nobre 

deputado são muito bem-vindas, acolho as sugestões e passo então a uma breve 

explanação sobre essa investigação. O Sr. João Roberto Fossaluzza Junior, ex-

funcionário da Coaf, procurou a Polícia Civil em algumas oportunidades e relatou 

supostas fraudes praticadas pela cooperativa na pessoa de seus representantes, 

envolvendo órgãos públicos.  

De acordo com ele, haveria um esquema de fraudes para que órgãos públicos 

comprassem gêneros alimentícios da Coaf e que alguns servidores públicos, com eles 

previamente conluiados, receberiam algo para o favorecimento da Coaf. A polícia Civil 

recebeu esses depoimentos e instaurou um inquérito policial e passou a investigar o 

fato.  

A primeira linha de investigação que foi adotada, pelo menos foi o que eu pude 

perceber, foi que algumas das chamadas públicas eram feitas com orçamentos 

fornecidos pela própria Coaf e por mais duas empresas do ramo alimentício. A primeira 

delas é a AAOB, e a segunda é a Horta Mundo Natural. As três empresas, de algum 

modo, eram vinculadas ao presidente da Coaf, Cassio Izique Chebabi, uma vez que ele 

era presidente da Coaf e, salvo engano, sócio-administrador das duas empresas antes 

citadas.  

Esse foi o primeiro ponto em que se concluiu o seguinte: como uma chamada 

pública que objetiva a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar com 

lisura é composta por orçamentos praticamente da mesma pessoa? Nasceu aí um indício 
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de fraude. Depois de outros indícios que foram trazidos à investigação, a Polícia Civil 

de Bebedouro fez um pedido de interceptação telefônica dos representantes da Coaf: 

presidente, vice-presidente, vendedores - principalmente - e outras pessoas que depois 

foi se concluindo como sendo intermediários, lobistas, pessoas que levavam a Coaf até 

os órgãos públicos. 

O Ministério Público se manifestou favorável a essa representação feita pela 

autoridade policial porque considerou que não havia outra forma de proceder a essa 

investigação. O Juízo de Direito da Terceira Vara de Bebedouro deferiu o pedido de 

interceptação telefônica, e foram feitas prorrogações que foram sendo deferidas, até que 

chegou o momento em que a Polícia Civil reputou como meio de investigação adequado 

a prisão temporária das pessoas colocadas como envolvidas nesse esquema. 

O Ministério Público concordou, o Juízo de Direito deferiu, e foram cumpridos 

mandados de busca e apreensão em diversas prefeituras, na sede da Coaf, nas casas 

dessas pessoas. Muita prova veio aos autos, uma quantidade infindável de documentos.  

Neste ponto eu gostaria de pontuar algumas coisas, que é um fato sobre o qual 

muito se fala hoje em dia: no dia do cumprimento dos mandados de busca e apreensão, 

as pessoas que foram ouvidas mencionaram como de alguma forma ligadas à Coaf, 

àquilo que a Coaf fazia, pessoas detentoras de prerrogativa de foro, ou seja, pessoas que 

são investigadas por outros órgãos e são julgadas por outros órgãos. 

Já naquele primeiro momento, quando esses nomes foram veiculados, eu tomei a 

cautela de informar o procurador-geral de Justiça do Estado de São Paulo 

imediatamente, já no mesmo dia, e depois a própria Polícia Civil deduziu no inquérito 

policial um pedido para que o caso com relação a estes fosse desmembrado.  

Na mesma ocasião, a autoridade policial também ponderou que havia necessidade 

de decreto de sigilo das investigações. Os autos foram remetidos ao Ministério Público, 

e coube a mim me manifestar sobre esses pedidos. Com eles eu concordei e frisei que 

realmente havia a necessidade de retirar daquela investigação tudo o que dissesse 

repeito a pessoas detentoras de prerrogativas de foro. Também pontuei na ocasião que o 

sigilo se fazia necessário por dois motivos: para o sucesso das investigações e para a 

preservação da vida privada e da intimidade das pessoas que foram citadas e que eram 

investigadas.  

Na ocasião, eu fiz questão até de frisar a própria manifestação, e a trouxe aqui, 

para que eu use as mesmas palavras usadas: “Apesar do momento investigatório inicial, 

já foi possível identificar um interesse muito grande da mídia no presente caso, que já 
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fez inúmeras reportagens a respeito e está a assediar tanto os envolvidos quanto as 

autoridades responsáveis pela condução do caso, impondo-se o sigilo para o resguardo 

da intimidade dos envolvidos, da honra e imagem deles, alguns dos quais figuras 

públicas, como também para garantir serenidade na condução dos trabalhos, quadro 

fático suficiente por si só para embasar o almejado decreto”.  

Com base nisso, a juíza de Direito do caso deferiu os dois pedidos da autoridade 

policial com os quais o Ministério Público já havia concordado e, sobre o sigilo, ela fez 

a seguinte ponderação: “O sigilo em questão faz-se necessário para preservar as provas 

até então colhidas e as futuramente almejadas, evitando que a publicidade dos atos 

investigatórios frustre a sua escorreita produção. Sabe-se que o caso em voga, por 

envolver pessoas públicas, tem despertado grandes interesses de terceiros, o que pode 

comprometer o resultado final das investigações”. E termina dizendo: “Ademais, 

conforme bem observado pelo promotor de Justiça, o sigilo também garantirá a 

preservação dos direitos de personalidade dos próprios envolvidos”. 

A partir daquele momento, o inquérito prosseguiu com sigilo, e o caso foi 

encaminhado com deferimento judicial para o setor de competência originária do 

procurador-geral de Justiça do Estado de São Paulo, passando ele a cuidar 

especificamente desses detentores de prerrogativa de foro. Nesse ponto, é bom frisar 

que toda questão envolvendo essas pessoas saiu completamente das nossas mãos lá de 

Bebedouro. 

Para os senhores terem uma ideia de como as buscas e apreensões trouxeram uma 

quantidade enorme de documentos, fiz a seguinte sugestão para o procurador-geral: que 

ele me designasse só para ficar nesse caso, para que eu pudesse analisar os próprios 

procedimentos de chamada pública. Não me recordo ao certo quantos volumes eles têm, 

mas asseguro que próximo - talvez um pouco menos, talvez um pouco mais - de 100 

volumes com duzentas páginas cada um. 

Eu fiquei aproximadamente um mês e compilei todas as informações que esses 

procedimentos traziam. Os senhores podem ver - isso está no próprio processo cujas 

cópias os senhores têm - que ali em nenhum momento foi veiculada a Secretaria 

Estadual de Educação. Por quê? Quando o nome dos detentores de prerrogativa de foro 

foi mencionado, eu fiz a seguinte ponderação: sai só com relação a eles. Ou seja, pela 

minha sugestão, o caso envolvendo a suposta e eventual fraude praticada aqui na 

Secretaria Estadual de Educação continuaria sob investigação lá em Bebedouro.  
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Mas o procurador-geral pensou um pouco diferente e trouxe argumentos que me 

convenceram. Ele ponderou o seguinte: não basta levar o detentor da prerrogativa de 

foro, tem que levar todo o contrato, porque eventual providência tem que ser tomada 

contra todos aqueles contra quem se provar participação.  

Eu me rendi aos argumentos técnicos dele, ele me convenceu, e o pleito por ele 

deduzido foi acolhido pelo egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, chegando à 

conclusão de que todo o contrato envolvendo a Secretaria Estadual de Educação saiu 

das nossas mãos e deixou de ser objeto de investigação. Tanto é verdade que nessa 

manifestação que citei há pouco, por meio da qual eu compilo todas as informações dos 

procedimentos de chamada pública, eu não faço nenhuma menção sequer à Secretaria 

Estadual de Educação. E mais, não faço menção sequer à Prefeitura de Barueri, porque, 

quanto a ela, o nome do prefeito foi textualmente citado por um dos envolvidos como 

tendo tomado parte das conversações. Então, com relação a ele, o caso também saiu das 

nossas mãos. 

Por que eu fiz essa compilação? Pensem comigo: se existe uma fraude - que ali 

não se tem certeza, é apenas uma suspeita -, o inquérito policial serve para isso, não 

para prejulgar ninguém, mas para entender o que está acontecendo, saber se é verdade 

ou mentira o que dizem, saber se há prova. A investigação não é uma condenação, a 

investigação é um ato de descoberta, e eu encaro isso com muita seriedade. 

Se há uma fraude envolvendo um órgão público, não basta, como regra, que o 

particular que negocia com aquele órgão público esteja mal intencionado, esteja 

descumprindo a lei. Como regra, necessário se faz que algum gestor público, algum 

servidor público adira ao delito, tome parte daquilo, faça parte. 

Então, por exemplo, no caso que citei no início, uma chamada pública é aberta 

com orçamentos da Coaf, da Horta Mundo Natural e da AAOB - três empresas de 

Bebedouro -, havendo inúmeras no estado. Por que aquele município abre uma chamada 

pública colhendo orçamentos especificamente de três empresas de Bebedouro, podendo 

se valer do estado todo? Isso já chama a atenção, no mínimo há uma grande chance de 

aquele servidor público responsável pela condução do processo de chamada pública 

teve um contato mais estreito com um represente da Coaf, houve alguma conversação.  

Então, esta foi uma linha de investigação: identificar as pessoas que tiveram 

contato, qual foi o objetivo das conversas e que acordos foram feitos. Por que colheram 

orçamentos de empresas de Bebedouro se, em seu próprio município, existem outras 
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empresas do ramo que poderiam dar perfeitamente aquele orçamento, talvez com 

valores até mais baixos? 

Vejam, isso que estou fazendo não é uma conclusão, isso é linha de investigação, 

que pode surtir efeito ou não. Parte das chamadas públicas foi aberta desse modo, mas 

houve um segundo tipo de suposta fraude: uma das pessoas envolvidas - que inclusive 

será ouvida aqui hoje, salvo engano - fala em um acordo de cavalheiros existente entre a 

Coaf e duas outras cooperativas do estado de São Paulo, Cocer e Coagrosol.  

Não estou dizendo que houve esse acordo, estou dizendo que uma pessoa ouvida 

disse que havia esse acordo. Cabe a nós, responsáveis pela investigação, investigar e 

saber se isso é verdade, mas já foi possível investigar alguns municípios cujas chamadas 

públicas foram abertas com orçamentos dessas três cooperativas. Em alguns casos, 

havia disputa depois entre elas, em outros, elas apenas apresentavam orçamentos e 

depois nem sequer participavam das respectivas chamadas públicas, o que também 

gerou certa suspeita. 

Quanto a esse assunto específico, nessas chamadas públicas cujos orçamentos 

foram compostos por cooperativas, em alguns casos uma quarta empresa, mais 

especificamente uma associação chamada Atlas, também dá orçamento, e ela é da 

mesma cidade de uma das cooperativas citadas. Outra linha de investigação: será que 

essa empresa existia? Será que sua diretoria era diversa da diretoria da cooperativa que 

funcionava na  mesma cidade? Também são perguntas que foram feitas e têm que ser 

respondidas. 

O caso prosseguiu, e, depois desse mês todo olhando esses procedimentos 

licitatórios, foi possível saber também que os integrantes da Coaf estavam interessados 

e já praticando atos no sentido de constituir uma nova cooperativa chamada 

Cooperades. Inclusive, antes sequer de existir formalmente - e isso é o que eles próprios 

aduzem quando ouvidos - ela já estava a fornecer orçamentos para algumas chamadas 

públicas. Então, este é outro indício de fraude. Mesmo que ela estivesse existindo, como 

haver concorrência, competitividade entre cooperativas compostas pelas mesmas 

pessoas? Esta é outra linha de investigação. 

O caso prosseguiu, e, para os senhores terem uma ideia, quais prefeituras foram 

objeto da nossa investigação? Isto é importante que se diga: Americana, Araras, Bauru, 

Bebedouro, Caieiras, Campinas, Colômbia, Cotia, Mairinque, Mogi das Cruzes, Novais, 

Paraíso, Santa Rosa de Viterbo, Santos, São Bernardo do Campo e Sumaré.  
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Os senhores poderiam me perguntar: por que essas prefeituras? Porque o 

denunciante, que foi a pessoa que deflagrou essa investigação, citou já as supostas 

fraudes envolvendo algumas prefeituras em específico. E mais, depois que as 

interceptações telefônicas começaram, foi possível identificar conversas que traziam em 

si indícios de supostas fraudes envolvendo algumas prefeituras. Este, pelo que eu 

entendi, foi o critério utilizado pela autoridade policial para eleger essas prefeituras.  

Vejam, eu tomo muito cautela e friso isto todo momento: não estou aqui a dizer 

que existe fraude nessas prefeituras, estou aqui a dizer que foram descobertos indícios 

que têm que ser investigados, e essa foi a nossa maior preocupação.  

Logo em seguida, passou a ser objeto da nossa preocupação se há ou não 

superfaturamento nos produtos vendidos. Eles são vendidos por preço acima de 

mercado? Vamos pensar, porque, se há um acordo supostamente espúrio entre os 

representantes da Coaf e os administradores públicos, a primeira pergunta que se faz é:  

havia então um superfaturamento para que se pudesse pagar o intermediário, para que se 

pudesse pagar o administrador público corrupto?  

É uma resposta que ainda não temos completamente, mas em dois municípios foi 

possível identificar indícios já nesse primeiro momento. Americana, por exemplo, isso a 

olhos vistos porque para verificação do sobrepreço há necessidade de uma pesquisa 

aprofundada de mercado. Qual era o preço praticado por aquele produto naquela região, 

por exemplo?  

Não dá para sair falando, mas em dois municípios foi muito fácil identificar os 

indícios: Americana, por exemplo. Em meados de 2013, a Coaf vendeu cinco quilos de 

arroz por vinte e quatro reais e dez centavos. Hoje, 2016, o arroz não custa isso. 

Mogi das Cruzes: o suco de laranja foi vendido em 2009 ao preço - perdoem-me 

se eu confundir os nomes - que São Bernardo do Campo estava praticando quando do 

início das investigações. Se não todos, quase todos os envolvidos disseram em seus 

depoimentos: “realmente, no caso de Mogi das Cruzes estava muito alto.” Diziam mais. 

O caso de Americana era motivo de piada dentro da Coaf, tamanho o sobrepreço. Essas 

são palavras deles próprios.  

 Depois desse minucioso relatório envolvendo essas 16 prefeituras - porque uma 

saiu, Barueri -, qual foi o próximo passo que julguei importante? Chamar cada um dos 

envolvidos, dos representantes da Coaf, e perguntar procedimento por procedimento o 

que sabiam de cada um.  
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Nobres deputados, percebam o seguinte: investigar um fato é complicado, é difícil 

investigar 16 municípios, alguns com oito ou nove procedimentos de chamada pública, 

é muito complicado. Pergunta-se para um. Ele fala um pouquinho disso, um pouquinho 

daquilo, mas sem trazer minúcias sobre cada um dos casos.  

 Reputei conveniente chamar cada um dos envolvidos acompanhados dos seus 

respectivos advogados. Vamos lá: chamada pública tal, município tal, o que o senhor 

sabe? Desse eu não sei de nada. E esse? Ah, esse foi fulano, esse foi cicrano. Cada um 

prestou um segundo depoimento - ou terceiro já não me lembro - que foi questionado 

sobre cada um destes fatos. 

 Depois desse questionamento, aliás, gostaria de ressaltar o seguinte: em todos os 

depoimentos de que participei, tomei a cautela de solicitar que a autoridade policial 

filmasse. Por quê? Porque é muito comum as pessoas dizerem uma coisa e, depois que o 

caso ganha clamor e repercussão, elas virem a desdizer. “Ah, tá na presença do 

advogado.” Isso vale muito porque o advogado vela pela lisura, até porque ele está ali 

chamado pelo próprio cliente. Nós não indicamos advogado nenhum. Cada um dos 

envolvidos chama o seu advogado de confiança, mas nós já lidamos com isso há um 

certo tempo, mesmo porque esse caso não foi o primeiro com que lidei no âmbito do 

patrimônio público. Já me deparei com esse tipo de coisa, ou seja, depois eles vêm e 

falam “não, não  foi nada disso que eu disse.” Mas está lá cada depoimento gravado em 

áudio e vídeo. E mais. Se os senhores observarem, vão perceber o clima de 

descontração de alguns dos depoimentos. Eu lembro de alguns. Por exemplo, do Carlos 

Luciano Lopes. Ele falava até do que não se perguntava. “Não, mas não precisa falar 

sobre isso.” “Não, mas eu quero falar.” “Tá bom, então. Calma eu estou na chamada 

pública tal.” 

Para os senhores avaliarem o peso de cada depoimento, a lisura com que foi 

prestado, a maneira escorreita, basta analisar cada uma das gravações e olhar para o 

semblante, observar o estado de espírito de cada um que fala para saber se havia alguma 

espécie de coação ou não e sem contar, é claro, com a presença física do advogado 

durante todo o depoimento. 

É bom que se frise também que quando o caso nos chegou, a notícia que se tinha 

era que poderia haver fraude envolvendo verba de merenda pública, sem notícia 

nenhuma sobre a natureza e origem dessa verba - esse fato não foi questionado. Mas o 

caso ganhou clamor e repercussão. O Ministério Público Federal mandou ofício para a 

Promotoria de Bebedouro com o seguinte questionamento: “Eu queria que o senhor me 
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informasse - o procurador da República de Ribeirão Preto se dirigindo a mim - o que 

tem de verba federal.” 

Foi quando o Ministério Público de São Paulo foi levantar o fato. Foi expedido 

ofício para o Ministério Público de Contas e outro via Procuradoria-Geral de Justiça ao 

Tribunal de Contas do Estado; mandou a relação dessas 16 prefeituras e depois uma 

relação completa das prefeituras do estado descrevendo que as fraudes, que as supostas 

fraudes, aliás, que a aquisição de merenda por essas prefeituras foi feita com verba 

federal, federal/estadual, federal/estadual e municipal. Aí, tomei a cautela de fazer uma 

tabela e cheguei a um número sobre a origem da verba.  

Como a maioria da verba usada na compra da merenda é federal - e porque isso 

havia sido constatado por meio de levantamento feito pelo Ministério Público de Contas 

e pelo Tribunal de Contas do Estado -, o Ministério Público do Estado de São Paulo 

reconheceu que a competência era da Justiça Federal para dar continuidade à apuração.  

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSDB - Pela oportunidade, Sr. Presidente: quando 

isso exatamente? 

 

O SR. HERBERT WYLLIAM VÍTOR DE SOUZA OLIVEIRA - No dia 

19.04.2016, a Promotoria de Justiça de Bebedouro recebeu um ofício da Procuradoria 

da República em Ribeirão Preto. Foi quando o levantamento começou: 19.04. É bom 

que se frise que, a partir desse momento, quando a competência da Justiça Estadual, na 

minha ótica, ficou em dúvida, nenhum ato mais foi praticado. 

O que a jurisprudência, o que os tribunais têm decidido sobre esse tipo de 

questão?  

Que tão logo a dúvida sobre a competência foi instalada, não se faz mais nada até 

resolver. E foi essa a cautela que adotamos. No Ministério Público paramos e vamos 

apurar. Foram expedidos esses ofícios que citei. Quando eles retornaram, fiz um 

levantamento bem específico e me dei conta de que a maioria, não toda ela, mas a 

maioria da verba utilizada por esses municípios na aquisição de merenda era 

proveniente do governo federal. Isso para mim era suficiente para encaminhar os autos 

para o juiz federal.  

Deduzimos um pedido nos autos. O juízo de Direito da 3ª Vara de Bebedouro 

acolheu o pedido e os autos foram remetidos para a Justiça Federal de Ribeirão Preto. 

Sei apenas que o caso foi acolhido, foi ao Ministério Público Federal, que por sua vez 
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encaminhou para a Polícia Federal, que até onde sei vai dar continuidade ao caso. 

Como? Não sei. Saiu da nossa esfera de atribuição. 

 

O SR. ESTEVAM GALVÃO - DEM - Vossa Excelência está dizendo que em 

valores, no custo da merenda para os municípios, a maior parte seria de recurso federal. 

Eu não me lembro exatamente, mas os municípios utilizam. Vossa Excelência bem 

disse e eu tenho conhecimento também - recurso federal, estadual e recurso do próprio 

município. Eu entendo que, somando recurso do estado e do município, a maior parte 

não é recurso federal. Eu não sei se V. Exa. tem esses dados. Parece-me que o dinheiro 

da União seria por unidade, coisa de 50, 55 centavos. No estado, coisa de 30, trinta e 

poucos centavos. 

 

O SR. - (Pergunta feita fora do microfone.) - O contrário. Gostaria de ter esse 

esclarecimento, por favor. 

 

O SR. HERBERT WYLLIAM VÍTOR DE SOUZA OLIVEIRA - Noventa e 

dois vírgula setenta e dois por cento das verbas utilizadas para pagamento de merenda 

escolar nesses casos por nós investigados eram provenientes do governo federal. Eu 

tenho os números exatos. 

 

O SR. PRESIDENTE - MARCOS ZERBINI - PSDB - Queria sugerir que o Dr. 

Herbert terminasse a exposição para depois abrir para as perguntas.  

 

O SR. HERBERT WYLLIAM VÍTOR DE SOUZA OLIVEIRA - Tem 

municípios que usam muito mais verba municipal. O município de São Bernardo do 

Campo, por exemplo, teve ano que mais da metade usou de verba municipal. Então esse 

número é global, é a média de todos esses municípios. 

Nobres deputados, o que tinha a falar é isso e me coloco à disposição de Vossas 

Excelências.  

 

O SR. PRESIDENTE - MARCOS ZERBINI - PSDB - Estão abertas as 

inscrições.   

Tem a palavra o nobre deputado Barros Munhoz. 
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O SR. BARROS MUNHOZ - PSDB - Sr. Presidente, senhor representante do 

Ministério Público Estadual, senhor promotor de Justiça de Bebedouro, colegas 

deputados, senhores que nos assistem, imprensa, em primeiro lugar quero pedir a 

juntada de três documentos que são muito importantes.  

Até o jornal "Folha de S.Paulo" ontem deu metade de uma notícia correta e outra 

metade incorreta - seria esperar demais que desse 100% correta - dizendo que a 

declaração que a cooperativa Coaf precisava dar para poder participar da chamada 

pública era falsa e que os funcionários da Secretaria da Educação não conferiram isso, 

não foram verificar. 

Eu acho que eles esqueceram que no Brasil, graças a Deus, houve um homem 

chamado Hélio Beltrão, que simplificou o que pôde no Estado brasileiro. Pena que não 

simplificou mais porque ainda é muito burocratizado. Essas declarações, quando têm 

firma reconhecida, têm validade. Isso qualquer cidadão de inteligência mediana sabe. 

Então não cabia à Secretaria fiscalizar nada, saber se a declaração era falsa ou 

verdadeira. É brincadeira querer transformar a Secretaria da Educação em delegacia de 

polícia.  

Então vamos às declarações do Sr. Chebabi. 

A de 8 de setembro de 2004 dizendo que a Coaf - para fins de direito e sob as 

penas da lei, assumindo a responsabilidade do que estava dizendo - possui registro 

perante a entidade estadual da Organização das Cooperativas Brasileiras em 

conformidade com a Lei 5.764 é rigorosamente falsa. Tem prova aqui também, que vou 

juntar, da Ocesp dizendo que a Coaf não tinha cadastro. Não tinha a documentação 

necessária para obter o cadastro e o cadastro não foi deferido. Esta é a primeira 

declaração falsa: não era e, portanto, não podia participar da chamada pública. 

Tem outra declaração de mesma data em que o Sr. Cassio Chebabi declara, para 

fins de direito e sob as penas da lei, novamente, que do total de cooperados da Coaf 

10% eram assentados da reforma agrária. Também declaração totalmente falsa.  

Finalmente, a terceira declaração falsa da Coaf: produz gêneros alimentícios 

descritos e contemplados no projeto de venda para a agricultura familiar. Em relação 

aos produtores vinculados, ele relaciona 400. Também falsa essa declaração.  

Queria dizer que a fiscalização disso cabe ao órgão que manda a verba. Quem 

fiscaliza obviamente é quem põe o dinheiro. Essa fiscalização é federal, é exercida pelo 

MDA. O fornecimento do cadastro conveniado com a agricultura mais a fiscalização... 
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tanto que o senhor sabe que o MDA foi fazer verificação na Coaf em Bebedouro. Mas 

isso não é o mais importante. Eu vou pedir a juntada posteriormente. 

O senhor disse que só em abril o Ministério Público de Contas e o Tribunal de 

Contas do Estado informaram que a maior parte das verbas era federal. 

Tenho aqui uma notícia da Polícia Federal fazendo a mesma investigação que os 

senhores estavam fazendo em Bebedouro, em Araraquara. O senhor conhece essa 

notícia. O senhor sabe da prisão que houve em Araraquara por fatos exatamente iguais a 

esses de Bebedouro. O senhor sabe disso. Foi notícia semana passada, Dr. Herbert, no 

Brasil inteiro. O senhor não sabe?! Sabe ou não sabe? 

 

O SR. HERBERT WYLLIAM VÍTOR DE SOUZA OLIVEIRA - Posso 

responder? 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSDB - Pode. 

 

O SR. HERBERT WYLLIAM VÍTOR DE SOUZA OLIVEIRA - Não sei e 

explico por quê. Eu não só saí desse caso por conta do reconhecimento da competência 

federal como deixei o patrimônio público. Hoje sou promotor da Infância e Juventude e 

não acompanhei. Acho até crível a estranheza de V. Exa., com toda sinceridade, mas 

quando deixo um caso eu procuro não trazê-lo mais para o meu dia a dia. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSDB - Essa fiscalização estava sendo feita pela 

Polícia Federal desde 2013 e acarretou na prisão de 18 pessoas. A deputada Marcia Lia 

até falou dessa investigação na reunião passada. 

 

A SRA. MARCIA LIA - PT - Ficaram cinco dias presos só, deputado. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSDB - É muito estranho um promotor experiente 

como o senhor não saber de onde vem a verba. A primeira coisa que o senhor vai 

investigar, como nós fizemos aqui agora, foi o senhor dizer alguma coisa. A primeira 

coisa é essa: de onde veio o dinheiro, óbvio, ululantemente óbvio. Mas vamos lá: o 

tempo de apuração. 

A denúncia do menino que se indispôs com o Chebabi foi em junho de 2015, não 

é isso? 
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O SR. HERBERT WYLLIAM VÍTOR DE SOUZA OLIVEIRA - Eu não me 

lembro exatamente. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSDB - O senhor não se lembra de quando foi 

feita a denúncia? 

 

O SR. HERBERT WYLLIAM VÍTOR DE SOUZA OLIVEIRA - De cabeça, 

não me lembro. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSDB - Nossa Senhora! Então quero lhe 

informar... o Fantaluzza... que foi feito em junho de... 

 

O SR. HERBERT WYLLIAM VÍTOR DE SOUZA OLIVEIRA - Fossaluzza. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSDB - Esse aí. Do nome dele o senhor lembrou, 

hein? Que interessante. 

 

O SR. HERBERT WYLLIAM VÍTOR DE SOUZA OLIVEIRA - E o senhor 

não, hein? 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSDB - Pois é. E o senhor não lembrou do mais 

importante: a data da denúncia. Impressionante. O senhor presidiu o inquérito, atuou no 

inquérito e não sabe a data da denúncia. 

 

O SR. HERBERT WYLLIAM VÍTOR DE SOUZA OLIVEIRA - Não presidi 

o inquérito. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSDB - O senhor acompanhou as conversas 

telefônicas, as gravações de conversas telefônicas, os filmes e o senhor não lembra a 

data?! Bom, vamos lá. Foi em junho. Os senhores só consultaram e mandaram para a 

Justiça Federal em abril de 2016. 

Quero fazer uma pergunta: o senhor participou de todas as audiências das 

testemunhas? 
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O SR. HERBERT WYLLIAM VÍTOR DE SOUZA OLIVEIRA - Não, de 

todas não. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSDB - Da maioria. 

 

O SR. HERBERT WYLLIAM VÍTOR DE SOUZA OLIVEIRA - De boa 

parte. Não tenho como dizer da maioria. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSDB - Houve pressões indevidas a testemunhas? 

 

O SR. HERBERT WYLLIAM VÍTOR DE SOUZA OLIVEIRA - Que eu 

tenha presenciado não, de que eu tenha participado não. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSDB - O senhor sabe da existência de filmes que 

revelam isso? 

 

O SR. HERBERT WYLLIAM VÍTOR DE SOUZA OLIVEIRA - Não sei 

dizer de filmes, mas uma gravação que a mídia mencionou eu ouvi alguma coisa sobre 

isso. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSDB - Mas o senhor não tem conhecimento 

disso.  

 

O SR. HERBERT WYLLIAM VÍTOR DE SOUZA OLIVEIRA - Eu ouvi 

falar da existência, mas ouvir essa gravação, não. 

  

O SR. BARROS MUNHOZ - PSDB - Quanto foi comprado da Coaf? Porque 

ouço dizer que o Chebabi... Tem depoimentos aqui de que ele tem fazenda em 

Diamantina, fazenda no Mato Grosso. Aqui foi dito pelos delegados que ele ostentava 

sinais evidentes de riqueza incompatíveis com o seu ganho e tal. O homem ficou 

milionário com a Coaf e só com 13 milhões de reais de compras da Secretaria da 

Educação em quatro anos? Porque eu tenho aqui quais foram as compras. É obvio que 



DIVISÃO DE TAQUIGRAFIA  20 

 

isso foi muito mais de prefeituras, ou não? O senhor diz que investigou as prefeituras. 

Elas compraram mais que a Secretaria da Educação, igual ou menos? 

 

O SR. HERBERT WYLLIAM VÍTOR DE SOUZA OLIVEIRA - Muito mais. 

Das prefeituras.  

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSDB - Muito mais. Noventa por cento das 

vendas da Coaf eram para as prefeituras. 

 

O SR. HERBERT WYLLIAM VÍTOR DE SOUZA OLIVEIRA - Não sei se o 

percentual está correto, mas eu concordo com o senhor quando diz que a maioria é, sim. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSDB - Muito obrigado porque os delegados que 

estiveram aqui, os prevaricadores de Bebedouro... Inclusive, o regional disse que não 

pode investigar prefeitura, é proibido. O senhor se lembra disso, o senhor se lembra 

disso. 

 

A SRA. MARCIA LIA - PT - Eu não me lembro disso, não. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSDB - Eu vou mostrar a fita para a senhora 

avivar sua memória depois.  

 

A SRA. MARCIA LIA - PT - Então, por favor, me mostre.  

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSDB - Oportunamente. Então vamos lá. Os 

servidores públicos que o senhor mencionou que faziam mutreta com a Coaf, além 

desses que foram mencionados, que são poucos, porque são só da Coaf, funcionário 

público mesmo são poucos da Secretaria da Educação, da Casa Civil e da Assembleia 

Legislativa... E  das prefeituras foram ouvidos? Quantos? 

 

O SR. HERBERT WYLLIAM VÍTOR DE SOUZA OLIVEIRA - Excelência, 

nesse relatório que eu mencionei...  Para o senhor ter uma ideia vamos pegar o primeiro: 

Americana. Eu sugiro a oitiva, sugiro não, retiro o termo, eu solicito a oitiva de 

Cristiano Mendonça Sales, Luciano Correia; identificar a pessoa Dioran Rodrigues dos 
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Santos; a ouvir Cassio Izique Chebabi, Carlos Alberto Santana, Silvia Helena, 

Anderson, Eduardo e Cristiano Martins de Carvalho. Isso em relação a uma prefeitura. 

Por quê? Porque esse era o prosseguimento natural do caso. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSDB - De que ano é essa investigação em 

Americana? 

 

 O SR. HERBERT WYLLIAM VÍTOR DE SOUZA OLIVEIRA - De que ano 

é a chamada pública? 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSDB - A chamada pública, exatamente. 

 

O SR. HERBERT WYLLIAM VÍTOR DE SOUZA OLIVEIRA - Dois mil e 

treze. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSDB - O prefeito ainda era o Diego De Nadai. 

Doutor, o senhor me esclareça uma coisa, o jogo é muito claro, o jogo é claríssimo. 

Houve esse escândalo localizado em Bebedouro, constatou-se que ele tinha pouco a ver 

com o Governo do Estado, mas tinha alguma coisa, 10%, 5%, 20% do total da mutreta e 

só se concentrou no Governo do Estado. A imprensa chama isso de escândalo da 

merenda do governo Alckmin! Evidentemente isso é uma ação política. O senhor fala 

que houve segredo de Justiça. Segredo para quem? (Manifestação dos presentes.) 

 

O SR. PRESIDENTE - MARCOS ZERBINI - PSDB - As senhoras e os 

senhores se mantiveram em respeito até agora e eu peço para que continuem dessa 

forma. O parlamentar tem o direito de se manifestar, obviamente que tendo respeito 

para com quem está depondo. Isso vale para os senhores parlamentares e vale para as 

senhoras e os senhores aqui presentes. Vamos manter esse clima de respeito, por favor. 

A visão política de cada um, a visão que cada um tem do caso é um direito da pessoa e 

desde que exponha dentro do respeito a todas as pessoas aqui, a palavra vai ser 

garantida.   

Quero pedir a V. Sas. para que permaneçam em silêncio acompanhando o 

processo. 
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O SR. BARROS MUNHOZ - PSDB - Sr. Presidente, vou falar com mais 

tranquilidade, vou falar com mais calma. Como o senhor explica os vazamentos, 

doutor? Porque o que não interessa ao governo vaza. O que não interessa às prefeituras 

não vaza. Eu fico até muito grato e feliz por dar alguma informação sobre as prefeituras 

porque até hoje eu não sabia. Estou sabendo agora do sucedido com as prefeituras, um 

ano depois.  

Doutor Herbert, Dr. Nilo, desculpem a franqueza. Eu não vou deixar de ser assim. 

Há 71 anos faço assim e vou fazer agora.  

A Lava-Jato apurou a catastrófica roubalheira que não aconteceu só na Petrobras, 

não. É um caso um bilhão de vezes maior do que esse de Bebedouro. Por que até hoje 

os senhores não apuraram? Respondam-me, só isso, por que até hoje os senhores não 

apuraram? Para a imprensa continuar chamando de escândalo da merenda do governo 

Alckmin? Só vazou coisa contra o governo. 

 

O SR. HERBERT WYLLIAM VÍTOR DE SOUZA OLIVEIRA - Quando o 

senhor fala por que os senhores não apuraram, o que o senhor quer dizer exatamente? 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSDB - Exatamente o que disse: por que os 

senhores não apuraram. Está tudo andando e depois de oito meses, ao saberem que a 

competência era federal, os senhores mandam para a federal. É evidente o ânimo 

procrastinatório dessa pseudoinvestigação. É evidente isso.  

 

O SR. HERBERT WYLLIAM VÍTOR DE SOUZA OLIVEIRA - Nobre 

deputado, respondendo à pergunta de V. Exa. quero dizer que não demos continuidade à 

apuração por um motivo muito simples: porque foi reconhecida a incompetência da 

Justiça Estadual e eu espero, assim como V. Exa., sinceramente, que essa investigação 

prossiga para identificar os verdadeiros responsáveis. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSDB - É o que nós todos queremos. 

 

O SR. HERBERT WYLLIAM VÍTOR DE SOUZA OLIVEIRA - E assim 

como o senhor, eu me incomodo profundamente com a politização disso, eu me 

incomodo profundamente com o vazamento... 
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O SR. DELEGADO OLIM - PP - Por que o senhor demorou tanto para mandar? 

Seria para os senhores aparecerem na imprensa, para parecer uma Lava-Jato? Seria 

isso? 

 

O SR. HERBERT WYLLIAM VÍTOR DE SOUZA OLIVEIRA - Excelência, 

esta é uma excelente pergunta. Eu não apareci na imprensa. 

 

A SRA. BETH SAHÃO - PT - Sr. Presidente, eu só quero fazer uma colocação.  

 

O SR. PRESIDENTE - MARCOS ZERBINI - PMDB - É um aparte?  

 

O SR. DELEGADO OLIM - PP - Deixa ele responder ao aparte primeiro.  

 

A SRA. BETH SAHÃO - PT - Mas é pertinente à fala do Delegado Olim e do 

deputado Barros. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSDB - Eu não concedi o aparte. Quero terminar o 

meu raciocínio. Depois eu concedo com o maior prazer. 

 

A SRA. BETH SAHÃO - PT - O senhor não vai me conceder o aparte, deputado 

Barros Munhoz? O senhor concedeu um aparte ao deputado Olim. (Tumulto.) 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSDB - O que eu não queria era exatamente isso. 

(Tumulto.) 

 

A SRA. BETH SAHÃO - PT - Não é debate sobre gênero isso aqui. Eu quero 

apenas dizer para todos os deputados e o público presente que fui escolhida pela 

bancada do PT para fazer uma visita ao promotor em Bebedouro e quero falar a V. Exa. 

que ele não buscou luzes, diferentemente de muitos promotores por aí que quando 

abrem a geladeira começam a fazer discurso. Ele não. Ele foi discreto, ele foi ético. Ele 

poucas informações me passou porque disse que estava subordinado à Procuradoria-

Geral, tanto é verdade que eu retornei e passei o relatório para a nossa bancada dizendo 

o que havia ocorrido lá.  
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Ele estava desenvolvendo um trabalho muito sério e muito respeitoso. E mais: ele 

foi impedido até de fazer o seu trabalho, o mais amplo possível porque quando se 

tratava de outras autoridades ele não pôde aprofundar a investigação porque não era 

papel dele. Eu não tenho procuração para defender o promotor, eu apenas estou dizendo 

aquilo que ocorreu quando da minha visita em Bebedouro. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Tive informação de que chegou 

mais uma das pessoas que será ouvida. Quero confirmar se também já foi dirigida para a 

sala. 

 

O SR. PRESIDENTE - MARCOS ZERBINI - PSDB - Também já foi 

conduzida. 

 

O SR. DELEGADO OLIM - PP - Fica tranquilo que o delegado está lá. 

 

O SR. PRESIDENTE - MARCOS ZERBINI - PSDB - Até em sala separada, 

para evitar qualquer problema. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSDB - Eu quero até, Dr. Herbert, pedir desculpas 

pela minha contundência porque as informações que tenho - e eu não estou investigando 

o caso, mas é inevitável que eu saiba das coisas - são de que o senhor sempre agiu 

corretamente. 

 

O SR. HERBERT WYLLIAM VÍTOR DE SOUZA OLIVEIRA - Obrigado. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSDB - Aliás, o seu conceito realmente é de uma 

pessoa idônea, séria e responsável, faço questão de dizer isso. Agora, parece que quem 

comandava o Ministério Público nessas investigações em Bebedouro era o Dr. 

Romanelli. 

 

O SR. HERBERT WYLLIAM VÍTOR DE SOUZA OLIVEIRA - Não, 

deputado. O senhor pode até pegar nos autos para ver que a grande maioria das 

manifestações foi por mim elaborada. 
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O SR. BARROS MUNHOZ - PSDB - Fico mais tranquilo. Finalmente, Dr. 

Herbert, quero dizer que o Tribunal de Contas informou ao procurador-geral de Justiça 

Márcio Fernandes Elias Rosa que a competência devia ser federal em 11 de fevereiro de 

2016. Em dois meses, o Sérgio Moro prende 200 pessoas, condena, põe na cadeia, faz 

andar. Dois meses para os senhores saberem, Dr. Nilo, dentro da Procuradoria, que a 

competência era federal, o que obviamente todo mundo deveria saber?!  

Eu encerro, por enquanto, as minhas perguntas. Tenho mais a fazer, talvez não ao 

Dr. Herbert. Agradeço e peço desculpas. A minha contundência, realmente, é 

proporcional ao meu desencanto, e a minha raiva com que acontece isso, é uma coisa 

bárbara. E deixar bem claro: nós estamos falando do escândalo de Bebedouro. Estou me 

dirigindo à imprensa, que fala não sei com que interesses, que é escândalo da merenda 

do Governo Alckmin. É um escândalo de 1% do escândalo da merenda do Estado, 

porque 90% - quem foi prefeito sabe disso - da merenda são compradas nas prefeituras, 

minha gente. Nas prefeituras, é lá que está o buraco. Estão desviando o foco e estão 

tentando enganar todo mundo. E aqui é só suco de laranja; 98% da compra da merenda 

não é suco de laranja. 

 Encerro a minha participação. 

 

 O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Pela ordem, um aparte nobre 

deputado?  

 

 O SR. BARROS MUNHOZ - PSDB - Encerro a minha parte. 

 

 O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

 O SR. PRESIDENTE - MARCOS ZERBINI - PSDB - Pela ordem. 

 

 O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Sr. Presidente, vou falar sobre 

as duas pessoas que estão lá na sala. Estou percebendo que, além da tentativa do 

deputado Barros de desqualificar as pessoas que investigaram, fizeram o trabalho - os 

delegados e os promotores -, ou seja, desqualificar a investigação, eu acho que ele quer 

desqualificar o crime do estado, como se crime tivesse tamanho: se é menor o valor, ou 

é maior. Vossa Excelência não está combatendo uma irregularidade do estado, mas sim 

dizendo que é menor e, portanto, seria justificado. 
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 O SR. BARROS MUNHOZ - PSDB - Eu quero a investigação das maiores! 

 

 O SR. PRESIDENTE - MARCOS ZERBINI - PSDB - Qual é a questão de 

ordem, deputado? 

 

 O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

 O SR. PRESIDENTE - MARCOS ZERBINI - PSDB - Sras. Deputadas, Srs. 

Deputados, quero só lembrar que nós vamos fazer a investigação do estado, e vamos 

fazer a investigação das prefeituras. Porque essa é a competência desta CPI. Ela foi 

criada com os dois enfoques. 

 Questão de ordem, deputado Alencar Santana Braga. 

 

 O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Só para manifestar e desejar 

que, particularmente este deputado, entende que a Assembleia não compete investigar 

municípios, e sim o Governo do Estado. Mas só para efeito de comparação, se pegarmos 

os anos 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015, os 64 municípios contrataram com a Coaf 

23 milhões - estou arredondando: 22.298.910,00 reais. E o estado, em três anos; os 

municípios, um, dois, três, quatro, cinco, seis anos. O estado, somente em três anos, 

13.557.175,00 reais. 

 Isso significa quase 40% de todo valor contratado entre a Coaf. Vossa 

Excelência, além de desqualificar a questão do crime, está errando nos números. 

 

 O SR. PRESIDENTE - MARCOS ZERBINI - PSDB - Deputado, qual é a 

questão de ordem? Não há questão de ordem.  

Próximo inscrito? Deputado Olim. 

 

O SR. DELEGADO OLIM - PP - Das perguntas que eu ia fazer para o nobre 

promotor vou fazer só uma, porque as outras o deputado Barros Munhoz já fez. 

Quero só fazer uma pergunta rápida: o senhor conhece Cassio Chebabi? Há 

quanto tempo o senhor está na cidade? 
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O SR. HERBERT WYLLIAM VÍTOR DE SOUZA OLIVEIRA - Há oito 

anos. Eu já tinha ouvido falar dele. 

 

O SR. DELEGADO OLIM - PP - Ele cometeu crimes, tem passagem pela 

polícia ou alguma coisa? 

 

O SR. HERBERT WYLLIAM VÍTOR DE SOUZA OLIVEIRA - Lá no 

passado. Agora, quando os nomes aparecem, todo mundo sai contando tudo. 

 

O SR. DELEGADO OLIM - PP - A pergunta é a seguinte, rapidamente. Lendo 

aqui, numa das interceptações telefônicas, Cássio foi avisado para que parasse de falar 

ao telefone - imediatamente não, mas falou no seu celular. Já que era segredo de Justiça, 

como isso vazou tanto para a imprensa e para todos, e ele acabou sabendo... O senhor 

tem alguma informação, se é pela delegacia, se é pelo Ministério Público, ou para 

aparecer. Isso aí acabou vazando e ele acabou parando de falar. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Quem o comunicou também, é 

importante saber. 

 

O SR. DELEGADO OLIM - PP - Como isso era segredo de Justiça, e nós 

sabemos - eu sou delegado de Polícia e o senhor, como promotor, também sabe - que é 

difícil as pessoas saberem, e não tem como saber se o telefone está interceptado. A não 

ser que tenha informações. Ele era um cara muito conhecedor dos delegados, dos 

senhores na cidade. Os senhores tinham alguma amizade, ou sabiam quem era? 

 

O SR. HERBERT WYLLIAM VÍTOR DE SOUZA OLIVEIRA - Eu não 

tinha nenhuma amizade com ele e desconheço que algum delegado também o tivesse. 

Eu me lembro dessa passagem aí e não sou tão convicto como o senhor em concluir que 

ele sabia da interceptação nossa. 

 

O SR. DELEGADO OLIM - PP - Mas caiu aqui, está aqui que ele foi avisado. 

Caiu num dos grampos, numa das interceptações eles falam: “seus telefones estão 

interceptados”, e para de falar. Nunca mais falou. Temos isso aqui no papel. 
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O SR. HERBERT WYLLIAM VÍTOR DE SOUZA OLIVEIRA - Faz assim, 

então. Respondendo à pergunta do senhor, eu tenho uma opinião pouco diversa. Eu 

acho que, quando a pessoa passa a praticar crime, passa a usar os termos que o deputado 

usou, a fazer mutreta, ela está sempre suscetível a ser investigado. Então, acho que ele 

era uma pessoa que já estava desconfiando que estava sob holofote, sob vigilância. E 

não necessariamente sobre nós. Essa foi a minha opinião. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Deputado, um aparte, por favor? 

 

O SR. DELEGADO OLIM - PP - Concedo um aparte ao deputado Alencar. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Vossa Excelência trouxe uma 

questão grave, de que ele teria sido avisado previamente. Não estou aqui dizendo por 

quem, enfim, se foi algum servidor, se foi algum delegado, promotor, seja quem for. 

Delegado Olim, não sei se naquilo que V. Exa. está dizendo que leu tem quem o teria 

avisado. Essa informação é importante para a CPI, para todo mundo. Porque se ele está 

sendo investigado, presidente da Coaf. Aliás, fica a pergunta: ele também está sendo 

processado por falsidade de documento. 

 

O SR. DELEGADO OLIM - PP - Não foi identificado quem falou. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - É essa uma informação grave: 

quem o avisou de que ele estaria sob investigação policial. Essa pessoa que o avisou 

provavelmente tinha interesse também em se proteger. 

 

O SR. HERBERT WYLLIAM VÍTOR DE SOUZA OLIVEIRA - Mas não foi 

essa a impressão que eu tive. Não era um aviso sobre uma investigação policial. Era 

alguma coisa genérica. 

 

O SR. DELEGADO OLIM - PP - O senhor conhece Gustavo Spido? Foi ele que 

avisou. 

 

O SR. HERBERT WYLLIAM VÍTOR DE SOUZA OLIVEIRA - Ele foi 

candidato a prefeito de Bebedouro, ficou em segundo lugar. 
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O SR. DELEGADO OLIM - PP - Foi respondida a sua pergunta: Gustavo 

Spido. Ele foi candidato? 

 

O SR. HERBERT WYLLIAM VÍTOR DE SOUZA OLIVEIRA - Ele foi 

candidato a prefeito de Bebedouro, mas não se sagrou vencedor na eleição anterior. 

 

O SR. DELEGADO OLIM - PP - Foi ele quem caiu na interceptação avisando. 

Foi investigado pelos senhores sobre isso? 

 

O SR. HERBERT WYLLIAM VÍTOR DE SOUZA OLIVEIRA - Doutor, é o 

seguinte. Se o senhor viu todo o processo, vai ver que tem muita coisa. É uma 

investigação enorme, gigantesca. E a exemplo desse fato pelo senhor mencionado, há 

inúmeros outros que tangenciam o problema principal, que era as fraudes envolvendo a 

Coaf. Se não foi, com certeza seria, mas com essa questão do deslocamento de 

competência sai da nossa esfera. 

 

O SR. DELEGADO OLIM - PP - Positivo. 

 

O SR. PRESIDENTE - MARCOS ZERBINI - PSDB - Próximo deputado 

inscrito, deputado Jorge Caruso. 

 

O SR. JORGE CARUSO - PMDB - Bom dia. Eu queria voltar um pouquinho só 

para a essência e para entender a participação, entender a fraude. Porque, como o senhor 

comentou, o que originou a apuração é uma fraude através de empresas, ou para ganhar 

uma chamada pública. 

Eu pergunto, em primeiro lugar para o senhor, doutor, para que isso ocorra, seja 

por parte da prefeitura, seja por parte do estado, para quem está fazendo o chamamento 

há obrigatoriamente, no seu modo de ver, a necessidade da participação do agente 

público daquele município ou do estado? 

 

O SR. HERBERT WYLLIAM VÍTOR DE SOUZA OLIVEIRA - Olha, como 

disse há pouco, lido com esse tipo de crime há certo tempo. 
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O SR. JORGE CARUSO - PMDB - Perfeito. 

 

O SR. HERBERT WYLLIAM VÍTOR DE SOUZA OLIVEIRA - Na grande 

maioria das vezes, alguém de dentro tem que aderir ao desígnio delituoso do particular 

responsável pela fraude. Mas só vou dar um exemplo para o senhor por que eu usei o 

termo proposital de “grande maioria”. Vamos supor, por hipótese, no caso da Coaf, há 

algo que não mencionei aqui. Quando um particular vai vender algo, ele menciona o 

quê? O produto que ele está vendendo. Nesses casos, por lei, a Coaf não tinha a 

obrigação só de mencionar o produto. Ela tinha a obrigação também de mencionar o 

produtor rural.  

Por quê? Uma tentativa de garantia de que o produto fornecido era da agricultura 

familiar. Nesse caso, por exemplo, Carlos Alberto Santana da Silva, vice-presidente da 

Coaf, falou em depoimento que todos os projetos de venda eram ideologicamente 

falsos. Ou seja, que ele pegava aleatoriamente nomes de produtores e incluía naquele 

projeto de venda como fornecedores daquele produto que seria entregue, para a 

prefeitura e para os órgãos públicos em geral. 

Por exemplo, vamos supor que por hipótese a fraude se limitasse a isso. Nós 

temos um exemplo de que pode não ter havido uma participação de um servidor 

público. Agora, quando nós começamos a falar de recebimento de vantagens, de 

pagamento de propina, aí, obviamente, a participação se faz necessária. 

 

O SR. JORGE CARUSO - PMDB - Mas antes disso só queria entender uma 

coisa. A prefeitura faz o processo licitatório, no caso. Aí quero entender. Quem chamou 

a Coaf e essas outras duas empresas, por exemplo? Foi o órgão da prefeitura que fez a 

licitação? 

 

O SR. HERBERT WYLLIAM VÍTOR DE SOUZA OLIVEIRA - Tem 

algumas formas diferentes. Às vezes, eles publicam um edital e a própria cooperativa 

procura a prefeitura. Outras vezes, há uma conversa prévia de alguém lá de dentro, que 

pega o orçamento, da própria Coaf, por exemplo, e alguém da Coaf vai lá, retira o 

edital. Há então as duas possibilidades. 

 

O SR. JORGE CARUSO - PMDB - Mas no caso específico do que foi apurado 

das prefeituras, o senhor citou que, geralmente, a Coaf entrava com duas outras 
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empresas, que eram empresas de fachada, ou então duas outras cooperativas. E só 

participavam sempre as mesmas, é isso? 

 

O SR. HERBERT WYLLIAM VÍTOR DE SOUZA OLIVEIRA - Na maioria 

dos casos é isso. Tem município pequeno em que um pequeno fornecedor de peixe - por 

exemplo, um município que está na divisa do estado - participava. Acontecia isso 

também. E isso é um fato que tem de ser avaliado. Tanto é que nesse relatório que citei 

eu menciono que tem de identificar todos aqueles que participaram, todos aqueles que 

forneceram orçamentos, ouvi-los, saber se tinha algum contato com a Coaf, qual era ele, 

quem que o chamou para participar daquele procedimento de chamada pública, até para 

entender se houve ou não fraude no procedimento. 

 

O SR. JORGE CARUSO - PMDB - No caso do contrato do estado, quem 

participou do chamamento? O senhor teve conhecimento? 

 

O SR. HERBERT WYLLIAM VÍTOR DE SOUZA OLIVEIRA - Essa é uma 

boa pergunta que talvez tangencie várias outras. Logo no primeiro momento, o contrato 

do estado saiu das nossas mãos de Bebedouro. Deixei então de ter conhecimento e de ter 

contato. Para o senhor ter uma ideia, eu não tive contato nem com o próprio 

procedimento de chamada pública da Secretaria Estadual de Educação, ao passo que dos 

municípios eu tive. Porque o objeto da nossa investigação passou a ser exclusivamente 

as 16 prefeituras citadas. 

Não tenho então nem o que dizer sobre o contrato do estado porque eu nem o 

conduzi. Hoje, para o senhor ter uma ideia, quem o conduz é a Procuradoria-Geral de 

Justiça pelo setor de competência originária, que instaurou um procedimento autorizado 

pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 

 

O SR. JORGE CARUSO - PMDB - Pertinente à eventual fiscalização do 

contrato do estado não é possível prestar quaisquer esclarecimentos? 

 

O SR. HERBERT WYLLIAM VÍTOR DE SOUZA OLIVEIRA - Eu até peço 

desculpas para o senhor, mas não tenho nem o que dizer. 
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O SR. JORGE CARUSO - PMDB - Talvez uma última. Há, no meu modo de 

ver, também algumas vítimas desse processo e, em sendo caracterizado o delito, entre os 

quais os agricultores, os produtores rurais. Porque um dos aspectos da fraude, num 

determinado momento, parece que foi deixado de comprar dos produtores rurais e 

comprar direto do produtor para poder vender mais caro, pelo que entendi. 

Foram ouvidos no inquérito, produtores rurais confirmaram que estavam sendo 

lesados, que foram aí usados no processo? 

 

O SR. HERBERT WYLLIAM VÍTOR DE SOUZA OLIVEIRA - Essa 

colocação do senhor é muito importante até para entendermos. Quem é a vítima inicial? 

É o cofre público, claro. Mas a vítima é também o produtor rural que teve o seu nome 

indevidamente usado por uma cooperativa que, na maioria das vezes, comprava de 

grandes produtores; se valia de um permissivo legal que existe para beneficiar a 

agricultura familiar, usava os seus nomes e vendia para os órgãos públicos. 

Para o senhor ter uma ideia, num determinado dia, lá na Promotoria de 

Bebedouro, eu recebi um vereador de uma cidade. Ela é circunvizinha, com mais duas 

ou três pessoas, representantes de pequenos produtores que estavam extremamente 

angustiados com o uso indevido dos seus nomes. Eu corri a dizer para que eles não se 

preocupassem, que eram vítimas e não investigados. Que nós estávamos tentando 

entender o que estava acontecendo e tentando demonstrar que o nome deles tinha sido 

indevidamente utilizado. Eles agradeceram e saíram menos angustiados sobre isso.  

Essas pessoas... Nesse relatório que eu citei, que deu um trabalho enorme, eu 

arriscaria dizer que tem, seguramente, a descrição de umas duzentas pessoas a serem 

ouvidas - que têm de ser ouvidas - para esclarecer o ocorrido. Mas eu termino esse 

relatório com a seguinte diligência a ser feita pela digníssima autoridade policial: fazer 

diligência de campo com o objetivo de entrevistar todos os produtores rurais citados 

nominalmente nas DAPs usadas pela Coaf, e a AAOB em todos os projetos de venda, a 

fim de identificar exatamente o que, desde 2010, cada um deles cultivou; e o que 

venderam para a AAOB e Coaf, com a juntada, se possível, de documentos 

comprobatórios da venda feita para a Coaf e a AAOB. A nota fiscal, por exemplo.  

E faço um segundo item que confirma o primeiro: confeccionar tabela para cada 

um dos projetos de venda de cada produtor, cuja DAP foi usada. E, se o produto que 

constou como tendo sido por ele fornecido, realmente ele o produziu e o comercializou 

com a Coaf ou com a AAOB, comparando assim as informações dos projetos de venda 
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com o relatório, fruto da diligência elencada no item anterior, de modo a verificar se há 

falsidade ideológica nos projetos de venda, com conclusão individualizada para cada 

uma das chamadas públicas. 

Só para concluir o raciocínio: Carlos Alberto Santana da Silva diz que todos os 

projetos de venda são ideologicamente falsos. O que, num primeiro momento, poderia 

gerar falsa sensação de que está ok. Para mim, não. Foi o que solicitei aqui: eu quero 

que todos sejam identificados e ouvidos: o que você cultivou e o que você vendeu para 

a Coaf. Para quê? Para não ficarmos reféns de palavras. 

 

O SR. DELEGADO OLIM - PP - Quando o senhor pediu isso?  

 

O SR. HERBERT WYLLIAM VÍTOR DE SOUZA OLIVEIRA - Eu pedi ao 

final desse mês, que fiquei na delegacia de Polícia: 11 de março de 2016. 

 

O SR. DELEGADO OLIM - PP - E até hoje não foi feito? 

 

O SR. HERBERT WYLLIAM VÍTOR DE SOUZA OLIVEIRA - Até onde eu 

sei, a Polícia Civil havia se organizado para começar a fazer. Inclusive, o que os 

delegados alegavam é que era um trabalho gigantesco que teria que envolver, 

praticamente, todas as delegacias de polícia do estado onde houvesse um produtor rural 

citado. 

A última informação que obtive é que já estava havendo uma preparação, tanto é 

que todos os projetos de venda de cada um desses procedimentos, o setor de Inteligência 

da Polícia Civil de Bebedouro já estava fazendo um relatório em Excel, com a descrição 

do nome, número da DAP e de cada município, para, em seguida, encaminhar para cada 

uma dessas delegacias. 

 

O SR - Há cinco meses. 

 

O SR. DELEGADO OLIM - PP - Doutor, você acha que o mesmo vale para a 

Agrosol e a outra cooperativa que o senhor citou, a Cocer? Ela se fingiu que forneceu 

laranja, mas não era laranja. 

 

O SR - Eram empresas laranja criadas pelo... 
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O SR. BARROS MUNHOZ - PSDB - Não, não. 

 

O SR. PRESIDENTE - MARCOS ZERBINI - PSDB - Só lembrar a V. Exa. de 

que a palavra está com o deputado Jorge Caruso. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - O senhor entende que a Agrosol 

e a Cocer são a mesma coisa? 

 

O SR. PRESIDENTE - MARCOS ZERBINI - PSDB - O senhor concede o 

aparte? 

 

O SR. JORGE CARUSO - PMDB - Concedo, tranquilo. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Obrigado, deputado Caruso. O 

deputado Barros Munhoz fez uma questão de ordem e o presidente não alertou. Parece 

que ele só alerta quando é da oposição. Mas obrigado, presidente, sempre atencioso 

conosco. 

O senhor acha que vale a questão para a Agrosol e a Cocer também? 

 

O SR. HERBERT WYLLIAM VÍTOR DE SOUZA OLIVEIRA - 

Sinceramente, tem de investigar melhor todas elas porque não tem como eu dizer assim, 

“tem problema envolvendo a cooperativa tal.” 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Em relação ao plano de venda 

que o senhor está mencionando aí? 

 

O SR. HERBERT WYLLIAM VÍTOR DE SOUZA OLIVEIRA - É projeto de 

venda. Elas vendem no âmbito da agricultura familiar, e não tem como eu afirmar que 

elas estão envolvidas em fraude. Eu seria leviano se assim fizesse. Mas eu me assustei 

com o que aconteceu e penso que o caminho seria um fortalecimento da fiscalização, até 

para ver se essas cooperativas que têm permissivos legais muito grandes, que têm 

benefícios, estão realmente representando o pequeno agricultor, ou o agricultor familiar, 

que é o objetivo da legislação. 
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O SR. BARROS MUNHOZ - PSDB - Nobre deputado Caruso, o senhor me 

permite 30 segundos de aparte? 

 

O SR. JORGE CARUSO - PMDB - À vontade. 

 

A SRA. MARCIA LIA - PT - Deputado Caruso, o senhor me permite aparte 

depois? 

 

O SR. JORGE CARUSO - PMDB - Também. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSDB - Só 30 segundos. Só queria dar uma 

informação de que Agrosol tem cadastro na Ocesp e é cooperativa. A Coaf é falsa 

cooperativa, não é cooperativa. Agrosol é cooperativa de pequenos produtores. Só uma 

informação. 

 

A SRA. MARCIA LIA - PT - Posso usar um aparte? 

 

O SR. JORGE CARUSO - PMDB - Pois não. 

 

A SRA. MARCIA LIA - PT - Eu quero me dirigir ao nobre Ministério Público, 

responsável pelo início desse inquérito, Dr. Herbert, com muito respeito. 

 

O SR. HERBERT WYLLIAM VÍTOR DE SOUZA OLIVEIRA - Muito 

obrigado. 

 

A SRA. MARCIA LIA - PT - Porque provavelmente achou que o senhor fosse 

ser respeitado nesta Casa e gostaria de me dirigir ao senhor com muito respeito. 

Conheço o Ministério Público e, salvo raríssimas exceções, temos tido um 

relacionamento bastante profícuo. 

Quero colocar uma questão que foi levantada aqui. Estou com uma cartilha que 

foi elaborada, a Cartilha Nacional de Alimentação Escolar. Estão falando muito em 

fiscalização, da elaboração dessa cartilha, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 



DIVISÃO DE TAQUIGRAFIA  36 

 

Educação. Temos aqui que é papel dos conselhos municipais e estaduais fazer essa 

fiscalização. 

Quero perguntar ao senhor se há alguma informação no processo, naquele período 

em que o senhor investigou, que tenha sido suscitado pelo Governo do Estado de São 

Paulo e pelas prefeituras que o Conselho Estadual de Merenda Escolar de cada 

município... Pelas informações que tenho, levantou, por várias vezes, questões relativas 

à denúncia na merenda do estado. E que isso não foi atendido? 

O senhor tem informações disso nesse processo? 

 

O SR. HERBERT WYLLIAM VÍTOR DE SOUZA OLIVEIRA - Não me 

recordo, Excelência.  

 

A SRA. MARCIA LIA - PT - Não se recorda. O senhor sabe que é competência 

dos Conselhos, estadual e municipais, até porque se não houver assinatura e 

concordância do Conselho os recursos não são repassados para os municípios e para o 

estado.  

O senhor tem esse conhecimento? 

 

O SR. HERBERT WYLLIAM VÍTOR DE SOUZA OLIVEIRA - Sim, 

Excelência. É bom que se diga que, às vezes, as pessoas não dimensionam. O tamanho 

dessa investigação é algo gigantesco, e não dá para fazer tudo de uma única vez, por 

mais que vontade não falte. O Ministério Público se preocupou com isso, e a deputada 

Beth Sahão pode confirmar isso, e me deixou na delegacia de polícia durante um mês 

para eu poder compilar os procedimentos de chamada pública.  

Para quê? Para não fazer um trabalho “en passant” para, justamente, chegar às 

minúcias que estávamos chegando. Mas é um caminho muito grande, tanto é que, em 

muitos momentos, cogitou-se a possibilidade de desmembrar essa investigação e 

encaminhar cada procedimento para cada um dos seus municípios, para cada promotoria 

e para cada delegado de polícia. 

Pelo menos num primeiro momento eu não considerei isso uma ideia boa, porque 

na minha humilde opinião era imprescindível demonstrar fraude em si. E aí a tomada de 

providências, até com verificação de atuação dos conselhos a ser feito em cada uma das 

promotorias, em cada um dos municípios. Havia todo um planejamento. E mais, por 

exemplo, na manifestação que eu faço de declínio de competência eu faço um relatório. 
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Eu concluo esse relatório dizendo assim, que tem muita coisa para fazer, e elenco o que 

eu considero ainda imprescindível para o prosseguimento e o sucesso das investigações. 

 

A SRA. MARCIA LIA - PT - Perfeito. Para encerrar, agradeço a gentileza do 

deputado Caruso. É que preciso me retirar, tenho uma audiência na Reitoria da Unesp.  

Só quero fazer mais um questionamento ao senhor. Se é usual, se é legal o desvio 

de competência que, no meu entendimento, o senhor diz que acabou aquiescendo à 

determinação com respeito ao procurador-geral. Mas me diga com toda honestidade e 

clareza, que tenho certeza que o senhor fará. Somente as autoridades que têm foro 

privilegiado deveriam ser investigadas pelos seus competentes tribunais de Justiça, 

enfim. Aqueles que estão na base deveriam ser investigados pelo Ministério Público 

Federal, ou Ministério Público Estadual, de primeira instância. É isso?  

Só para concluir: essa coisa de que o contrato tem de ser deslocado para a 

Procuradoria-Geral não me convenceu. Convenceu o senhor? É legal isso? 

 

O SR. HERBERT WYLLIAM VÍTOR DE SOUZA OLIVEIRA - Olha, eu 

pesquisei muito a questão quando o nome de detentores de prerrogativa de foro foi 

mencionado. Que constatação eu fiz? Que o Supremo Tribunal Federal já decidiu das 

duas maneiras. Ele teve caso de levar tudo para cima, de desmembrar com relação só à 

pessoa, ao fato. Mas por que eu me dei por convencido com as ponderações do 

procurador-geral? Porque, na eventualidade de se demonstrar uma fraude envolvendo 

contrato do estado, providências têm de ser tomadas, ações têm de ser ajuizadas. Contra 

quem? Na própria descrição - e é comum para nós enxergarmos isso - dos fatos, você 

tem que mencionar: “Fulano que assessorou aqui, sicrano que estabeleceu ligação ali”. 

É praticamente impossível circunscrever só o detentor... 

 

A SRA. MARCIA LIA - PT - É porque os indícios contra o Governo do Estado 

eram bastante fortes. É isso? 

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Pela ordem, presidente. Eu acho que 

não é isso que o promotor disse, que o Dr. Herbert disse até agora. A senhora está 

querendo colocar palavra na boca dele, não é assim. 
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A SRA. MARCIA LIA - PT - Ficou muito claro. A pergunta é para o Ministério, 

para o Dr. Herbert. 

 

O SR. PRESIDENTE - MARCOS ZERBINI - PSDB - Deixem o promotor 

responder, por favor. 

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI - PSDB - A senhora não fez uma pergunta, fez 

uma afirmação. Não é verdadeira, por favor. 

 

A SRA. MARCIA LIA - PT - Não, eu fiz uma pergunta. Por favor, Dr. Herbert. 

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Ouça o que o Dr. Herbert tem a dizer. 

 

A SRA. MARCIA LIA - PT - Dr. Herbert, por favor, responda a minha pergunta. 

 

O SR. HERBERT WYLLIAM VÍTOR DE SOUZA OLIVEIRA - Tudo bem. 

Eu vou usar o mesmo argumento que usei com o nobre deputado. Quanto ao contrato do 

estado me falta até conhecimento porque, vejam, a menção foi feita aos nomes. Pensem: 

aos nomes. Nesse momento, já saiu, e volto a repetir, já saiu das nossas mãos. Eu não 

cheguei a manusear nem o procedimento de chamada pública do contrato do estado. 

Então não tem nem o que eu dizer sobre ter ou não indício de irregularidade. 

 

O SR. JORGE CARUSO - PMDB - Sr. Presidente, só a última para concluir, 

queria aproveitar um pouco da sua experiência enquanto promotor, doutor. Entendi, e 

foi muito bem colocada a preocupação do deputado Barros Munhoz. Quando falamos 

do contrato do estado é que houve uma fraude por parte da Coaf, que apresentou uma 

declaração falsa da organização que ela deveria ser filiada. Eu me atrapalho um pouco 

no nome da organização. 

Fico assim meio constrangido de como é fácil ludibriar uma licitação do estado 

dessa natureza com uma simples declaração. É claro que fico me perguntando, e me 

valho aí da sua experiência. Quando o senhor vê uma licitação de grande quantidade 

como essa sendo assim ludibriada, com uma declaração falsa - aliás, diga-se de 

passagem, não conheço a competência dessa organização, que é obrigatória a 

cooperativa se filiar, enfim. Achei até estranho a Coaf ganhar uma licitação dessas e não 
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ser impugnada por essa própria associação. Porque se eles são tão bons assim eles 

deviam estar atentos também em relação ao Governo do Estado. Eu acho que eles foram 

totalmente omissos e fizeram corpo mole. 

Queria a sua opinião enquanto promotor, e o que a Promotoria costuma fazer 

quando pega casos dessa natureza, que me parecem frágeis. E parece um processo 

licitatório frágil. Qual o procedimento, como é que o senhor encara um caso como esse, 

apesar de o senhor não poder se manifestar expressamente, que foi tirado de sua 

competência. Mas pelo que o senhor sentiu. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Deputado Caruso, um aparte de 

30 segundos? 

 

O SR. JORGE CARUSO - PMDB - Está bom. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Deputado Caruso, só 

aproveitando sua fala. Além disso, a concorrente dela não a impugnou no estado. Olha 

só que interessante. O estado não a considerou desclassificada, deixou que ela 

prosseguisse no processo de chamada pública, a concorrente não se classificou e quando 

a concorrente ganhou num litro de suco de laranja, ainda chamou-a para fornecer a 

maior parte: um milhão e 400. Ninguém viu. 

 

O SR. HERBERT WYLLIAM VÍTOR DE SOUZA OLIVEIRA - Deixe-me 

responder a pergunta do nobre deputado. Como o senhor já adiantou, não tenho 

condições de responder especificamente quando o contrato é do estado. Mas uma 

opinião que eu criei no decorrer dos anos, e atuando no patrimônio público, é que a 

legislação é muito frágil. Vou fazer uma comparação para o senhor. Carta-convite, que é 

uma modalidade de licitação: o tanto de fraudes que tem país afora nas cartas-convite, 

nós, às vezes, não dimensionamos porque é muito fácil fraudar. A Administração tem a 

obrigação de convidar três, que pode convidar três que estão conluiados e acabou. O 

menor preço, concorrência, nada disso tem. E isso é muito comum. Mas a legislação 

ainda permite esse tipo de instituto. 

Diga-se de passagem, no caso específico da agricultura familiar, na merenda 

escolar, não é nem modalidade de licitação. É uma hipótese de dispensa de licitação, 

com exigência de um procedimento simplificado que, pela lei, não é licitação, para 
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poder comprar dessas cooperativas. Então eu considero o instituto muito frágil, que 

precisa ser melhorado. E o caso não circunscreve a Bebedouro, ao Estado de São Paulo. 

Eu acho que é uma coisa muito maior. A legislação precisa ser aprimorada.  

A intenção é muito boa. Facilitar o pequeno produtor que, muitas vezes, tem 

dificuldade de colocar no mercado os seus produtos, da agricultura familiar que muitas 

vezes é assentado, que tem pouca qualificação técnica. Ou seja, a intenção é muito boa. 

Para o senhor ter uma ideia, algumas chamadas públicas de municípios muito pequenos 

têm proposta assim de meia dúzia, de um ou dois produtos, como disse há pouco, peixe. 

Quando eu estava lendo isso, imaginei o senhor pescando ali no próprio rio, ele, o filho, 

para fornecer para o município.  

Que qualificação técnica esse senhor tem de ingressar no mercado formal, 

principalmente vender para um órgão público que é burocrático, que exige uma série de 

certidões, uma série de documentos, se não for de uma forma mais facilitada?  

A intenção então do legislador é muito boa, mas ela precisa ser melhorada porque 

o instituto é frágil. Essa é a minha opinião. 

 

O SR. PRESIDENTE - MARCOS ZERBINI - PSDB - Próximo orador, 

deputado Carlão Pignatari. 

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Bom dia a todos as deputadas e 

deputados, cumprimento o Dr. Herbert, o Dr. Nilo, nosso procurador de Justiça, o 

promotor do caso, presidente da CPI. 

Dr. Herbert, o senhor está aqui já há uma hora e pouco dizendo que todo contrato 

que mencionava o Governo de São Paulo foi passado para a Procuradoria-Geral de 

Justiça. 

O senhor conhece o contrato. Foi um contrato feito sobre merenda escolar, sobre 

arroz, feijão, carne, isso e aquilo, ou esse contrato específico da Coaf é apenas suco de 

laranja? 

 

O SR. HERBERT WYLLIAM VÍTOR DE SOUZA OLIVEIRA - Não sei se 

os senhores se recordam: a Secretaria Estadual de Educação não foi objeto de busca e 

apreensão. Então, o contrato não veio para os autos. 
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Quando houve a menção de detentores de prerrogativa de foro envolvendo esse 

contrato, o caso já saiu das nossas mãos, e eu não cheguei nem a manusear o contrato. 

Ou seja, eu não sei exatamente que tipo de produto foi fornecido ou o que ele previa. 

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Esse contrato, com busca e apreensão, 

deve ter sido apreendido na Coaf. Eles tinham lá uma cópia do contrato, uma 

publicação, enfim, alguma coisa havia lá. 

Porque se o Ministério Público não manuseou, se não fez representação, se não 

fez denúncia - porque teve que devolver isso para São Paulo -, isso está em todos os 

jornais, que foi uma fraude da merenda escolar do governo de São Paulo em cima da 

merenda escolar. 

Quer dizer, não é em cima de suco de laranja. E até agora, todas as vezes que foi 

dito - pelo menos pelos delegados que estiveram aqui - é que era sobre suco de laranja. 

Isso ficou muito claro em todas as informações que passaram para nós até hoje, e que é 

maioria. 

Porque nós estamos aqui para investigar o problema que nós tivemos, ou o desvio, 

ou o pseudodesvio, ou se houve desvio de merenda escolar. Porque é a comida dos 

alunos, de cada uma das escolas de São Paulo. 

Pelo que estou entendendo, a grande maioria é de licitações nos municípios. É 

isso, doutor? 

 

O SR. HERBERT WYLLIAM VÍTOR DE SOUZA OLIVEIRA - O nosso 

trabalho, da Promotoria de Bebedouro, se circunscreveu a 17 municípios, que, depois, 

foram diminuídos para 16, em razão de um que houve menção ao prefeito e também foi 

deslocado. 

Então, esse foi o objeto da nossa investigação. 

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Eu gostaria de fazer mais dois ou três 

questionamentos. Doutor Herbert, a investigação ficou quase um ano lá na Procuradoria 

- está até hoje - em cima de municípios. 

Já foi feita alguma apuração de crime de apropriação indébita pelo presidente da 

cooperativa? 
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O SR. HERBERT WYLLIAM VÍTOR DE SOUZA OLIVEIRA - Essa é uma 

pergunta interessante. 

No meio da investigação, um dos fatos que veio à tona - e, aliás, trazido pelos 

demais envolvidos - porque os senhores puderam perceber, imagino eu, que na fase 

final da Coaf havia muita discordância entre os próprios membros da Coaf. 

Chegou-se a constituir uma nova diretoria e eles o acusavam de apropriação 

indébita de dinheiro da própria cooperativa. 

Foi instaurado, até onde tenho conhecimento, um inquérito policial específico 

para apurar a suposta apropriação indébita feita pelo então presidente da Coaf. 

Por que eu imagino que a autoridade policial tenha procedido desse modo: 

porque, volto a dizer, o caso é muito grande, e em casos muito grandes é muito fácil se 

perder o foco, é muito fácil se perder o fio da meada. 

Então, foi uma medida que eu considero muito boa, em termos investigatórios, 

adotada pela autoridade policial para instaurar um procedimento específico 

investigatório. 

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Isso não é o papel do Ministério 

Público fazer, tem que fazer um inquérito policial antes. 

 

O SR. HERBERT WYLLIAM VÍTOR DE SOUZA OLIVEIRA - Inquérito 

policial. 

Veja, o Ministério Público é o autor da ação penal. Então, o Ministério Público 

age ao final de uma investigação. O Ministério Público pode investigar? Pode 

investigar, o Supremo já reconheceu isso, essa questão já foi muito falada no passado e 

hoje ela é bem tranquila. 

Eu trabalho com qual possibilidade? Eu sempre faço assim: no exercício da minha 

função. Se a autoridade policial bem investiga - e ela existe para isso - não tem por que 

eu instaurar outra investigação, sob pena de dois órgãos fazerem a mesma coisa. Não 

seria producente isso. 

 

 O SR. CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Quando se começa uma investigação 

de apropriação indébita, ou qualquer tipo de investigação, em cima de município ou em 

cima do estado, não seria conveniente investigar primeiro de onde a verba vinha, se era 

do governo federal, se era do governo de São Paulo ou se era do município? 
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Não seria conveniente que se promovesse esse tipo de investigação antes de 

promover prisões, busca e apreensão, ou não? 

 

O SR. HERBERT WYLLIAM VÍTOR DE SOUZA OLIVEIRA - Essa é uma 

pergunta muito boa e bastante esclarecedora. É um assunto que está vindo bastante à 

toa. 

O governo federal passa verbas diariamente para estados e municípios. Parte 

dessas verbas incorporam ao patrimônio dos estados e dos municípios. Fraude 

envolvendo-as são de competência estadual. 

Isso é muito comum e corriqueiro. Tanto é que existem súmulas... 

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Esse é o caso, não? 

 

O SR. HERBERT WYLLIAM VÍTOR DE SOUZA OLIVEIRA - Essa foi 

uma das possibilidades. O caso, quando a notícia de que poderia ser federal veio aos 

autos, uma das questões que eu considerei foi essa. Tanto é que eu cito na minha 

manifestação essa possibilidade. Está aí nos autos cujas cópias os senhores têm. 

Mas, pela magnitude da verba federal, eu considerei que o caso deveria ser 

encaminhado para a Justiça Federal. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSDB - Permite-me um aparte, deputado? 

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Pois não, deputado. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSDB - Doutor Herbert, havia no Brasil o 

Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária. Eu fui ministro 

quando era assim, ministro do governo Itamar Franco. 

Depois disso, foi uma grande luta do PT, foi criado o Ministério do 

Desenvolvimento Agrário, que cuida da pequena agricultura e da agricultura familiar. É 

carimbo, é marca, que a agricultura familiar é MDA, Ministério de Desenvolvimento 

Agrário. 

O presidente interino Temer extinguiu o ministério. E a matéria política mais 

importante a respeito de constituição do Governo Federal hoje é a recriação desse 

ministério. 
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É indiscutível a sua importância. São indiscutíveis os avanços que houve na 

agricultura familiar. Sinceramente, Dr. Herbert, nós estamos vendo que o senhor é uma 

pessoa séria. Mas eu não posso acreditar que os senhores não sabiam. A fiscalização 

disso é do Ministério do Desenvolvimento Agrário. 

É lógico que tudo o que se refere à agricultura - tem o Conselho Municipal de 

Agricultura, o Conselho Estadual de Agricultura -, eles devem acompanhar. Mas são 

órgãos não remunerados, são órgãos ainda que estão gerenciando muito pouco do que 

deviam. 

Desculpe-me, deputado Carlão, mas quero deixar bem claro: não é crível que uma 

instituição do porte, do respeito e da competência do Ministério Público Estadual de 

São Paulo e que a Polícia Civil de São Paulo, da mesma forma a melhor do Brasil e uma 

das melhores do mundo, não saibam que essa verba da merenda é federal e agricultura 

familiar é um assunto que cabe ao MDA, Ministério do Desenvolvimento Agrário. No 

meu tempo de ministro, era o Incra, subordinado ao ministério. 

Não havia ministério; foi criado, tamanha a sua importância. 

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Por favor, doutor. O senhor e o 

promotor Romanelli é que, pelo MP, conduziram, junto com a Polícia Civil, o processo, 

a investigação, enfim. 

Vocês acompanharam pessoalmente todos os depoimentos prestados pelos 

investigados? 

 

O SR. HERBERT WYLLIAM VÍTOR DE SOUZA OLIVEIRA - Eu 

acompanhei vários. 

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Um ou outro, ou os dois juntos. 

Sempre tinha um promotor junto. 

 

O SR. HERBERT WYLLIAM VÍTOR DE SOUZA OLIVEIRA - Não tenho 

como afirmar expressamente que em todos os depoimentos colhidos havia um membro 

do Ministério Público. Mas eu digo que na grande maioria, com toda a certeza. 

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Todos os depoimentos foram 

gravados, a Polícia Civil disse. 
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O SR. HERBERT WYLLIAM VÍTOR DE SOUZA OLIVEIRA - Foram, em 

áudio e vídeo. 

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Áudio e vídeo todos, sem exceção? 

 

O SR. HERBERT WYLLIAM VÍTOR DE SOUZA OLIVEIRA - Que eu 

saiba, sem exceção, mesmo. 

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI - PSDB - O senhor sabe se tem procedimento na 

Corregedoria, tanto do Ministério Público, do Conselho do Ministério Público e da 

Polícia Civil sobre o promotor Romanelli e um dos delegados do caso? 

 

O SR. HERBERT WYLLIAM VÍTOR DE SOUZA OLIVEIRA - Eu tomei 

conhecimento, sim, de que foi instaurado um procedimento - não sei se um ou dois - no 

âmbito da Corregedoria do Ministério Público. 

E, mais recentemente, eu também tomei conhecimento de que esses 

procedimentos foram arquivados. Não conheço o teor, mas só ouvi a notícia. 

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI - PSDB - No Conselho Nacional também o 

senhor tem informação? 

 

O SR. HERBERT WYLLIAM VÍTOR DE SOUZA OLIVEIRA - No 

Conselho Nacional eu não tenho conhecimento e não sei o desfecho. 

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Eu acho que uma pergunta muito clara 

para todos nós: o senhor acredita que o grande vilão de toda essa história. O senhor não 

está aqui para dar opinião, lógico, o senhor está para falar sobre fatos, mas, para 

colaborar com a nossa... O senhor acredita que o grande culpado de todas essas coisas 

foi o golpe que a cooperativa deu - a cooperativa não, para não generalizarmos - ou 

alguns membros da cooperativa deram, não só nos cooperados, nos produtores, também 

no governo de São Paulo, às vezes pela fragilidade, ou não - o senhor não tem a 

informação -, e em cima dos municípios. 
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Já que isso foi feito, já tem processo pedindo ação civil pública em cima desses 19 

municípios investigados ou ainda não findou a investigação ou o inquérito que o 

Ministério Público está fazendo? 

Primeiro, o senhor acha que o grande vilão disso é o que o jornal disse ontem? Foi 

isso, não? 

 

O SR. HERBERT WYLLIAM VÍTOR DE SOUZA OLIVEIRA - Olha, eu 

não gosto de colocar as coisas em caráter tão peremptório como o senhor está 

colocando, sob grande vilão. 

A fragilidade da legislação, a má-fé de muitos que atuaram nesse caso, é uma 

conjugação de fatores que, infelizmente, desembocaram para esses fatos que os 

senhores estão investigando e que nós já investigamos. 

Desculpe, qual foi a segunda pergunta do senhor? 

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Sobre as ações civis públicas, se tem 

andamento, se já tem o fim desses inquéritos pelo Ministério Público. Dos 19 

municípios que estão sendo investigados pelo Ministério Público? 

 

O SR. HERBERT WYLLIAM VÍTOR DE SOUZA OLIVEIRA - Está certo. 

Quem instaurou uma investigação foi a Polícia Civil, não foi o Ministério Público. Eu 

tenho por hábito fazer o quê: quando é uma investigação criminal, eu espero a 

conclusão da investigação criminal. 

Ao final dela, se for o caso, ajuízo ação penal e, concomitantemente, ação civil 

pública, ação por ato de improbidade administrativa. Já fiz isso em inúmeros outros 

casos, principalmente quando eu percebo que a Polícia Civil tem condições de apurar 

isso. E essa era a estratégia nesse caso. 

Mesmo porque, numa investigação da Polícia Civil, o Ministério Público 

participa. Ainda que não a presidindo, ele participa. Então, eu teria como solicitar 

diligências, como eu fiz nos autos, eu teria como trazer mais elementos, até para apurar 

os fatos mais completamente. 

Então, essa era a linha de trabalho adotada. 

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Obrigado, doutor. 
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O SR. PRESIDENTE - MARCOS ZERBINI - PSDB - Próximo inscrito. A 

deputada Marcia Lia já não está mais. Deputada Beth Sahão. 

 

A SRA. BETH SAHÃO - PT - Eu cumprimento todos os deputados e deputadas 

e, especialmente, o promotor Herbert, a quem parabenizo pelo trabalho. Eu estive lá. 

 

O SR. PRESIDENTE - MARCOS ZERBINI - PSDB - Só um minutinho, 

deputada. Pessoal do som, o microfone da deputada não está muito bom. 

 

A SRA. BETH SAHÃO - PT - Cumprimento-o e cumprimento pelo trabalho, 

também. Eu vi as condições de trabalho em que ele estava realizando essas 

investigações, numa salinha minúscula, não havia nem lugar para colocar as pilhas de 

processos, o espaço da mesa para ele trabalhar era desse tamanho, porque os processos 

tinham que ficar empilhados aqui. 

Eu até perguntei para ele por que ele estava ali; ele disse que ali era um lugar 

discreto e que ele estava mais escondido, que ele preferia trabalhar assim, o que vai 

contra aquilo que o deputado Delegado Olim havia colocado da necessidade de 

aparecimento do promotor. Então, quero cumprimentá-lo pelo trabalho. 

Eu já queria pegar um gancho aqui, Dr. Herbert, para lhe perguntar o seguinte: o 

que o senhor acha, por que uma investigação que está sendo feita pelo senhor, pela sua 

equipe, por outros delegados, sendo feita com discrição, sendo feita com competência, 

tem essa ingerência, e se isso é uma coisa, na sua opinião, natural. 

A ingerência da Procuradoria-Geral de Justiça, por que ela retira poderes de vocês 

limitando e restringindo essas investigações? Até hoje eu não consegui entender isso. O 

que acontece que uma investigação com toda essa responsabilidade é cerceada por uma 

ordem de superiores. 

Eu acho que isso, realmente, é inadmissível. Tudo bem que há algumas leis que, 

de repente, determinadas autoridades têm prerrogativa, têm foro privilegiado, tem isso e 

aquilo. Mas tem coisas que não dá, deputado Zico. É preciso manter a regra, até para 

não se ter falhas nesse processo de investigação, para que ele possa ser um processo 

extremamente profundo e conclusivo. 

Porque, senão, algumas peças importantes você deixa de buscar, e isso 

compromete o resultado final do seu trabalho. Ficamos indignadas com essas questões. 
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O deputado Carlão Pignatari estava dizendo - eu até anotei aqui - que a fraude foi da 

questão do suco de laranja. 

Mas não foi só a questão do suco de laranja. Porque a fraude do suco de laranja 

afetou sobremaneira as compras de outros produtos da merenda, haja vista que os 

alunos ficam recebendo pacote de bolacha porque não tem dinheiro para comprar uma 

merenda de qualidade. 

Só se for o suco de laranja, para fazer descer mais facilmente o pacote de bolacha. 

Porque comer bolacha seca não é uma tarefa tão fácil assim. Você precisa pôr líquido 

também para poder facilitar a digestão. Senão, você não consegue engolir. É ou não é? 

Então, eu acho que essa é a grande questão. E aqui muito se tratou também. Olha, 

a corrupção da Lava-Jato, a corrupção do Petrolão: não se trata de valores, como bem já 

colocou o deputado Alencar. 

Pra mim não importa se foi desviado um real ou um milhão: foi desviado. Isso é 

uma questão de caráter, de honestidade. Não tem essa de valor maior. Corrupção é 

corrupção. 

Se tirar um lápis daqui você está roubando e está prejudicando alguém. Mesma 

coisa se você tirar um caminhão de ouro. Tudo isso é a mesma conduta; é pautado e 

permeado pela mesma falta de caráter e pela mesma desonestidade. 

Agora, o que me deixa mais preocupada ainda é o fato de os agentes do estado 

não perceberem que aquilo era uma cooperativa falsa. Agora, aqui, acabei de ver uma 

matéria de ontem do jornal “Folha de S.Paulo”, e ouvi hoje na CBN também, 

confirmando e reafirmando isso. 

Quer dizer, que raio de agentes de estado são esses? Que incompetência eles têm 

para não verificar que essa cooperativa, essa tal de Coaf, era falsa? Quer dizer, como é 

que se monta algo para fraudar um segmento que é caro para todos nós, que é o 

alimento das nossas crianças e dos nossos adolescentes? E aí, não conseguimos 

aprofundar uma investigação por quê? Porque não se pode chegar até o governo do 

estado. 

E por falar em governo do estado, eu quero perguntar uma coisa para o senhor. 

Nós todos, até hoje, sinceramente, não conseguimos descobrir por que um dia antes da 

operação Alba Branca ser denunciada, o chefe de gabinete da Casa Civil, que na época 

era o Sr. Edson Aparecido, o chefe de gabinete do secretário Edson Aparecido foi 

exonerado, o Sr. Luiz Roberto dos Santos. Um dia antes. 
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O senhor sabe se essa investigação foi vazada? Sabe como essa informação 

chegou até o Palácio dos Bandeirantes? Como isso se deu? Porque até hoje nós não 

conseguimos saber o que aconteceu e se foi apurado algo exatamente nessa questão. 

Então como é que pode uma pessoa... A não ser que seja muita coincidência. 

Porque para eles, tudo é coincidência. Para nós, tudo é crime; para eles, tudo é 

coincidência. 

É isso que eu queria que o senhor colocasse aqui. Dr. Herbert, digo mais uma vez 

que o senhor realizou um excelente trabalho. Sinto muito mesmo ter acompanhado 

pouco esse trabalho que o senhor fez e que foi tão cerceado pela Procuradoria-Geral de 

Justiça. 

Nós já estivemos lá no procurador, que era, ainda, o Elias Rosa. Cobramos da 

Procuradoria uma agilidade e uma eficiência maior na investigação dos resultados. Até 

hoje não tivemos essa resposta, como sempre. A nossa bancada sempre vai lá. 

Já não é ele, ele foi substituído. Esperamos que o substituto dele - sempre pessoas 

muito próximas ao governo do estado - possa nos dar o resultado que nós queremos. 

Porque é obrigação, também. 

Já que eles retiraram uma parte da investigação do seu âmbito, então, que eles nos 

deem as respostas que são competência, obrigação e responsabilidade de eles nos 

darem. Nós estamos aguardando. 

Gostaria que o senhor fizesse algumas observações a respeito dessas minhas 

considerações. 

 

O SR. HERBERT WYLLIAM VÍTOR DE SOUZA OLIVEIRA - Antes de 

mais nada, gostaria de agradecer as palavras elogiosas da senhora. Foi um prazer 

recebê-la lá. A senhora mesmo pôde constatar que a intenção era trabalhar e entender o 

que estava acontecendo. Fico muito feliz de a senhora poder trazer essa visão e essa 

opinião aqui, até pelo esclarecimento de todos nós. Muito obrigado. Meu 

agradecimento. 

Com relação à Procuradoria, quando há, independentemente de ser São Paulo, ou 

ser no âmbito federal, ou ser em qualquer outro estado, quando há menção a detentor de 

prerrogativa de foro, o caso automaticamente sai das nossas mãos. 

Ainda que não queiramos, ou queiramos, é uma coisa que não comporta opinião. 

Por hipótese, se tivéssemos conservado esse caso em nossas mãos, ele seria 

completamente ilegal, porque faltaria a nós atribuição para atuar no caso.  
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Esse foi o motivo pelo qual, inclusive, eu concordei com a remessa do caso para a 

Procuradoria. Porque, independentemente do que aconteceu, de quem está envolvido, do 

nome citado, o norte é o cumprimento da lei. A lei diz isso. É o que basta para mim. 

Com relação à exoneração do assessor do governo do estado de São Paulo, é uma 

coisa que eu tomei conhecimento pela mídia, também, naquele primeiro momento. 

Realmente, causa estranheza. Mas, como ele se referia ao contrato do estado, como se 

referia ao objeto de investigação ali relacionado ao contrato do estado, foi todo 

encaminhado para a Procuradoria. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Doutor, desculpe, mas foi em 

janeiro, ainda estava na competência... 

 

O SR. HERBERT WYLLIAM VÍTOR DE SOUZA OLIVEIRA - Não estou 

falando que foi encaminhado para a Justiça Federal. Foi encaminhado para a 

Procuradoria de Justiça. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Mas em janeiro ainda não estava 

com a Procuradoria. 

 

O SR. HERBERT WYLLIAM VÍTOR DE SOUZA OLIVEIRA - O que 

aconteceu foi o seguinte: quando houve o cumprimento dos mandados de prisão e a 

menção feita a detentores de prerrogativa de foro, acho que numa quinta-feira, não me 

lembro exatamente a data. 

Na sexta-feira, a autoridade policial já pugnou, já pediu nos autos, a remessa disso 

para a Procuradoria. Foi no dia seguinte. 

 

A SRA. BETH SAHÃO - PT - Então, mesmo ele não sendo mais um servidor 

público, ainda que por cargo de confiança, mesmo assim o senhor não pôde ouvi-lo? 

 

O SR. HERBERT WYLLIAM VÍTOR DE SOUZA OLIVEIRA - Não, porque 

ele se referia ao contrato do estado, que, naquele momento inicial, já estava saindo das 

nossas mãos. Foi uma fatia da investigação que saiu da nossa apuração e foi toda ela 

para a Procuradoria-Geral de Justiça, pelo setor de competência originária. Então, foi 

logo naquele primeiro momento. 
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A SRA. BETH SAHÃO - PT - Um aparte para o deputado Alencar. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Deputada Beth, a senhora tem 

toda a razão na sua observação. Fazendo um paralelo, o presidente Lula foi mais do que 

noticiado para que ele se tornasse ministro. Aliás, havia um apelo partidário desde o ano 

passado. A imprensa noticiou bastante, e ele foi, do ponto de vista político e jurídico, 

acusado de ter aceitado a nomeação para fugir da Justiça, mesmo todo mundo sabendo 

que haveria a posse, inclusive, no dia seguinte. 

Nesse caso, agora estou entendendo, V. Exa. está dizendo que já havia 

investigação, já se tinha conhecimento de citação de pessoas com foro privilegiado. 

 

O SR. HERBERT WYLLIAM VÍTOR DE SOUZA OLIVEIRA - A citação 

veio no depoimento dessas pessoas que serão ouvidas pela comissão em seguida. Antes, 

não havia. 

A lei diz isso: tão logo haja a menção, esse fato, automaticamente, sai das nossas 

mãos e vai para quem pode, por lei, apurá-los. 

Foi isso o que aconteceu. Foi um pedido da autoridade policial com o qual o 

Ministério Público concordou e a juíza de direito que conduz o caso o acolheu. Para o 

senhor ter uma ideia, a data da decisão dela é do dia 26 de janeiro. 

Então, a partir de 26 de janeiro, tudo o que se referiu ao contrato do estado deixou 

de ser objeto de apuração lá em Bebedouro e passou a ser objeto de apuração pela 

Procuradoria-Geral de Justiça. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Só para continuar, deputada Beth 

Sahão, o aparte... 

 

O SR. PRESIDENTE - MARCOS ZERBINI - PSDB - Com licença, deputado. 

Não quero cercear ninguém, mas é que a deputada tinha cinco minutos e já está em 

doze. Então, eu queria passar para o próximo. 

 

A SRA. BETH SAHÃO - PT - Não, eu não encerrei, deputado. 
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O SR. PRESIDENTE - MARCOS ZERBINI - PSDB - Peça um aparte, por 

favor. O próximo inscrito é o deputado Adilson Rossi. 

 

A SRA. BETH SAHÃO - PT - Eu tenho mais uma questão para colocar. Eu 

tenho mais uma questão. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Com a oposição tem o tempo 

controlado, com a situação, não. 

 

O SR. PRESIDENTE - MARCOS ZERBINI - PSDB - Deputado, não é tempo 

controlado, é mais do que o dobro. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - O senhor é contra nós. 

 

O SR. PRESIDENTE - MARCOS ZERBINI - PSDB - Deputado Adilson 

Rossi, V. Exa. concede um aparte aos deputados? 

 

A SRA. BETH SAHÃO - PT - Deputado Adilson Rossi, então, peço-lhe um 

aparte. (Vozes sobrepostas.) 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - O Sr. Moita foi exonerado no dia 

18 de janeiro. A primeira notícia veio no dia 19 de janeiro. O Moita, que já foi chefe de 

gabinete da Secretaria de Transportes, já teve poder em toda a sua trajetória de estado, é 

um homem poderoso, e agora, de fato, ele está na moita, escondidinho, e ninguém sabe 

onde ele está, acobertado pelo governo Alckmin. 

 

A SRA. ANA DO CARMO - PT - Pela ordem, nobre presidente. Quero solicitar 

aqui que o policial não pode pôr o estudante para fora do jeito que pôs ali. O estudante 

tem o direito de se manifestar livremente. 

 

O SR. DELEGADO OLIM - PP - Têm o direito de ficarem quietos. 

 

A SRA. ANA DO CARMO - PT - O policial pode pôr o estudante para dentro. 

Isso está errado. 
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O SR. PRESIDENTE - MARCOS ZERBINI - PSDB - Srs. Deputados e Sras. 

Deputadas, com a palavra o nobre deputado Adilson Rossi. 

 

O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT - Questão de Ordem, Sr. Presidente. Eu estou 

inscrito e dos cinco minutos que eu tenho eu quero passar três minutos para a deputada 

Beth Sahão. 

 

O SR. PRESIDENTE - MARCOS ZERBINI - PSDB - O senhor é o próximo 

deputado depois do deputado Adilson Rossi. 

 

O SR. ADILSON ROSSI - PSB - Quero cumprimentar aqui o nosso presidente, 

deputado Marcos Zerbini, os nobres deputados e as nobres deputadas que fazem parte 

desta CPI. Cumprimento também o Dr. Herbert, Exmo. Promotor de Justiça da comarca 

de Bebedouro. 

A minha pergunta, Dr. Herbert, é muito simples, talvez, para satisfazer uma 

curiosidade. 

Vossa Excelência citou aqui sobre os pequenos produtores. E diz que foi recebido, 

ou que recebeu, lá em seu gabinete, em sua sala, um vereador da região que conduzia 

alguns produtores, alguns pequenos produtores preocupados com os rumos da 

investigação, e V. Exa. os tranquilizou, afirmando que eles eram vítimas, e não 

investigados. 

A pergunta que eu gostaria de fazer a V. Exa. é se nos rumos dessa investigação e 

desse processo alguma vez foi levantada a hipótese de que esses pequenos produtores, 

nem todos são vítimas, mas alguns, também, poderiam ser coniventes com a Coaf, 

emprestando seus nomes e com isto recebendo algum benefício. 

A minha pergunta é se existe uma linha de investigação para saber se todos os 

pequenos produtores são realmente vítimas ou se eles fazem parte de um conluio com a 

Coaf. 

Porque nós já ouvimos aqui, em depoimentos anteriores, que nem todos os 

produtores que são listados pela Coaf são produtores de suco de laranja. Foi citado aqui, 

inclusive, com visita de deputados na área de assentamento, que alguns deles produziam 

cana de açúcar. 
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Então, essa é a minha pergunta: existe alguma linha de investigação tendo em 

vista esse foco, para saber se os pequenos produtores, todos, na verdade, são vítimas? 

Esta é a minha pergunta, Dr. Herbert. 

 

O SR. HERBERT WYLLIAM VÍTOR DE SOUZA OLIVEIRA - Nobre 

deputado, bom dia. Existe, sim, uma linha de investigação nesse sentido. Conforme eu 

mencionei antes, uma das solicitações que eu fiz no caso é a identificação de todos eles 

e que eles mencionem o que produziram e o que venderam para a Coaf. 

Foi possível perceber, já naquele momento inicial das investigações, que por certo 

a grande maioria era, sim, vítima, mas que poderia haver alguém conluiado, sim. 

Realmente, é uma possibilidade, que vai ser resolvida, vai ser sanada, com a efetivação 

dessa diligência por mim solicitada. 

 

O SR. ADILSON ROSSI - PSB - Então o senhor confirma que já existe uma 

linha de investigação para saber se esses pequenos produtores... Nós também 

acreditamos que a grande maioria seja vítima, mas de repente não seja a totalidade, 

alguns desses pequenos produtores não sejam vítimas. 

 

O SR. HERBERT WYLLIAM VÍTOR DE SOUZA OLIVEIRA - Concordo 

com Vossa Excelência. 

 

O SR. ADILSON ROSSI - PSB - Agradeço a resposta. Nobre presidente, tenho 

10 minutos. Eu devo ter ocupado dois ou três, eu passo o restante do meu tempo para o 

nobre deputado Barros Munhoz. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSDB - Obrigado, nobre deputado. Eu queria 

fazer a seguinte afirmativa, meu caro Dr. Herbert, caros companheiros deputados: é 

lógico que em 95% de casos como esse existe a participação do agente público. 

E neste caso existe: é o Sr. Carlos Eduardo Silva, que amanhã virá depor aqui. Ele 

é funcionário da Secretaria da Agricultura do Estado de São Paulo, e era dirigente da 

Coaf. Malandro, ladrão, sem vergonha, ordinário, crápula, corrupto. 

Exatamente por isso o secretário Arnaldo Jardim, diligentemente, assim que 

tomou ciência dos fatos, o afastou, abriu sindicância, a sindicância já foi concluída e já 

está sob inquérito. 
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Porque ele precisa passar por essas fases para poder ser demitido. Porque ele é 

funcionário efetivo. Ele é um dos que fazem essa quadrilha de Bebedouro que se 

instalou na Coaf. 

Mas eu queria fazer também uma pergunta direta ao senhor. A investigação sobre 

o Dr. Romanelli seria por pressionar testemunhas, exigir que as testemunhas 

denunciassem o governador ou o presidente da Casa, Fernando Capez, é essa a razão da 

investigação que há sobre ele? 

 

 O SR. HERBERT WYLLIAM VÍTOR DE SOUZA OLIVEIRA - 

Sinceramente, Excelência, não tenho conhecimento de qual foi a alegação de quem fez a 

representação contra ele. Eu não tomei parte nisso, não tomei contato, não fui ouvido. 

 

 O SR. BARROS MUNHOZ - PSDB - O senhor não se dá com ele? 

 

 O SR. HERBERT WYLLIAM VÍTOR DE SOUZA OLIVEIRA - Eu me dou 

com ele, sim. 

 

 O SR. BARROS MUNHOZ - PSDB - O SR. BARROS MUNHOZ - PSDB - 

Não conversa com ele? 

 

 O SR. HERBERT WYLLIAM VÍTOR DE SOUZA OLIVEIRA - Muito 

pouco. 

 

 O SR. BARROS MUNHOZ - PSDB - Ah, não me decepcione, doutor, não me 

decepcione.  

Bom, vamos ao que mais interessa. Isso daqui, foi um cenário armado, e surgiu 

tudo isso lá em Bebedouro, e depois surgiu uma justíssima reivindicação dos estudantes 

da Etec, que nas Etecs nunca houve merenda. E é normal ensino técnico não ter. Tanto 

que aqui em São Paulo, a única escola técnica federal que tem merenda, a merenda é 

cobrada do estudante. Eles pagam quatro reais por dia.  

Então, o que aconteceu? Foi feita uma manifestação. O Estado já estava em vias 

de adaptar-se, porque não tem cozinha, não tem nada. Então, quero dizer que este mês, 

ainda, desde o dia 19, no dia 22 e no dia 23, 53 escolas técnicas do Estado passarão a ter 
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merenda. E quero dizer que essa questão da merenda seca foi aproveitada por aqueles 

que querem arrumar alguma coisa para falar do Governo do Estado, para se contrapor... 

 

O SR. PRESIDENTE - MARCOS ZERBINI - PSDB -  Senhores, mais uma 

vez eu vou solicitar que fiquem em silêncio, senão vou pedir a retirada de quem se 

manifestar. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSDB –  E mais, ...  

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI - PSDB -  O que é isso, rapaz? Olhe o respeito.  

 

O SR. PRESIDENTE - MARCOS ZERBINI - PSDB -  Vou pedir, policial, por 

favor. O rapaz de boné, aqui à minha direita. O rapaz de boné, à direita. (Manifestação 

nas galerias.) O direito de expressão existe, mas o de ofensa às pessoas, não. De ofensa 

aos nobres parlamentares, não. 

Esta Casa não vai tolerar ofensa a nenhum parlamentar. Esta Casa não vai tolerar. 

Nesta CPI, não. Por favor, retirem. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Respeite os parlamentares, então, 

Presidente. Questão de ordem. Respeite os parlamentares V. Exa., então. Vossa 

Excelência não está dando a questão de ordem, Sr. Presidente.  

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSDB - Gostaria de continuar. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Estou pedindo questão de ordem.  

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSDB - Até entendo que eles não queiram ouvir o 

que vou falar. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Questão de ordem, presidente. O 

estudante não manifestou qualquer ofensa.  

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Pelo amor, deputado! 
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O SR. PRESIDENTE - MARCOS ZERBINI - PSDB -  Esta Presidência ouviu 

ofensas, sim, senhor.  

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Ele disse que é direito ... 

 

O SR. PRESIDENTE - MARCOS ZERBINI - PSDB -  Esta Presidência ouviu 

ofensas, sim, senhor. Não será permitido ofensa a nenhum parlamentar e a nenhum 

depoente aqui nesta Casa. Não será permitido.  

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSDB - Sr. Presidente, eu só queria dizer o 

seguinte, duas coisas mais importantes. A deputada Beth Sahão disse que é inconcebível 

que alguém não saiba que a Coaf é constituída de malandros, é uma falsa cooperativa, 

etc., etc., etc.  

E aí eu me lembrei de um projeto de lei, que foi apresentado aqui nesta Casa, para 

que não houvesse necessidade mais de inscrição de cooperativa na Ocesp. Estava no 

plenário, lotado o plenário, e vários deputados apoiando essa reivindicação, o time da 

Coaf, e quem ia para Brasília. 

Vou ler aqui uma notícia, que precisa ser lida. Em 19/07, Luiz Claudio Marcolino, 

do PT, esteve na Superintendência do Instituto Nacional de Colonização e Reforma 

Agrária – Incra, acompanhado de representantes do Movimento do Desenvolvimento 

Agrário – MDA, e da Agricultura Familiar da região de Bebedouro, para discutir uma 

solução para o problema da safra de laranja naquele município. 

Segundo o presidente da Cooperativa Orgânica da Agricultura Familiar de 

Bebedouro, que representa 1500 agricultores familiares da região, Cassio Chebabi, a 

crise internacional prejudica a exportação, blá-blá-blá, para obter recursos.  

Tenho aqui as fotos, doutor. Todos em Bebedouro e todos sabem o que é Coaf. 

Todos sabem quem é o Chebabi. Todos sabem a quem o Chebabi é ligado. 

 

A SRA. BETH SAHÃO - PT - Menos a Secretaria Estadual de Educação. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSDB - E o Marcolino. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - O governador também. Olhe a 

foto aqui do governador na matéria do “Estadão”, com propaganda do suco da Coaf. 
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O SR. PRESIDENTE - MARCOS ZERBINI - PSDB -  Por favor, Srs. 

Deputados. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - O mesmo vale para o governador 

Alckmin?  

 

O SR. PRESIDENTE - MARCOS ZERBINI - PSDB -  Vamos respeitar as 

inscrições. Está com a palavra o nobre deputado Barros Munhoz. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSDB – Quero concluir. Acredito na necessidade 

urgente de uma regional da Polícia Federal em Bebedouro. Desculpe, meu caro Dr. 

Olim, não é com relação à instituição da Polícia Civil. Mas, neste caso, eles 

prevaricaram barbaramente. 

Dr. Herbert vou pedir desculpas, tenho o maior respeito pela instituição Ministério 

Público, embora tenha sido vítima das mais atrozes barbaridades que um servidor 

público possa cometer contra um agente político. Mas eu acredito na instituição e a 

respeito. Não misturo as coisas. 

Dr. Herbert, com toda a franqueza, olhando no seu olho, não é verdade que o 

senhor não tenha tido conhecimento do contrato entre a Coaf e o Estado. É impossível 

isso, um promotor diligente, como o senhor se revela, inteligente, como o senhor se 

revela, não pode ficar oito meses sem saber, sem ter conhecimento do que o senhor está 

fazendo na investigação que o senhor está procedendo. 

Era isso. 

 

O SR. PRESIDENTE - MARCOS ZERBINI - PSDB -  O próximo inscrito é o 

deputado Gilmaci Santos. 

 

O SR. GILMACI SANTOS - PRB - Obrigado, Sr. Presidente. Bom dia, Srs. 

Deputados, Sr. Promotor, parabéns pelo trabalho que tem desenvolvido, temos 

conhecimento do trabalho, eficácia com que tem sido feito, e com isenção. 

Eu me inscrevi para fazer algumas perguntas, mas quase tudo o que eu ia 

perguntar já foi respondido pelo senhor, já foram feitas pelos nossos deputados, e já 

foram respondidas pelo senhor de maneira brilhante. 
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Só uma dúvida eu tenho. O senhor disse que os processos todos saíram de suas 

mãos, e foram para o Ministério Público Federal. Mas o senhor tem conhecimento, o 

senhor sabe se, durante esse tempo que ficou, o senhor chegou a ouvir alguma 

prefeitura, algum funcionário ligado a essas prefeituras? O senhor chegou a ouvir 

alguém, teve contato com alguém, chegou a ouvir algum funcionário envolvido, 

algumas pessoas? 

 

O SR. HERBERT WYLLIAM VÍTOR DE SOUZA OLIVEIRA - Não. O que 

foi feito foi esse relatório, já elencando todos os funcionários, um a um, nominalmente, 

com as respectivas funções, para que a autoridade policial procedesse à oitiva. Até que 

isso acontecesse, a investigação, pelo menos da minha parte, focou na compilação dos 

documentos que, como eu disse há pouco, são muitos, e a deputada Beth Sahão não me 

deixa mentir. 

Lembro que ela perguntou assim: “mas o senhor está fazendo isso, não existe um 

assessor aqui?” Falei: “não existe”. Eu próprio fiquei, folha por folha, dos 

procedimentos de chamada pública das 16 prefeituras que citei a pouco, elencando 

quem foi o presidente da comissão de licitação, quem fez a solicitação, por exemplo, da 

compra, quem é o responsável pela merenda escolar, quem assinou o contrato.  

Fui elencando todas essas condições, todos esses fatos, até para dizer: olha, fulano 

precisa ser ouvido, sicrano precisa ser ouvido. E ao final desse trabalho, esse relatório 

foi colocado nos autos, os senhores devem ter cópia, com solicitação, ao final, para que 

a autoridade policial, no momento em que ela julgar oportuno, porque o delegado de 

polícia preside a investigação, ele proceda à oitiva de cada uma dessas pessoas. 

Arrisco a dizer que, seguramente, são mais de 200 pessoas a serem ouvidas. 

 

O SR. GILMACI SANTOS - PRB - Muito obrigado. Por mim estou satisfeito. 

Não sei se o deputado Barros Munhoz havia pedido.  

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSDB - Não, não. Muito obrigado. 

 

O SR. PRESIDENTE - MARCOS ZERBINI - PSDB - Próximo deputado 

inscrito, deputado José Zico Prado. 

 

O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT – Vou primeiro passar os meus três minutos. 
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O SR. PRESIDENTE - MARCOS ZERBINI - PSDB -  O tempo é seu, nobre 

deputado. 

 

A SRA. BETH SAHÃO - PT – Eu só quero aqui dizer que o deputado Barros 

Munhoz insiste sempre em desqualificar o promotor. Acho isso terrível, porque o 

promotor fez um trabalho ... 

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI - PSDB -  Não é isso que ele fez, em nenhum 

momento. 

 

A SRA. BETH SAHÃO - PT - Não. Ele insiste em desqualificar.  

  

O SR. BARROS MUNHOZ - PSDB – Nem ele entende assim.  

 

A SRA. BETH SAHÃO - PT - Presidente, estou com a palavra. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT – É manifestação da deputada. Já 

estão cassando o direito dos estudantes. 

 

O SR. PRESIDENTE - MARCOS ZERBINI - PSDB -  Deputado, a palavra é 

da deputada Beth Sahão. 

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI - PSDB – Para de jogar para a imprensa, para de 

jogar para o público, rapaz.  

 

A SRA. BETH SAHÃO - PT - Obrigada, presidente. Quero também me referir 

que quando falamos dos editais de convocação para a licitação da Coaf, a Secretaria, 

que é tão rigorosa nessa questão dos editais de licitação, como é que pôde aceitar uma 

falsa cooperativa, que ganhou os contratos em 2011, e 2013 também, não sei o que 

aconteceu, ninguém sabe até agora, porque ela saiu. E ganhou o contrato em 2014. 

Então, ela ganhou três contratos da Secretaria Estadual de Educação. Agora vocês 

vão me dizer que o único culpado aqui é esse tal de Luiz Roberto dos Santos? Não, 

deputado Barros Munhoz, há muitas pessoas envolvidas nisso. E precisamos buscar.  
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Cabe a nós fazer essa investigação. Queremos punir quem roubou a merenda, 

quem fraudou. Essa é a grande questão. Não adianta dizer, deputado Adilson Rossi, por 

quem tenho um respeito muito grande, os coitados dos agricultores familiares. Eu 

acompanhei várias reportagens que saíram nas emissoras regionais, ali, porque moro em 

Catanduva. 

Em uma das reportagens, o agricultor falou assim: “escuta, eu planto abobrinha, 

como puseram aqui meu nome fornecendo laranja, suco de laranja?” O moço era 

agricultor de abobrinha. O outro plantava berinjela.  

Ou seja, foi má-fé. Eles usaram o nome dos agricultores familiares, que são 

pessoas que, nós sabemos, são pessoas com nível de simplicidade grande, que têm uma 

certa ingenuidade. Usaram esses nomes, colocaram lá, e eu queria que o promotor 

reafirmasse isso, ou não. Colocaram lá para fazer que essa cooperativa fosse, de fato, de 

agricultores familiares, coisa que ela não era. Eles foram enganados.  

Se o senhor pegar as reportagens feitas ali na região, verificará que é isso. Eu me 

lembro até do rostinho dele, tinha um dente só na boca. Ele virou e falou: “eu só planto 

abobrinha.” 

Sempre temos que ressaltar que essa fiscalização, deputado Barros Munhoz, 

compete ao Conselho de Administração Escolar, aos CAEs, e não ao Ministério Público 

Federal. O Ministério da Educação pode acompanhar, mas é um convênio que é feito. 

Cabe aos agentes locais fazerem essa fiscalização. Se uma prefeitura recebe um valor de 

um convênio, de qualquer ministério do governo federal, seja ele qual for, em qual 

governo for, ela também é corresponsável, ela também responde solidariamente por esse 

contrato. E o senhor sabe disso.  

E o deputado Carlão Pignatari, que também foi prefeito, sabe disso. É 

responsabilidade dos agentes locais fazerem. Então, por que não fizeram? 

Não adianta falarmos que são os municípios. Não, são os municípios, é o Governo 

do Estado, é a Secretaria Estadual de Educação. Não vamos escamotear os fatos. Essa é 

a grande questão. Não vamos reduzir isso apenas aos municípios. Aqui ninguém tem 

medo de município, pelo contrário. Quero mais é que o Tribunal de Contas do Estado 

apresente o resultado da fiscalização que fizeram, em 200 cidades do estado de São 

Paulo, sobre a qualidade da merenda, sobre as compras da merenda, e como isso se deu. 

É isso que queremos ver aqui. Tanto é verdade, que protocolei um requerimento 

solicitando que o Tribunal enviasse a esta CPI os resultados dessa investigação. E é isso 

que nós queremos aqui apresentar. Não só apresentar para a imprensa, mas toda a 
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opinião pública, porque esse é um tema que gerou a expectativa e interesse em toda a 

opinião pública. A população paulista se sensibilizou, sim, com esses desvios, com 

essas fraudes, com a falta de merenda nas escolas.  

E não foi só nas Etecs. As Etecs não tinham. Pela pressão dos estudantes, elas vão 

passar a ter, porque até agora o governo não deu. Está prorrogando, prorrogando. Falou 

que ia dar lá atrás, que ia oferecer lá atrás, e até agora não apareceu a merenda. 

Mas, tudo bem. Vamos dar o crédito, que eles vão entregar a merenda aí, como o 

senhor colocou, nas próximas semanas. E as outras? E a qualidade da merenda das 

escolas do Estado, do Ensino Fundamental, do Ensino Médio? Como o senhor explica 

que essa qualidade decaiu tanto?  

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSDB – A melhor do Brasil, indiscutivelmente. 

 

A SRA. BETH SAHÃO - PT - Mas tem que ser, é o mínimo, deputado Barros 

Munhoz. Estamos no Estado mais rico da Nação. Se o Governo do Estado não puder 

oferecer uma merenda mínima, fecha para balanço, porque aí não dá. Um Estado que 

tem mais de 200 bilhões de orçamento, não conseguir oferecer uma merenda mínima... 

Mas esta merenda tem problemas. Vocês têm que admitir isso. Houve fraude, 

houve desvio. Caiu a qualidade e caiu a quantidade. Há problemas, senão as 

investigações nossas todas cairiam por terra, porque nós, então, estamos investigando 

nada aqui. Então, não. Nós vamos até o fim.  

E vamos garantir que as pessoas que trabalharam nesse processo de investigação 

fizeram um trabalho decente, fizeram um trabalho ético, apesar da pressão. Apesar da 

pressão, porque sabemos que foram pressionados para que não investigassem esse, esse 

ou aquele agente. Mesmo assim, o senhor pode ter a certeza de que aquilo que 

pudermos defender, as investigações sérias que foram feitas durante esse processo, nós 

vamos fazer. 

 

O SR. PRESIDENTE - MARCOS ZERBINI - PSDB -  Lamento, mas já passou 

de seis minutos, deputado. A palavra é do deputado Alencar Santana, que tem 10 

minutos, e tenho certeza de que ele vai dividir, com prazer, com a bancada do PT, o 

tempo. 

 

A SRA. ANA DO CARMO - PT - Sr. Presidente, quero me inscrever. 



DIVISÃO DE TAQUIGRAFIA  63 

 

 

O SR. PRESIDENTE - MARCOS ZERBINI - PSDB -  Sim, senhora. É só se 

inscrever aqui. Com a palavra o deputado. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Deputado Zico, ao final eu passo 

o tempo a Vossa Excelência.  

 

O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT - Não, pode ficar tranquilo, que eu já combinei 

aqui com a deputada Ana do Carmo.  

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT – Primeiramente, quero dizer que 

vou, como diz o Art. 20, § 10, Inciso X, da Constituição do Estado, vou me ater àquilo 

que interessa ao Governo do Estado, que é nossa função fiscalizar, e não criar ilação, 

criar fumaça de cortina para não investigar deputados envolvidos, secretário da 

Educação e outros servidores.  

Sr. Herbert, o senhor entende que os membros da cooperativa também praticaram 

falsidade documental?  

 

O SR. HERBERT WYLLIAM VÍTOR DE SOUZA OLIVEIRA - Essa 

possibilidade é bem forte. Por exemplo, falsidade ideológica eu não tenho a mínima 

dúvida, quando me refiro aos projetos de venda assinados pelo presidente Cassio Izique 

Chebabi e Carlos Alberto Santana da Silva, que assinou vários. Volto a dizer que em 

várias oportunidades ele confessa que eles eram ideologicamente falsos, porque 

constavam nomes de produtores que, na verdade, não haviam fornecido aquele produto.  

Para concluir, os projetos de venda foram assinados por outros representantes da 

Coaf, em algumas oportunidades, que detinham procuração.  

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT – Normalmente, nesse tipo de 

crime, o senhor disse que há um certo tempo, no patrimônio público, esse tipo de crime 

normalmente tem participação de agentes públicos, sejam políticos, sejam servidores? 

 

O SR. HERBERT WYLLIAM VÍTOR DE SOUZA OLIVEIRA - Sim, em 

muitas oportunidades há participação, mas vou frisar uma coisa que eu frisei antes. É 

possível, por hipótese, que uma fraude aconteça sem a participação do gestor. Eu já vi 
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isso acontecer, pelo menos foi o que restou demonstrado num determinado caso, que eu 

já  conduzi. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Um só? 

 

O SR. HERBERT WYLLIAM VÍTOR DE SOUZA OLIVEIRA - Que eu me 

lembre, neste momento, sim.  

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - O senhor entende que o poder 

contratante, no caso os municípios e o Estado, tem responsabilidade na fiscalização, na 

gestão daquilo que ele contrata? Na entrega, fiscalizar se a quantidade está correta, se a 

qualidade, se aquilo que é pago de forma correta. Porque não pode pagar mais, nem 

receber a menos. O senhor entende que tem responsabilidade? 

 

O SR. HERBERT WYLLIAM VÍTOR DE SOUZA OLIVEIRA - Sim.  

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Aquele que faz o contrato, faz o 

processo? 

 

O SR. HERBERT WYLLIAM VÍTOR DE SOUZA OLIVEIRA - É uma 

obrigação do órgão público velar, até pela supremacia do interesse público, velar pela 

qualidade do produto, velar pelo preço, velar pelo interesse... 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT – Velar pelo rigor da contratação. 

 

O SR. HERBERT WYLLIAM VÍTOR DE SOUZA OLIVEIRA - Com 

certeza, em qualquer situação. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Ok, obrigado.  

O senhor entende que eventual fraude da Coaf, ou de qualquer outra empresa, 

isenta os servidores públicos? E também agentes políticos de sua responsabilidade 

reagiram no caso? 
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O SR. HERBERT WYLLIAM VÍTOR DE SOUZA OLIVEIRA - É uma 

pergunta um pouco aberta. Como assim? 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT – Imagine o seguinte: uma 

empresa, estou dizendo por hipótese, ela agiu, ela tem uma fraude. Se um servidor 

público, ou um agente político, também agiu para que houvesse facilidades a essa 

empresa, eventual fraude dessa empresa isenta de responsabilidade seus agentes 

públicos e políticos? 

 

O SR. HERBERT WYLLIAM VÍTOR DE SOUZA OLIVEIRA - Está certo. 

Essa é uma pergunta bastante técnica, e hoje é motivo de muita discussão nos tribunais, 

em Brasília, aqui em São Paulo. Bem lembrado, deputado. E também há a questão do 

dolo, a intenção. 

Por exemplo, vamos supor que aconteça uma fraude envolvendo um determinado 

órgão público. O órgão acusador tem que demonstrar que aquele gestor, aquele 

administrador, aquele servidor agiu com a intenção de favorecer aquela empresa ou 

aquela determinada pessoa, sob pena de não configurar uma coisa chamada 

“improbidade administrativa”. 

A própria lei não traz essa exigência do dolo, mas os tribunais foram 

gradativamente construindo o entendimento de que sem o dolo ou, no mínimo, culpa 

grave, quando há dano ao Erário, se não houver essas comprovações, não há 

improbidade administrativa. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT – Em havendo esses critérios, 

eventual fraude da empresa, ou de cooperativa, isenta de responsabilidade esses agentes 

políticos? 

 

O SR. HERBERT WYLLIAM VÍTOR DE SOUZA OLIVEIRA - Não. Se 

houver comprovação da culpa grave e dano ao Erário, ou dolo e violação a princípio, ele 

é responsável também. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT – O senhor entende que no caso da 

Máfia da Merenda houve prejuízo aos cofres públicos? 
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O SR. HERBERT WYLLIAM VÍTOR DE SOUZA OLIVEIRA - Vou me 

circunscrever ao contrato das prefeituras, aqueles com que tomei contato. Em alguns 

deles, com certeza houve. Lembre do caso de Americana, por exemplo. Quando uma 

prefeitura paga 24,10, em 2013, em cinco quilos de arroz, ela está pagando mais do que 

deveria. Os cofres públicos estão desembolsando algo que não deveriam, e vai fazer 

falta em algum lugar. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT – Então houve prejuízo aos cofres 

públicos. 

 

O SR. HERBERT WYLLIAM VÍTOR DE SOUZA OLIVEIRA - Se ficar 

demonstrado o sobrepreço, seja em qual caso for, há um prejuízo, sim.  

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT – O senhor tem conhecimento, 

assim como o deputado Barros falou sobre a chamada pública do Governo do Estado, o 

senhor tem conhecimento se houve também contratos entre membros da Coaf e agentes 

públicos, para prestar serviços de consultoria para ganhar eventual contrato? 

 

O SR. HERBERT WYLLIAM VÍTOR DE SOUZA OLIVEIRA - Isso foi 

ventilado pelos responsáveis pela Coaf, quando eles foram ouvidos, já num primeiro 

momento. Houve a menção desse tipo de coisa, sim.  

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT – Sobre recebimento de cheque, o 

senhor... 

 

O SR. HERBERT WYLLIAM VÍTOR DE SOUZA OLIVEIRA - Houve 

menção a isso também.  

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT – Mas há ou não, no inquérito? 

 

O SR. HERBERT WYLLIAM VÍTOR DE SOUZA OLIVEIRA - Mas é um 

assunto em que meu conhecimento é muito superficial, porque tudo foi encaminhado 

para a Procuradoria-Geral de Justiça. Mas para o senhor ter ideia, por exemplo, quando 

eu estava na delegacia compilando tudo o que havia sido apreendido, vieram ali 
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documentos relacionados ao contrato do Estado. O que foi feito? Eles foram 

imediatamente encaminhados à Procuradoria-Geral de Justiça, para juntada no 

procedimento que corre... 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Da mesma maneira que o senhor 

não teve acesso à chamada pública, o senhor também não teve acesso a contratos, por 

exemplo, de escritório, da Cielo e outros, bem como cheques, essas coisas? O senhor 

não teve conhecimento? 

 

O SR. HERBERT WYLLIAM VÍTOR DE SOUZA OLIVEIRA - Tive 

contato. Nesse caso tive contato, sim, porque cópias foram encontradas em meio aos 

documentos apreendidos na Coaf. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT – Lembra de quem eram, que eram 

esses contratos? 

 

O SR. HERBERT WYLLIAM VÍTOR DE SOUZA OLIVEIRA - Perdoe, não 

me lembro, porque minha preocupação, como dizia respeito ao contrato do Estado, foi 

retirar dali e encaminhar para quem de direito, para poder investigar. Mas que eu tive 

contato com contrato de escritório de advocacia, não me lembro se um, ou mais de um. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Cópia de cheque? 

 

O SR. HERBERT WYLLIAM VÍTOR DE SOUZA OLIVEIRA - Cópia de 

cheque, houve também. Não original, cópia. E logo encaminhamos para São Paulo. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Sr. Herbert, entendo, assim como 

já foi noticiado, que os agricultores foram vítimas. Se os agricultores foram vítimas, a 

Coaf sozinha não produzia laranja. Ela comprou de alguém. E ela comprou de médias e 

grandes empresas, por exemplo, a citada Cutrale. Parece que não há uma matéria que a 

Cutrale teria vendido para a Coaf. 

Os senhores foram atrás também, para saber se essas empresas participaram? Elas 

sabiam que estavam vendendo suco, como se fosse agricultor familiar, e não sendo, ou 

elas simplesmente foram contratadas e venderam suco.  
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Se elas foram contratadas e venderam suco, não podemos dizer que ele é 

responsável. Mas se ele que vendeu um produto, em tese mais barato, sabendo que era 

para um contrato de merenda, numa escola x, y ou z, para o Estado, ou mesmo para a 

prefeitura, e ele sabia que era de alimentação escolar, de agricultor familiar, ele também 

agiu para que o crime ocorresse. 

Algum representante dessas empresas foi chamado para que fosse ouvido, dar 

depoimento da participação dele, nesse esquema da Máfia da Merenda? 

 

O SR. HERBERT WYLLIAM VÍTOR DE SOUZA OLIVEIRA - Essa 

questão de quem produziu suco é uma questão muito importante, porque foi possível 

concluir, foi possível inferir que a Coaf comprava de grandes produtores. Mas até o 

momento em que o caso permaneceu nas minhas mãos, não havia sido possível 

identificar qual foi a real participação deles. 

Dou um exemplo para o senhor. A Coaf, por exemplo, vendia para o Walmart. 

Então, a Coaf poderia levar uma laranja de um pequeno produtor, para ser moída numa 

grande empresa, e depois vender.  

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Mas ela levou para ser moída, ou 

ela comprou já do grande produtor? 

 

O SR. HERBERT WYLLIAM VÍTOR DE SOUZA OLIVEIRA - Boa 

questão. Nós acreditamos que a maioria comprou já do grande produtor. Por quê? 

Porque foram apreendidas... 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Eles foram ouvidos, os grandes 

produtores? 

 

O SR. HERBERT WYLLIAM VÍTOR DE SOUZA OLIVEIRA - Foram 

apreendidas notas fiscais. Os grandes produtores estão todos elencados nesse relatório 

que eu citei ao senhor, como pessoas a serem identificadas e ouvidas.  

Uma pessoa que já tinha sido ouvida, enquanto o caso estava nas nossas mãos, foi 

um ex-vendedor de uma dessas grandes empresas, que depois passou a trabalhar para a 

Coaf. E ele falou ainda, em depoimento prestado nos autos, que a Coaf comprava já o 
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produto pronto, ao passo que as pessoas envolvidas com a Coaf, que serão ouvidas aqui, 

também alguns deles disseram isso.  

Quem negava isso, terminantemente, era o Sr. Cassio Izique Chebabi. Ele sempre 

reafirmava que ele levava laranja para moer. A identificação disso passa por aquela 

confecção da entrevista de todos os produtores, análise de nota fiscal. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT – Mas ouvir os grandes é mais 

fácil, são menos. 

 

O SR. HERBERT WYLLIAM VÍTOR DE SOUZA OLIVEIRA - Sim. É uma 

coisa que com certeza será feita, e é algo que já estava elencado nos autos. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - O senhor lembra das pessoas, 

quando houve a primeira operação, a primeira prisão? Constatou-se que havia 

autoridades com foro. Quais foram os nomes ali citados, que tinham foro na ocasião? 

 

O SR. HERBERT WYLLIAM VÍTOR DE SOUZA OLIVEIRA - Eu lembro 

de alguns, sim. Fico até constrangido de mencionar, porque foi algo que eu não conduzi 

depois. Mas a menção, e sem nenhum caráter condenatório disso, a menção foi feita 

para deputados. Eu me lembro do prefeito de Barueri, Gilberto Macedo Gil Arantes. Eu 

me lembro do deputado federal Baleia Rossi. Eu me lembro do deputado estadual 

Fernando Capez. Eu me lembro do deputado federal Marquezelli. Não me lembro mais.  

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Deputado Barros, todos aqui, 

entendo sua preocupação, se investigou ou não os municípios, também compete a ele, 

assim como particularmente eu entendo que compete investigar a participação de 

agentes do Estado, desde que não tenham foro, entendimento inicial do promotor, que 

foi convencido a não mais investigar, e o senhor cobrou êxito e agilidade na 

investigação. 

Espero que essa cobrança seja feita ao procurador de Justiça. Quando ele vem 

aqui, se ele agiu com rigor, agilidade, para investigar essas autoridades com foro, e 

todos os demais agentes públicos do Estado, que estão lá protegidos debaixo do foro, da 

investigação dele, se ele já ouviu algum deputado estadual, se ele ouviu como servidor 

estadual, o que ele tem a dizer para nós sobre isso. Porque esse rigor, essa agilidade, tem 
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que ser cobrada, de fato, para que isso cesse, seja município ou não, mas essa agilidade 

também tem que haver por parte do procurador de Justiça, em relação a nós. De quem, 

aliás, estamos esperando o envio dos documentos solicitados por esta CPI, que até agora 

não chegaram.  

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSDB - Um aparte de um segundo. O senhor tem 

meu integral apoio na posição que o senhor expressa, de que não devia ter sido enviado 

tudo para cá, devia ter sido feito como foi na Lava-Jato. O que não tem foro privilegiado 

vai para Curitiba. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Autoridade de origem.  

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSDB - O senhor tem toda a minha concordância. 

Não há o que questionar. E mais, o senhor tem a minha concordância, para assinar 

junto, se necessário, um ofício ao procurador de Justiça, nesse sentido. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Fico feliz com seu entendimento, 

que cada órgão fiscaliza aquilo que lhe compete, assim como compete à Assembleia 

investigar o Governo do Estado, e não prefeitura municipal, que é competência das 

Câmaras municipais. Obrigado.  

Eu não esperava outra coisa do senhor, mas espero rigor também na cobrança do 

trabalho do procurador de Justiça. 

Desde quando o senhor foi promovido para a Vara da Infância e da Juventude? 

 

O SR. HERBERT WYLLIAM VÍTOR DE SOUZA OLIVEIRA - Maio, 

junho, agora no final. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Como foi essa promoção? 

Explique como é. 

 

O SR. HERBERT WYLLIAM VÍTOR DE SOUZA OLIVEIRA - Bebedouro 

tinha três cargos de promotor. A Procuradoria, já de longa data, achou por bem criar um 

quarto cargo. A Corregedoria foi lá, e fez uma avaliação. 
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O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Quando foi criado esse quarto 

cargo? 

 

O SR. HERBERT WYLLIAM VÍTOR DE SOUZA OLIVEIRA - Foi no 

início do ano, ou final do ano passado. A atual Corregedoria do Ministério Público está 

muito criteriosa na verificação da criação de cargo. Então, eles fizeram uma correição 

ordinária, verificaram todo o nosso trabalho, verificaram se havia mesmo contingente e 

trabalho, que demandasse a criação de um novo cargo de promotor de Justiça. 

A Corregedoria confirmou isso, mandou um relatório para o órgão especial que, 

com base no entendimento da Procuradoria e Corregedoria, aprovou a criação do cargo. 

Esse cargo foi criado. Quando um cargo novo é criado - e isso vale para qualquer 

comarca do Estado -, tem que redividir as atribuições, pois quatro irão fazer hoje o que 

três faziam antes. Então, cada um vai perder um pouco do seu trabalho. 

Nobre deputado, gostaria de dividir algo íntimo. Lidar com a área de Patrimônio 

Público é muito pesado, é muito desgastante. Também gosto muito da Infância, é uma 

área que eu julgo ter vocação. Eu me aproveitei disso e migrei para a Infância, que é 

uma área que está me dando muita alegria e satisfação. 

A minha migração para a Infância foi fruto de um ato meu, porque eu estava 

precisando de novos ares, uma vez que o Patrimônio Público é muito pesado. Acho que 

os senhores sabem muito bem disso. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Foi mais ou menos na mesma 

época em que o processo foi remetido à Justiça Federal? 

 

O SR. HERBERT WYLLIAM VÍTOR DE SOUZA OLIVEIRA - Foi um 

pouco antes. O que aconteceu? A parte do Patrimônio Público ficou para esse cargo 

novo, para o quarto cargo. Eu conversei com o procurador-geral na ocasião e disse: 

“Doutor, como eu tenho um bom conhecimento do caso, eu me coloco à disposição da 

instituição para o senhor me designar para, em auxílio ao novo promotor, atuar em 

nome do Ministério Público”. 

E assim ele fez. Ele baixou uma portaria, designando-me para auxiliar os 

trabalhos do outro promotor, tanto é que isso causa muita dúvida sobre o que aconteceu. 

Eu posso dizer, com muita tranquilidade, que não foi interferência superior. Foi fruto 
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apenas e tão somente da minha vontade muito grande em atuar em uma área que eu 

tinha vocação, mas me ressentia por não atuar, que era a Infância e Juventude. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Doutor, eu apenas perguntei, não 

falei que foi qualquer interferência. Fique tranquilo. Ninguém aqui está fazendo 

acusações. 

 

O SR. HERBERT WYLLIAM VÍTOR DE SOUZA OLIVEIRA - Eu sei. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Só para recuperar a minha 

memória, o senhor disse que, nos diversos casos que acompanhou, além da Coaf, 

participavam outras cooperativas, combinando o procedimento. Quais foram mesmo? 

 

O SR. HERBERT WYLLIAM VÍTOR DE SOUZA OLIVEIRA - Cocer, 

Coagrosol (com um „s‟, mas talvez se pronuncie Coagrossol) e Atlas, que é uma 

associação da mesma cidade da Coagrosol, salvo engano.  

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - De qual cidade é a Coagrosol?  

 

O SR. HERBERT WYLLIAM VÍTOR DE SOUZA OLIVEIRA - Itápolis. A 

Cocer é de Engenheiro Coelho. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Então a Coagrosol participava 

com a Coaf na combinação dos procedimentos licitatórios de que participou?  

 

O SR. HERBERT WYLLIAM VÍTOR DE SOUZA OLIVEIRA - O Carlos 

Luciano Lopes, que será ouvido aqui, fala expressamente em um acordo de cavalheiros 

existente entre essas cooperativas, por meio do qual o Estado teria sido fatiado. Cada 

uma cuidaria de alguns municípios. Ele fala isso e até apresenta uma planilha do Excel 

que, de acordo com ele, demonstraria isso. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Pela sua experiência como 

promotor do Patrimônio Público, o senhor acha que elas também poderiam ter 
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combinado a participação na chamada pública do Estado? Somente as duas 

participaram. 

 

O SR. HERBERT WYLLIAM VÍTOR DE SOUZA OLIVEIRA - É uma 

pergunta difícil de responder em razão da minha falta de conhecimento no contrato do 

Estado. Então, eu não irei responder no contrato do Estado; irei responder em abstrato, 

que fique bem claro. 

Eu acho que há indícios e suspeitas - e isso não quer dizer uma certeza, longe 

disso - de que havia sim uma combinação entre eles e de que havia, no mínimo, um 

acordo de cavalheiros. Há uma suspeita nesse sentido? Penso que sim. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Na maioria das vezes que eles 

participaram juntos - nos diversos contratos que o senhor analisou, nos diversos 

municípios que o senhor analisou -, volto a repetir, havia a participação de agentes 

públicos?  

 

O SR. HERBERT WYLLIAM VÍTOR DE SOUZA OLIVEIRA - Só mais 

uma coisa. Inclusive é narrado pelos envolvidos... 

 

O SR. PRESIDENTE - MARCOS ZERBINI - PSDB - Só para lembrar, 

deputado, que já deu o dobro do tempo que V. Exa. tem. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Ele está respondendo. Conta só o 

meu tempo. Ele está falando também.  

 

O SR. PRESIDENTE - MARCOS ZERBINI - PSDB - A última pergunta, 

nobre deputado.  

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Pelos casos que o senhor 

levantou (Coagrosol, Coaf, Atlas e Cocer), na maioria dos casos em que eles 

participaram, houve a participação de agentes públicos? 
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O SR. HERBERT WYLLIAM VÍTOR DE SOUZA OLIVEIRA - Não dá para 

eu fazer essa afirmação neste momento. Com certeza, se a investigação continuasse em 

minhas mãos, eu teria uma resposta bem objetiva para essa pergunta. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Daquilo que o senhor viu até 

então. 

 

O SR. HERBERT WYLLIAM VÍTOR DE SOUZA OLIVEIRA - É claro que 

a suspeita existe. Como eu já disse, temos que partir do pressuposto que, na grande 

maioria dos casos, há a possibilidade real de agente público. Para que estes pudessem 

receber algo, havia a necessidade, no mínimo, de um sobrepreço para que pudessem 

dividir os lucros obtidos com o contrato. Em resumo, a possibilidade existe, com 

certeza. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Para finalizar, caso o senhor não 

tenha visto e quiser a cópia, está aqui a foto do (inaudível) com o governador. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSDB - Uma coisa é ir ao Palácio e tirar uma foto, 

que milhões de pessoas... 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - É em Bebedouro. Isso aqui é em 

Bebedouro.  

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSDB - Outra é defender a Coaf em Brasília, no 

ministério. É completamente diferente. (Manifestação dos presentes.)  

 

O SR. GILMACI SANTOS - PRB - PARA QUESTÃO DE ORDEM - Sr. 

Presidente, são duas questões de ordem. Primeiro: os documentos do Ministério Público 

Federal de Ribeirão Preto que seriam enviados para esta Casa já chegaram? 

 

O SR. PRESIDENTE - MARCOS ZERBINI - PSDB - Ainda não. 

 

O SR. GILMACI SANTOS - PRB - PARA QUESTÃO DE ORDEM - Sr. 

Presidente, a outra questão é a seguinte: é uma gentileza, não sei se é possível. O 
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relatório do Dr. Herbert é muito rico e interessante. Seria possível ele deixar uma cópia 

com este deputado e com os demais membros desta CPI? 

 

O SR. HERBERT WYLLIAM VÍTOR DE SOUZA OLIVEIRA - Este aqui já 

fica para o senhor. 

 

O SR. GILMACI SANTOS - PRB - Muito obrigado. 

 

O SR. PRESIDENTE - MARCOS ZERBINI - PSDB - Obrigado. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Sr. Presidente, então deixe uma 

cópia para todos, por favor. 

 

O SR. PRESIDENTE - MARCOS ZERBINI - PSDB - Fica à disposição. Já 

iríamos requerer que ele deixasse com a comissão para que seja de acesso a todos, sem 

dúvidas. Gostaria de agradecê-lo, Dr. Herbert. 

Tem a palavra o nobre deputado João Paulo Rillo. 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - Sr. Presidente, volto a insistir naquilo que 

disse na primeira reunião da CPI. A CPI tem uma grande contribuição se deixar de ficar 

agindo como um órgão revisor de quem está fazendo a investigação e passar, 

urgentemente, a ouvir os investigados e os envolvidos, porque percebemos que se perde 

um tempo danado, em que pese à contribuição do nobre promotor, com mais elementos. 

Ele foi mais assertivo e muito mais direto do que o corregedor, que deu uma boa 

enrolada na CPI, mas percebemos duas coisas. Primeiro: subiu, não é mais 

responsabilidade dele. Então, tenho uma pergunta objetiva a ser feita. Nós já estamos 

convocando os procuradores federais envolvidos no caso? Quero fazer um 

requerimento. Estou indo por dedução, pois estou tentando... 

Da minha sala, eu estava ouvindo os depoimentos. Aproveito para fazer uma 

pergunta ao promotor. O senhor sabe qual dos procuradores de Ribeirão que estão 

envolvidos? É a Ana Cristina, o André Luiz, o Carlos Roberto, a Daniela Gozzo ou o 

Geraldo Fernando? 
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O SR. HERBERT WYLLIAM VÍTOR DE SOUZA OLIVEIRA - Quem 

mandou o primeiro ofício para o Ministério Público foi o Dr. André Menezes, mas me 

parece que não foi para ele que o caso foi distribuído. Quando o caso chegou, o 

procurador do caso estava de férias, e uma procuradora nele atuou, mas confesso que 

não sei quem exatamente ficou com ele. 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - É a Daniela? 

 

O SR. HERBERT WYLLIAM VÍTOR DE SOUZA OLIVEIRA - Eu acredito 

que sim.  

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - Então, eu irei protocolar aqui, 

imediatamente, o requerimento pedindo o convite à Daniela. Seria de extrema 

importância darmos sequência, ouvindo, de fato, quem irá continuar a investigação. 

Acho que é muito produtivo. Então, Sr. Presidente, estou apresentando o requerimento 

de convocação ou convite do procurador federal responsável pelo caso. 

O senhor chegou a ouvir algum agente do Legislativo ou do Executivo estadual? 

 

O SR. HERBERT WYLLIAM VÍTOR DE SOUZA OLIVEIRA - Não. 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - Não chegou a ouvir?  

 

O SR. HERBERT WYLLIAM VÍTOR DE SOUZA OLIVEIRA - Não. 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - Sr. Presidente, outra pergunta. De quem 

colheremos o depoimento na sequência? 

 

O SR. PRESIDENTE - MARCOS ZERBINI - PSDB - Carlos Alberto Santana 

e Carlos Luciano Lopes. São os dois que estão aqui. Quem foi intimado e não 

compareceu - que mandaram dois requerimentos - foi o César Augusto Lopes e o Cássio 

Chebabi. Nós iremos colocar aqui e apreciar qual atitude iremos tomar em relação aos 

dois. 

 



DIVISÃO DE TAQUIGRAFIA  77 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - Tenho outra pergunta. Eu sou autor de um 

requerimento que convocava o procurador-geral. Eu queria saber em que pé está. Se foi 

aprovado, por que ainda não foi distribuído para ele? 

 

O SR. PRESIDENTE - MARCOS ZERBINI - PSDB - Ele foi aprovado e será 

colocado à medida que avançamos com as investigações. Como eu disse, a ideia é 

primeiro apurar os fatos para, depois, chamar as pessoas gradativamente. 

Só para a ciência de V. Exa. e de todos os demais, na sessão de amanhã, eu irei 

colocar em votação os requerimentos de todos os deputados estaduais citados. Amanhã 

iremos aprovar o requerimento dos convites. Por quê? Porque, encerrando o processo 

das pessoas ligadas à Coaf que foram intimadas a depor, nós vamos partir para ouvir os 

funcionários públicos estaduais e os agentes políticos citados. 

Então, amanhã eu irei colocar, até para que fique aprovado o requerimento e não 

haja dúvidas de que não se quer proteger ninguém, não se quer deixar de apurar nada. 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - Sr. Presidente, acho que há uma 

compreensão aqui, que deve ser consensual. Primeiro, nós precisamos chamar o 

procurador ou a procuradora federal envolvida. Outro, o procurador-geral, que já foi 

aprovado. Com o depoimento do promotor, fica evidente a urgência em ouvi-lo. 

Outro apelo é para que não façamos um trabalho de ficar revisando aquilo que já 

foi feito. Assim, iremos direto nos envolvidos e nos supostamente culpados por essa 

máfia da merenda.  

Irei finalizar, até porque eu queria me dedicar mais aos outros que irão prestar 

depoimento. Eu respeito todo o tipo de manifestação política, mas está clara uma 

tentativa que eu considero infantil, a qual eu resumo assim: “olha, só roubamos porque 

o governo federal não fiscaliza”, como se a culpa do esquema fosse do governo federal, 

que não fiscaliza. Sabemos que a trama envolve membros da cooperativa, agentes do 

Governo do Estado, deputados e assessores de deputados. 

É forçar um pouco a barra... 

 

O SR. -  E pelo que o doutor disse, também envolve agentes municipais.  
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O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - E agentes municipais. Nesse sentido, é 

forçar a barra dizer que, por ausência de fiscalização do governo federal, acontece o 

roubo. (Manifestação dos presentes.)  

Sr. Presidente, achei uma “forçação de barra” muito grande essa tentativa de 

transformar quem investiga em réu, essa desqualificação permanente. Foi assim com os 

delegados e foi assim com o promotor de Justiça. Repito: respeito, é do jogo político, é 

um direito de cada um se manifestar e defender o que quer. 

É que o PSDB escalou homens de peso aqui. O deputado Barros Munhoz é, sem 

dúvida nenhuma, um dos maiores quadros políticos do estado de São Paulo. Tem 

capacidade intelectual, inteligência e conhecimento histórico para fazer a defesa. Pena 

que outros deputados do PSDB deveriam estar sentados aqui, mas estes não estarão aqui 

para defender, estarão aqui sentados no banco dos réus. 

É lamentável essa tentativa de desqualificação, de transformar em réu aquele que 

está investigando. É por isso que insisto que o foco da CPI deve ser este: ouvir 

rapidamente os envolvidos e não quem fez a investigação até aqui. Muito obrigado. 

(Manifestação dos presentes.) 

 

O SR. PRESIDENTE - MARCOS ZERBINI - PSDB - Tem a palavra a nobre 

deputada Ana do Carmo. 

 

A SRA. ANA DO CARMO - PT - Sr. Presidente, irei ceder o meu tempo ao 

nobre deputado José Zico Prado. 

 

O SR. PRESIDENTE - MARCOS ZERBINI - PSDB - Então, tem a palavra o 

nobre deputado José Zico Prado. Depois, iremos partir para a primeira pessoa da 

cooperativa a ser ouvida, como o deputado João Paulo Rillo falou.  

 

O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT - Agradeço à deputada Ana do Carmo, mas 

serei bem breve. Agradeço ao Dr. Herbert por sua conduta no caso e por sua vontade em 

esclarecer algumas coisas. Porém, eu tenho dúvidas em duas questões. A primeira é a 

seguinte: os agricultores que o senhor ouviu - que foram lá, preocupados que seus 

nomes estavam envolvidos - sabiam ou não que tinham a DAP para fornecer para a 

cooperativa? 
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O SR. HERBERT WYLLIAM VÍTOR DE SOUZA OLIVEIRA - Aqueles que 

me procuraram sabiam que tinham a DAP, mas alegaram não ter dado nenhuma espécie 

de autorização para a Coaf vender ou comercializar em nome deles. 

 

O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT - Todos aqueles que estão envolvidos... Quem 

dá a DAP é a Secretaria de Agricultura, a Cati. Quem é o representante da Cati na 

região? 

 

O SR. HERBERT WYLLIAM VÍTOR DE SOUZA OLIVEIRA - Uma das 

pessoa envolvidas foi o Carlos Eduardo, que virá aqui. Aconteceu até uma coisa 

engraçada. Ele era funcionário da Cati e, ao mesmo tempo, da diretoria da Coaf. 

Ele chega a assinar, Exa., um dos contratos que a Coaf celebra com uma das 

prefeituras. Ele disse que, naquele momento, ele ainda não era servidor da Cati, mas ele 

chega assinar um dos contratos. O Cássio Izique Chebabi assina e ele assina em 

conjunto, ambos com o prefeito municipal. Isso aconteceu no município de Cotia, em 

um contrato de 2011.  

 

O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT - A nossa questão a respeito do projeto de lei é 

muito clara. Não estamos defendendo nenhuma cooperativa que faz a sacanagem que 

vemos por aí. O que nós defendemos é que o pequeno e médio agricultor e o catador de 

lixo possam montar cooperativas e não ficar à mercê da Ocesp, que cobra o preço que 

cobra. 

O nosso projeto de lei tem sentido sim. O nosso projeto de lei é para que o 

trabalhador possa se organizar da melhor forma possível, e não dando autorização para 

eles fazerem a sacanagem que essa cooperativas lá fizeram. Então, não se pode 

condenar um projeto de lei que vem para abrir e dar condições para que os trabalhadores 

se organizem. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSDB - Eu jamais faria essa afirmativa, deputado. 

Se o senhor me permite, eu jamais faria essa afirmativa, principalmente conhecendo V. 

Exa. e outros deputados. Assim como os senhores foram enganados naquele momento, é 

possível... 
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Se bem que na Secretaria de Agricultura, não foi enganado. Ele participou da 

fraude. É esse Carlos aí. Era ele. Ele participou da fraude; ele era o agente público que 

participou da marmelada. 

 

O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT - Eu quero dizer isso, nobre deputado Barros 

Munhoz, porque imagine um produtor que planta abobrinha ter que vir depor e procurar 

um promotor. Ele não dorme muitas noites. Então, o que precisamos entender aqui são 

os malandros que existem nesse meio. É isso que estamos querendo procurar. Nós 

queremos descobrir a malandragem que havia nesse meio. 

Deputado Barros Munhoz, os estudantes que estão aqui se manifestando também 

são sofredores das consequências. É por tudo isso que eles vieram aqui e distribuíram 

para cada um de nós um pacotinho. Aquilo é lanche? Aquilo é merenda? Não é. É essa 

que o governo manda. (Manifestação dos presentes.) 

Queremos deixar claro que os agricultores e estudantes são vítimas dessa falcatrua 

toda que foi montada. Nesta CPI, queremos não só achar os culpados, mas condená-los. 

Sr. Presidente, queria deixar isso muito claro, porque os estudantes têm todo o direito de 

se manifestar. Afinal, eles são vítimas. Esta CPI saiu por consequência da luta deles e 

temos que reconhecer isso aqui. (Manifestação dos presentes.)  

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSDB - Deputado José Zico Prado, até na linha do 

seu raciocínio - e o Dr. Nilo está aqui, representando o procurador-geral -, gostaria de 

fazer um pedido de reforço, para criar uma força-tarefa. Não é possível que o Ministério 

Público, diante de um evento dessa natureza em Bebedouro, esteja com um quadro tão 

carente. 

O Dr. Herbert disse que estava sozinho, sem nenhum ajudante. Se quiser, 

podemos ceder alguns de Itapira ou de outras cidades. Sei que há dezenas de ajudantes, 

de promotores. Não é possível, Dr. Nilo. O senhor leve essa posição. Ou nós queremos 

apurar ou nós não queremos apurar, senão não adianta fazer CPI. Tem que ter apuração. 

 

 O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT - Sr. Presidente, a conduta que defendemos 

aqui é que cheguemos aos culpados. Acho que vários deputados já colocaram os 

caminhos. Nós não queremos proteger, mas também não queremos ficar fazendo 

denúncias e achando tudo aquilo... 
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Eu conheço V. Exa. quando foi ministro. Quando cheguei à Assembleia 

Legislativa, V. Exa. já estava aqui. Nós não queremos esconder nada a respeito do 

governo federal, mas não podemos achar que o Governo do Estado é um santo. É isso 

que estamos querendo e iremos defender até o fim desta CPI. 

 

O SR. PRESIDENTE - MARCOS ZERBINI - PSDB - Não há mais deputados 

inscritos. Dr. Herbert, só duas perguntas. Primeiro: o senhor sabe quem fez acordo de 

delação premiada? 

 

O SR. HERBERT WYLLIAM VÍTOR DE SOUZA OLIVEIRA - Em 

Bebedouro, o Cássio Izique Chebabi e o Emerson Girardi. Em Bebedouro, foram os 

dois. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSDB - Eles estão presos?  

 

O SR. HERBERT WYLLIAM VÍTOR DE SOUZA OLIVEIRA - Nesse 

momento não.  

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSDB - O senhor sabe se há algum com 

tornozeleira eletrônica?  

 

O SR. HERBERT WYLLIAM VÍTOR DE SOUZA OLIVEIRA - Não.  

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - O senhor sabe se há algum 

pedido de delação não aceito?  

 

O SR. HERBERT WYLLIAM VÍTOR DE SOUZA OLIVEIRA - Eu sei que, 

depois que os autos foram para a Justiça Federal, alguns advogados fizeram, em nome 

de seus clientes, pedidos para celebração de acordo de colaboração premiada, mas eu 

não tenho conhecimento se o Ministério Público Federal se posicionou a respeito. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Sobre aqui, na Procuradoria de 

Justiça?  
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O SR. HERBERT WYLLIAM VÍTOR DE SOUZA OLIVEIRA - Aqui na 

Procuradoria de Justiça? Eu sei que o Marcel Ferreira Julio também fez um acordo de 

colaboração premiada. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Houve pedidos negados?  

 

O SR. HERBERT WYLLIAM VÍTOR DE SOUZA OLIVEIRA - Que eu 

tenha conhecimento, não.  

 

O SR. PRESIDENTE - MARCOS ZERBINI - PSDB - Doutor, só mais uma 

pergunta em relação a isso. Foram homologados esses acordos de delação?  

 

O SR. HERBERT WYLLIAM VÍTOR DE SOUZA OLIVEIRA - Foram 

homologados todos.  

 

O SR. PRESIDENTE - MARCOS ZERBINI - PSDB - Todos foram 

homologados?   

 

O SR. HERBERT WYLLIAM VÍTOR DE SOUZA OLIVEIRA - Que eu 

tenha conhecimento, sim. 

 

O SR. PRESIDENTE - MARCOS ZERBINI - PSDB - Os três foram 

homologados? 

  

O SR. HERBERT WYLLIAM VÍTOR DE SOUZA OLIVEIRA - Os três 

foram homologados. 

 

O SR. PRESIDENTE - MARCOS ZERBINI - PSDB - Só mais uma última 

pergunta. Das prefeituras em que o senhor começou o processo de investigação, quais 

delas o senhor acha que merecem uma investigação mais apurada? 

  

O SR. HERBERT WYLLIAM VÍTOR DE SOUZA OLIVEIRA - Americana 

e Mogi das Cruzes foram os dois casos em que foi possível enxergar uma clareza no 

suposto sobrepreço. Talvez fosse uma linha de investigação importante começar por aí. 
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O SR. PRESIDENTE - MARCOS ZERBINI - PSDB - Por essas duas? Agora, 

todas as outras têm algum tipo de indício? 

 

O SR. HERBERT WYLLIAM VÍTOR DE SOUZA OLIVEIRA - Todas as 

outras ou venderam para a Coaf ou contrataram com ela. Nesse relatório que irei deixar 

aqui, eu agrupo as prefeituras cujas chamadas públicas foram feitas com orçamentos da 

AAOB e da Horta Mundo. 

Essa é uma linha de investigação muito boa, por que como o próprio Cássio 

Chebabi vai fornecer orçamento de três empresas? E mais, o Cássio Izique Chebabi 

disse que não é ele o responsável pelos orçamentos das outras duas e atribui aos demais 

representantes da Coaf a responsabilidade pelos orçamentos dessas outras empresas 

ligadas a ele. 

 

O SR. PRESIDENTE - MARCOS ZERBINI - PSDB - O senhor poderia nos 

fornecer essa relação das prefeituras?  

 

O SR. HERBERT WYLLIAM VÍTOR DE SOUZA OLIVEIRA - Está no 

mesmo relatório.  

 

O SR. PRESIDENTE - MARCOS ZERBINI - PSDB - Agradeço então. 

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Sr. Presidente, gostaria de fazer uma 

pergunta ao promotor sobre esse caso. O senhor sabe se algum funcionário da Coaf se 

dispôs voluntariamente a fazer algum tipo de depoimento e não foi aceito? 

 

O SR. HERBERT WYLLIAM VÍTOR DE SOUZA OLIVEIRA - Se ele se 

dispôs a depor e o depoimento não foi colhido?  

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Isso. 

 

 O SR. HERBERT WYLLIAM VÍTOR DE SOUZA OLIVEIRA - Isso me 

causa estranheza. Não tenho conhecimento, não me recordo de isso ter acontecido. 

Nessa linha de trabalho, por exemplo, lembro-me de estar um dia na delegacia e um 
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funcionário da Coaf, Mateus alguma coisa, queria porque queria ser ouvido, pois 

chegou ao seu conhecimento que o nome dele havia sido veiculado em um orçamento. 

Eu me lembro de que um dos delegados o ouviu. 

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Então, o senhor não tem nenhuma 

informação se ele se dispôs voluntariamente a falar e depois foi preso?  

 

O SR. HERBERT WYLLIAM VÍTOR DE SOUZA OLIVEIRA - Alguém que 

se dispôs a falar... 

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Um funcionário da Coaf. 

 

O SR. HERBERT WYLLIAM VÍTOR DE SOUZA OLIVEIRA - Eu me 

lembro do... 

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Luiz Carlos dos Santos. 

 

O SR. HERBERT WYLLIAM VÍTOR DE SOUZA OLIVEIRA - Eu me 

lembro do Luiz Carlos dos Santos ter se manifestado no sentido de falar. Não me 

recordo exatamente por que o depoimento dele não foi colhido naquele primeiro 

momento. Depois, o senhor tem razão em dizer que houve decreto de prisão temporária 

dele. 

 

O SR. PRESIDENTE - MARCOS ZERBINI - PSDB - Eu gostaria de agradecer 

ao Dr. Herbert e ao Dr. Nilo a gentileza de virem aqui e prestarem esses esclarecimentos 

por tantas horas. Muito obrigado pela colaboração. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Sr. Presidente, só para entender. 

Gostaria também de agradecer a presença do Dr. Nilo. Ele veio acompanhar o 

promotor? Gostaria de entender esse procedimento. Isso é praxe do MP? 

 

O SR. NILO SPINOLA SALGADO FILHO - Bom dia, deputado. Eu 

simplesmente me dispus a acompanhar o Dr. Herbert e só aceitei a mesa porque fui 

convidado, me dispus a ficar em qualquer lugar desta Casa. 
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O SR. PRESIDENTE - MARCOS ZERBINI - PSDB - Fui eu quem o convidei 

a participar. 

 

O SR. NILO SPINOLA SALGADO FILHO - Evidentemente, aqui não há 

nenhuma relação hierárquica, assim como não há legalmente, entre a Procuradoria e um 

membro do Ministério Público. Essa é a minha condição e a minha presença aqui. Eu 

poderia estar aqui, como poderia estar lá, se assim tivesse sido determinado pela Mesa.  

 

O SR. PRESIDENTE - MARCOS ZERBINI - PSDB - Fui eu quem o convidei 

para participar da mesa em função do respeito. Queria mais uma vez agradecê-lo. 

Iremos suspender a sessão por cinco minutos. Antes, gostaria de solicitar que fosse 

trazido para cá o Sr. Carlos Alberto Santana da Silva. 

 

* * * 

 

- Suspensa a sessão, ela é reaberta sob a Presidência do Sr. Marcos Zerbini. 

 

* * * 

 

O SR. PRESIDENTE - MARCOS ZERBINI - PSDB - Temos aqui o Sr. Carlos 

Alberto Santana da Silva, e eu queria lembrá-lo que seu depoimento tem força de 

testemunha, por isso o compromisso de falar a verdade, sob as penas da lei. 

Queria começar passando a palavra para o Carlos Alberto, para que ele faça uma 

pequena explanação. Depois disso passaremos às perguntas dos Srs. Deputados. 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Boa tarde.  

Meu nome é Carlos Alberto, fui vice-presidente da Coaf no período de 2012 a 10 

de fevereiro de 2016. Entrei na cooperativa com a incumbência de desenvolver um 

projeto do projeto micro bacias, porém, no decorrer da elaboração desse projeto, não 

consegui fazer, por motivos de trabalho. 

Depois, em 2013, o antigo vice-presidente saiu da cooperativa e teve uma nova 

eleição, na qual fui empossado como vice-presidente até outubro de 2015. Com o 

pedido de renúncia do antigo ex-presidente, Sr. Cassio Chebabi, fiquei até o dia 10 de 
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fevereiro de 2016. Minha função na cooperativa era a elaboração de documentos para a 

chamada pública, e era isso. 

 

O SR. LUIZ TURCO - PT - Pela Ordem, Sr. Presidente. Queria me inscrever. 

 

O SR. PRESIDENTE - MARCOS ZERBINI - PSDB - Deputado Luiz Turco. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSDB - Pela oportunidade, o depoente foi 

funcionário da Secretaria de Agricultura? Ainda é? 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Nunca fui. É o Sr. 

Carlos Eduardo da Silva.  

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSDB - Pois não. Desculpa. 

 

O SR. PRESIDENTE - MARCOS ZERBINI - PSDB -Tem a palavra o nobre 

deputado Luiz Turco. 

 

O SR. LUIZ TURCO - PT - Obrigado, Presidente. Vou fazer algumas perguntas 

para iniciarmos o processo. 

A Coaf é uma cooperativa que surgiu com agricultores familiares, mas que, 

infelizmente, no meio desse caminho, resolveu fazer opções erradas em conluio com 

agentes públicos de políticos. 

O senhor está disposto a ajudar a investigação para que possamos conhecer quais 

são os atos ilícitos e quais foram as ações legais? 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Sim. Eu até colaborei 

com as investigações no inquérito policial, disponibilizando senhas, bloqueando e-mails 

de antigos funcionários, cedendo senhas de computadores para que os delegados 

pudessem investigar com toda a transparência e a critério deles. 

 

O SR. LUIZ TURCO - PT - A Coaf, na sua gestão, conseguiu contratos sem 

fraude? 
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O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Na minha gestão estava 

quase impossível fazer projetos de venda, porque eu fiz uma proposta para todos os 

funcionários que trabalhavam direto com o produtor, para que se vinculasse o nome do 

produtor a um produto que ele produzia. 

Porém, não consegui fazer isso. 

 

O SR. LUIZ TURCO - PT - Houve fraude na participação do contrato de 2011 

com a Secretaria de Educação? Teve algum tipo de auxílio dentro das secretarias de 

Educação, Agricultura ou Casa Civil? 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Em 2011 eu não 

trabalhava na cooperativa, entrei em 2012 e fui para a diretoria em 2013. 

 

O SR. LUIZ TURCO - PT - Então o senhor não tem conhecimento? 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Não tenho. 

 

O SR. LUIZ TURCO - PT - Parece que as brigas internas foram decisivas na 

trajetória da Coaf até aqui. O senhor poderia explicar as brigas que houveram entre o Sr. 

Cassio Chebabi e o Sr. Weder. 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Sim, o Weder, o antigo 

ex-presidente, criou outra cooperativa e começou a fazer o mesmo trabalho que a Coaf. 

Por isso eles se desentenderam, o Cassio permaneceu na cooperativa e o Sr. Weder 

Piffer com essa outra cooperativa. 

 

O SR. LUIZ TURCO - PT - E a briga que ele tinha com o Sr. Fossaluzza? 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Assim, como o Sr. 

Fossaluzza era o controller, ele tinha muito acesso ao presidente nessa questão de fazer 

orçamentos e buscar empréstimos para sanar as dívidas da cooperativa. Essa era a 

relação que ele tinha com ele. 

 

O SR. LUIZ TURCO - PT - Só mais duas questões aqui, rapidinho. 
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O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Vossa Excelência me concede 

um aparte depois, deputado Turco? Por favor. 

 

O SR. LUIZ TURCO - PT - Pois não. 

A Coaf não emite DAPs por si só, quem ajudou dentro da Cati ou dentro da 

Secretaria Estadual da Agricultura? 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Como a Coaf não tem 

esse credenciamento do Ministério do Desenvolvimento Agrário para emitir a DAP, 

quem emitia as DAPs era o Incra, o Itesp; eu não tinha esse controle.  

No meu trabalho eu já tinha as DAPs dos produtores. 

 

O SR. LUIZ TURCO - PT - A Coaf também não elabora editais. Quem ajudou 

de dentro da Secretaria Estadual de Educação?  

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - O próprio site do 

Ministério do Desenvolvimento Agrário tem uma sugestão de edital. Eu não sei quem 

fez esse processo porque o meu trabalho não era externo, era mais interno. 

 

O SR. LUIZ TURCO - PT - Por fim, qual é o nome da cooperativa que o Sr. 

Weder criou quando saiu da Coaf? 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Não me lembro, mas 

vou tentar lembrar e falo para o senhor. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Sr. Carlos Alberto Santana, o 

senhor respondeu que, em 2011, não trabalhava na empresa, que só começou a partir de 

2012. É isso? 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - É isso. 
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O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - A partir de 2012, o senhor tem 

informação de quais contratos foram direcionados? Teve algum favorecimento para que 

a Coaf ganhasse? 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Então, V. Exa., meu 

trabalho na cooperativa tem todo um processo. A prefeitura publicava um edital e, 

conforme esse edital, eu elaborava o projeto de venda com a relação dos produtores que 

já vinham desde 2011. Não tinha essa atividade externa, não cabia a mim, quem tinha 

mais essa atividade externa era o Sr. Cassio Chebabi, o César Bertholino, o Carlos 

Luciano Lopes e os outros vendedores terceirizados da cooperativa. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - O senhor não sabe nada sobre 

isso? 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Eu ouvia dizer que tal 

pessoa, tal pessoa... 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Ouvia dizer o quê? 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Que tal pessoa estava 

influenciando. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Tal quem? 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Assim, por exemplo, tal 

deputado, tal isso, mas, no decorrer das investigações... 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Que “tal deputado”? 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Por exemplo, “ah, o 

Duarte Nogueira”, mas o que se percebeu... 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Só o Duarte? 
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O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Não, por exemplo, o 

Fernando Capez. E aí começavam a citar nomes para que... 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Eles quem? 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - O Sr. Cassio Chebabi, 

principalmente o Baleia Rossi, usavam o nome desses deputados para, tipo, amedrontar 

os funcionários, falando que já estava tudo certo, que ia ganhar as licitações, mas nem 

sempre era assim, a Coaf levava prejuízo. Depois que eu me tornei presidente, a Coaf 

levava prejuízo na venda dos seus produtos. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Então a Coaf praticamente fazia 

doação às prefeituras e ao estado? 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Não, doação é PAA. É 

Programa de Aquisição de Alimentos. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Ela tomava prejuízo? 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Tomava prejuízo, 

porque as contas não eram feitas corretamente. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - O senhor em algum momento 

comentou ou citou a alguém que houve participação de servidores do estado no contrato 

da Coaf com a Secretaria de Educação? 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Não. No meu 

depoimento do dia 19 eu não falei isso em nenhum momento. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - E como se deu esse contrato? 

Como aconteceu? Como foi esse processo? A Coaf participou? Ganhou? Como foi isso 

aí? 
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O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Então, minha função era 

elaborar o projeto de venda. Eu fiz o projeto de venda. Esses contatos externos eu não 

fiz. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Já que o senhor fazia o projeto de 

venda, devia trabalhar com preço. 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Isso. Antes disso tinha a 

elaboração do orçamento. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Como se dava isso? 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Quem elaborava o 

orçamento era a nossa equipe do comercial e também o João Roberto Fossaluzza, que 

criou essa estrutura dos orçamentos da cooperativa. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Então o Roberto Fossaluzza é 

quem criava os orçamentos lá, quem manipulava os preços? 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - É, ele fazia os 

orçamentos conforme a distância, conforme a comissão do vendedor. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Comissão só do vendedor ou de 

mais alguém? 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Ele fazia conforme a 

comissão do vendedor. Minha parte era pegar os preços já dispostos no orçamento e 

montar o projeto de venda. 

  

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Qual o grande diferencial da 

Coaf para as outras concorrentes das chamadas públicas de que ela participava? 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Penso que era o suco de 

laranja. 
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O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Qual a diferença do suco de 

laranja dela para os outros sucos? 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Passava nos testes de 

degustação, passava em todos os testes. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Quais testes mais? 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Com as crianças... 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - As crianças que faziam o teste? 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Também. Degustação. 

Palatável. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - E qual outro teste é exigido? 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - O laudo bromatológico... 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - O que isso? Esse laudo 

bromatológico. 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - É para ver se tem 

alguma impureza, alguma bactéria, tinha todas essas... 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - E é fácil fazer esse laudo? 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Não é fácil. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Como é que faz? 
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O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Tem que ter alguém, um 

instituto, porque... eu estou explicando de um jeito não técnico, algum laboratório que 

faça esse trabalho. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Quem fazia para a Coaf? 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Quem sabe essa 

informação com mais detalhes é o Carlos Luciano Lopes, eu não sei detalhadamente 

quem fazia isso. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Então a Coaf tinha um laudo 

bromatológico que outras cooperativas não tinham. É isso? 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Tinham, as outras 

cooperativas também tinham esse laudo. Todos que participavam do chamamento 

público tinham que fazer esse laudo. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - E o que o senhor sabe da 

Coagrosol? 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Era uma concorrente da 

cooperativa na venda de suco de laranja. 

 

O SR. PRESIDENTE - MARCOS ZERBINI - PSDB - Próximo deputado 

inscrito, Carlão Pignatari. 

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Boa tarde. 

Quero cumprimentar o nobre depoente e dizer que o senhor era a pessoa técnica 

que montava os contratos, tanto com a Secretaria de Estado da Educação quanto com as 

prefeituras municipais. É isso? 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Não, não montava o 

contrato. 
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O SR. CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Não, a proposta. 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Assim, o projeto de 

venda. 

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Projeto de venda. A proposta de venda, 

projeto de venda, a proposta com todos os produtores, enfim... 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Assim, pediam a 

declaração do fundo de garantia, do INSS, as declarações que já vêm no edital a pedido 

do MDA, tudo isso. 

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI - PSDB - O MDA ia, normalmente, à 

cooperativa para fazer as fiscalizações que iam ser feitas. 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Foram duas vezes. 

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Segunda pergunta, o senhor, que 

conhece os contratos, porque trabalhava com isso; o que a Coaf vendeu para o Governo 

de São Paulo? Foi apenas suco de laranja ou foi merenda escolar também? Arroz, feijão, 

abobrinha... 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Não, apenas o suco de 

laranja. 

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Para as prefeituras vendia suco de 

laranja e outros produtos da merenda escolar. 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Da merenda escolar. 

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI - PSDB - O senhor há pouco disse, não sei se foi 

na pergunta do deputado Turco ou do deputado Alencar Santana, que o Marcel Ferreira 

Júlio, ele era lobista, é isso? 
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O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Isso. 

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Ele era vendedor da cooperativa. 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Isso. Era um 

representante da cooperativa. 

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI - PSDB - E o Cassio Chebabi afirmava que 

havia repasse para deputados? 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Isso, ele afirmava isso. 

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI - PSDB - O senhor disse isso aqui, para 

deputados estaduais, federais, enfim... 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Até para o próprio 

engrandecimento pessoal, ele fazia muito isso. Dizia que conhecia tal pessoa, que essa 

tal pessoa estava na sua mão. Ele usava muito isso para continuar... 

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Eles diziam que repassavam valores 

financeiros para esses deputados? 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Isso. E para os 

assessores. 

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Para os assessores ou para os 

deputados? 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Para os deputados, por 

meio dos assessores, passava pelo Marcel e entregava aos deputados. 

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Depois... 

Presidente, posso continuar? 
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O SR. PRESIDENTE - MARCOS ZERBINI - PSDB - Por favor, peço, mais 

uma vez, a quem está assistindo a sessão, para que se mantenha em silêncio enquanto os 

Srs. Deputados e o depoente falam. 

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI - PSDB - A partir da hora que o senhor foi preso 

em um dia, soltaram e coletaram o seu depoimento, o senhor acredita que isso era 

verdadeiro ou achava que isso era muito mais para poder vender uma história de que ele 

passava para o deputado Fernando Capez, ou de que passava para o Duarte Nogueira, 

para o Baleia Rossi, como o senhor diz. 

O senhor acha que ele repassava para isso ou era apenas uma maneira de ele 

ganhar um pouco mais de dinheiro nesse negócio? 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Isso. Era uma forma de 

ele ganhar mais dinheiro, porque, até pelas escutas telefônicas, até mesmo quando ele 

saiu da cooperativa, os dois vendedores da cooperativa, o César Bertholino, o Carlos 

Luciano, combinavam de falar para mim, que era o então presidente, “ah, vamos falar 

que tem que pagar mais, que tem isso”, e eles mesmos ficaram com o dinheiro. 

No meu depoimento o delegado me disse “você foi muito enganado a respeito 

disso”. Por isso que eu liberei o meu sigilo bancário, as minhas contas, o meu sigilo 

fiscal e deixei a cargo da polícia. 

Os deputados que utilizavam o nome eram o Baleia Rossi, o Duarte Nogueira, o 

Fernando Capez, o Marquezelli, utilizavam esses nomes como açúcar, como doce na 

boca de criança, toda hora isso era pontuado na cooperativa. 

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI - PSDB - O senhor acredita, hoje, que não havia 

esse tipo de repasse? 

 

  O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Não havia esse tipo de 

repasse. 

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Era somente isso, Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - MARCOS ZERBINI - PSDB - Delegado Olim. 
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O SR. DELEGADO OLIM - PP - Rapidamente, eu estava vendo esse imbróglio 

todo do seu depoimento, li tudo com detalhes e o senhor, até então, era um vendedor da 

empresa e depois virou presidente, certo? 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Não, o senhor deve ter 

lido o nome do Carlos Luciano Lopes, eu sou Carlos Alberto. 

 

O SR. DELEGADO OLIM - PP - Então, você é o Carlos Alberto Santana da 

Silva, não é esse o nome? 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Isso. 

 

O SR. DELEGADO OLIM - PP - Então está bom, então eu li certo. 

O senhor foi vice-presidente e depois foi presidente, assumiu a Coaf. 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Isso, em outubro. 

 

O SR. DELEGADO OLIM - PP - Então, aí eu lhe pergunto: o senhor ouviu as 

histórias todas que se ouve aqui do senhor Cassio Chebabi, que para tudo ele falava os 

nomes dos deputados, usava nome de poderosos... a pergunta do deputado Carlão 

Pignatari até foi pertinente, era uma pressão para ele ter mais força, para mostrar para os 

senhores que ele era amigo dos poderosos, para ter vantagem; e o senhor, no seu íntimo, 

depois que virou presidente e deu prosseguimento, alguma vez o senhor levou, a não ser 

os assessores que se dizem, o tal de Marcel lobista e o outro, que até é funcionário desta 

Casa, que também se diziam íntimos de deputados; no seu íntimo, o senhor acha que 

esse dinheiro foi dado a algum deputado ou o senhor acha que eles usaram mais para 

poder tirar vantagem e ficar com o dinheiro para eles? 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Para mim ficaram com o 

dinheiro para eles. 

 

O SR. DELEGADO OLIM - PP - Só isso, Presidente. 

 



DIVISÃO DE TAQUIGRAFIA  98 

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Vossa Excelência me concede um 

aparte, Delegado Olim? 

 

O SR. DELEGADO OLIM - PP - Positivo. Fique à vontade. 

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Em algum momento, em seus 

depoimentos ou na polícia, no MP, enfim, o senhor foi coagido para que falasse alguma 

coisa diferente do que o senhor pensava? Ou não? 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - No meu depoimento do 

dia 19, toda ameaça... 

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI - PSDB - E se ele foi gravado, se foi filmado 

todo o depoimento. 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Não, quem redigiu meu 

depoimento foi o promotor Romanelli. Ele redigiu e sempre com a ameaça de eu ser 

preso: “você vai ficar aqui, você vai continuar preso”, e “o que você sabe de Capez, o 

que você sabe de Duarte Nogueira, o que você sabe de Marquezelli”, sempre fazendo 

essas perguntas para mim. 

No meu depoimento eu disse que ouvi dizer, eu não podia afirmar, porque eu não 

conhecia essas pessoas. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Mas você ouviu dizer mesmo? 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Eu ouvi dizer. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - E agora você não ouviu mais? 

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Pelo Cassio Chebabi e pelo Marcel 

Júlio, isso? 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Isso. 
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O SR. PRESIDENTE - MARCOS ZERBINI - PSDB - Próximo deputado 

inscrito, deputado Barros Munhoz. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSDB - Os promotores participavam sempre dos 

depoimentos? Das outras pessoas e do senhor, participaram? Dr. Romanelli e quem 

mais? 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - O único depoimento que 

eu fiz foi com a presença do Dr. Herbert e as intimações eu chegava até a dispensar, eu 

falava para os delegados “se vocês quiserem, podem me ligar que eu venho aqui 

conversar com vocês”. Sempre me coloquei à disposição da Justiça para qualquer 

esclarecimento. 

O meu depoimento com o Dr. Herbert foi filmado, mas com o Dr. Romanelli eu 

só li meu depoimento depois. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSDB - Ele é quem digitou? 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Ele que redigiu. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSDB - Ele que redigiu seu depoimento? 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Ele que redigiu. Isso. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSDB - E ele é quem lhe fez ameaças? 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Ele me fez ameaças. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSDB - Ele que o amedrontou para falar e 

incriminar os deputados. Foi isso? 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Isso. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSDB - O senhor sabe o faturamento da Coaf? Por 

mês ou por ano. Na época boa, na sua época de presidente, quanto faturava? 
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O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Na minha época de 

presidente o faturamento estava mínimo. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSDB - Quanto? 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Oitocentos, seiscentos 

mil... 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSDB - Por mês? 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Isso. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSDB - E antes do senhor? Na época melhor. 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Na época melhor já teve 

um faturamento de 15 milhões, 13 milhões.  

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSDB - Mês? 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Não, ano. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSDB - Então, era um pouco mais, era um milhão 

ao mês. É isso? 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Isso. 

Assim, tinha um recesso na época de férias escolares. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSDB - Perfeito, perfeito. 

Além da Secretaria da Educação e das prefeituras, a Coaf fornecia a mais alguém? 

Por exemplo, proprietários de pedras na Ceagesp São Paulo, Ceagesp Campinas, 

alguma coisa assim? 
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O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Assim, fornecia para 

alguns restaurantes da nossa região, oferecia também para produtores do Ceagesp para 

quem a cooperativa levava esse produto. Como a cooperativa tinha o Hort Shopping, 

também pegava produtos do Ceagesp para colocar no Hort Shopping. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSDB - Perfeito. 

Finalmente, que tipo de fiscalização fazia o MDA na Coaf? O senhor disse que foi 

duas vezes lá quando era presidente. Fazia o quê? Ia ao campo? Ia conversar com os 

produtores? O que fazia? A fiscalização do Ministério do Desenvolvimento Agrário, em 

que consistia? 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Ele fazia perguntas, 

principalmente para o Cassio Chebabi, e visitava os produtores. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSDB - E o Cassio o quê? Enganava eles? 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Então, desses 

depoimentos a gente não participava, essas conversas. Eu participei uma vez, quando 

eles me fizeram algumas perguntas a respeito dos produtores de Ibitiúva, que é uma 

região lá perto, e eu não participava dessas reuniões. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSDB - E eles entendiam que tudo era normal ou 

achavam que estava errado? 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Assim, o Cassio era o 

dono da Coaf, né? 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSDB - Era o dono da Coaf? 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Era o dono da Coaf. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSDB - Como assim o dono da Coaf? Tinha 

parentes que também eram associados? Como, dono da Coaf? 
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O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Ele que mandava e 

desmandava na cooperativa. Como ele é quem deu início, tinha essa questão de mandar 

na cooperativa. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSDB - Perfeito. Eu me considero 

estarrecidamente satisfeito. Está comprovada... 

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Um aparte, por favor? 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSDB - Pois não, um aparte para o deputado. 

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Eu só queria saber se o senhor 

colaborou com as investigações. 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Colaborei com as 

investigações. 

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI - PSDB - O senhor se propôs a fazer uma 

delação premiada ou fazer alguma coisa? 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Eu me propus a fazer 

essa delação, mas minha delação não interessava, porque... 

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI - PSDB - O senhor propôs e não foi aceita, foi 

isso? 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Não foi aceita. Meu 

advogado pode explicar melhor. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSDB - Acho que está bem esclarecido. 

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Claro, está tranquilo. 
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O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Se pudesse, para esclarecer, eu 

gostaria, Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - MARCOS ZERBINI - PSDB - Sem nenhum problema. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSDB - Só mais uma perguntinha, quanto o 

senhor ganhava da Coaf? 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Eu ganhava dez mil 

reais. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSDB - Por mês? 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Por mês. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSDB - E o Chebabi? (Manifestações dos 

presentes.) 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Vinte e três mil. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSDB - Vinte e três mil reais. Quais outros 

dirigentes ganhavam salários altos dessa forma? 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - João Roberto 

Fossaluzza. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSDB - Ganhava quanto? 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Ele ganhava nove mil 

reais. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSDB - Quem mais, por favor. 
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O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Os vendedores tinham 

salários de seis, de cinco, todos salários... 

 

O SR. PRESIDENTE - MARCOS ZERBINI - PSDB - Eles tinham comissão 

também? 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Tinham comissão, fora 

as comissões. Por exemplo, eu não tinha comissão. Os vendedores tinham essas 

comissões. 

 

O SR. ADILSON ROSSI - PSB - Perfeito. 

 

O SR. PRESIDENTE - MARCOS ZERBINI - PSDB - Senhores e senhoras, 

por favor! Já pedi, por favor, para ficar em silêncio, ainda mais falar palavrão aqui. 

Vamos ser obrigados a retirá-los. Por favor! 

 

O SR. - Aí não, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - MARCOS ZERBINI - PSDB - Por favor. Por favor. 

Não queremos tomar esse tipo de atitude. Por favor. 

A pedido do deputado Alencar Santana, o senhor poderia explicar do ponto de 

vista mais técnico, doutor? Identifique-se, por favor. 

 

O SR. ROGÉRIO VALVERDE - Boa tarde a todos. Meu nome é Rogério 

Valverde. Sou advogado do Sr. Carlos Alberto e também do Sr. César Bertholino. Estou 

aqui, hoje, na condição de advogado do Sr. Carlos Santana. 

Apenas com relação a essa questão de delação premiada, meu cliente foi ouvido 

inúmeras vezes. Acho que pelo menos seis, sete vezes ele foi chamado até a delegacia 

de Polícia e lá colaborou de todas as formas, fornecendo senhas, dando detalhes de toda 

a operação, citando todos os municípios envolvidos, enfim todos os detalhes. E nós 

sempre questionávamos se não haveria possibilidade já de formalizarmos um acordo de 

delação premiada naquele momento. E as autoridades todas diziam o seguinte: ao final 

da investigação, iremos apreciar todos os depoimentos, colaborações de todos os 

investigados, e nós fecharemos acordo com quem entendermos que realmente colaborou 
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com a investigação. Esse foi o acordo feito entre cavalheiros, entre a defesa e as 

autoridades. Porém, fomos surpreendidos, no meio desse caminho da investigação, com 

a delação premiada. Aliás, soubemos através da imprensa que o Sr. Cassio Chebabi já 

foi beneficiado com essa delação premiada. Ora, vimos em televisão, ontem inclusive, 

que o advogado do Sr. Cassio Chebabi está questionando na Justiça inclusive as suas 

assinaturas, com firma reconhecida. Ou seja, o Sr. Cassio Chebabi colaborou muito 

menos, se é que colaborou, e ele, sim, foi agraciado com uma delação premiada. E meus 

dois clientes, diga-se de passagem, colaboraram de forma incondicional e até o 

momento não tiveram... 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Esse mesmo desejo de colaborar 

com a Justiça é o mesmo desejo de colaborar com a CPI? 

 

O SR. ROGÉRIO VALVERDE - De forma clara. Sem dúvida alguma. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Se eu sou promotor do caso 

também não aceitaria a delação, porque ele só ouviu dizer... até agora ele não sabe de 

nada... Não sei qual detalhe ele disse, né, lá no processo, mas tudo bem. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSDB - Sr. Presidente, está terminada já a 

inquirição? Estou perguntando. Calma! 

 

O SR. PRESIDENTE - MARCOS ZERBINI - PSDB - É que não existe mais 

nenhum deputado inscrito. 

Então a informação é que o deputado José Zico Prado havia se inscrito antes, 

deputado Alencar Santana. 

Com a palavra o deputado José Zico Prado. 

 

O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT - Eu só queria perguntar: você é produtor 

rural? 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Não sou produtor rural. 
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O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT - E como você é presidente de uma 

cooperativa de trabalhadores rurais? 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - No estatuto da 

cooperativa está prevista a margem de 70/30: 70% produtor e 30% não produtor. Esse 

estatuto existe desde 2011. 

 

O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT - E a Coaf não é filiada à Ocesp? 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Não, não. Eu tentei fazer 

o processo, porém a Ocesp indeferiu. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Que DAP? 

 

O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT - E as DAPs dos agricultores que desses 

70%..., como é que vocês conseguiam isso? 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Em 2012, essas DAPs já 

existiam na DAP jurídica da cooperativa. 

 

O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT - Quando você era presidente não teve 

nenhuma DAP emitida para nenhum agricultor? 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Não. A Coaf não emitia 

DAP. 

 

O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT - Não, eu sei que a Coaf não. Eu estou dizendo 

que vocês não exigiam nenhuma DAP do produtor no período que você é presidente? 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Não, não teve nenhuma 

DAP nova dentro da cooperativa. 

 

O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT - Em quantos sócios vocês são? 
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O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Conforme a DAP eram 

800 sócios. Oitocentos a 1.000 sócios. 

 

O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT - De produtores ali da região? 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Isso.  

 

O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT - E a maioria deles era fornecedora de que tipo 

de produtos para a Coaf? 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Laranja, verduras, 

legumes. 

 

O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT - Laranja em suco? 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Então, os produtores de 

suco ficavam mais na região de Jales. Quando eu entrei na Coaf, a maioria do suco 

vinha da região de Fernandópolis. 

 

O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT - Os sucos vinham de lá? 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - A laranja. 

 

O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT - A laranja. 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Isso. 

 

O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT - Dos produtores da região de Fernandópolis? 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Fernandópolis, Jales, 

porque tinha um representante, a Coaf tinha um polo lá dentro de Fernandópolis. 

 

O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT - Tem um polo de distribuidor, de comprador? 
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O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - É, para captar 

produtores, essas coisas. 

 

O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT - Em Fernandópolis?  

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Em Fernandópolis. Não 

existe mais. 

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Deputado José Zico, só para colaborar, 

nós devemos ter uns 50, 60 produtores da região de Indiaporã, Macedônia, 

Fernandópolis... 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Isso. 

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Inscrito através desse polo - fiquei 

sabendo disso ontem - de Fernandópolis. 

 

O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT - Indiaporã tem produtor de laranja, conheço 

um! 

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Não sei se tem ou não. Não conheço. 

 

O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT - Eu estou dizendo, eu conheço, sei que só tem 

uma plantação de laranja em Indiaporã. Esse não é pequeno. Eu só estou querendo 

entender por que essa laranja in natura vocês compravam. 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Isso, in natura. 

 

O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT - In  natura, e depois como é que vocês faziam 

para... Que acordo havia para esmagar a laranja? Como é que era isso? 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - As empresas 

esmagavam a laranja, depois faziam o envasamento e colocavam num sachezinho... 
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O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT - A esmagadora comprava de vocês? Vocês 

que entregavam essa...? 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Não, a esmagadora 

beneficiava o suco. 

 

O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT - Mas beneficiava a laranja desses 

fornecedores que elas compravam?  

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Desses fornecedores, 

mas depois eu fiquei sabendo que todo o processo, quando eu assumi a presidência, que 

para atender certos contratos era comprado direto de grandes produtores e de algumas 

indústrias. 

 

O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT - Ah, comprava das indústrias e de grandes 

produtores de laranja? Não era da agricultura familiar? 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Não, de um tempo para 

frente começou a comprar de grandes produtores. 

 

O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT - Que tempo para frente? Qual a época? 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Assim, penso que 2015, 

final de 2015 para frente começamos a comprar desses grandes produtores. Quem tem 

mais detalhes assim era o Sr. Carlos Luciano Lopes, que ele trabalhava na Logística. Ele 

conhece mais esse processo, domina mais do que eu essa compra de laranja. 

 

O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT - Tudo bem, presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - MARCOS ZERBINI - PSDB - Próximo deputado, João 

Paulo Rillo. 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - Carlos Alberto, quero fazer uma pergunta. 

O senhor, hoje, é presidente de qual cooperativa? 
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O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Não sou presidente de 

nenhuma cooperativa. Estavam tentando fazer a Cooperatis, mas ela morreu no ninho. 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - Tudo bem. 

Tenho informação aqui de que você era presidente de uma cooperativa. Você é 

sócio de uma outra empresa? 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Não, não sou sócio. 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - Há uma cooperativa chamada Cooperativa 

Construindo o Futuro. Você não tem nada a ver com ela? 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Não conheço. 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - Nem a Boa Conduta Consultoria? 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Isso, essa era minha 

antiga empresa. 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - Sua antiga empresa. 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Isso. 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - Eu vou passar agora, daqui a pouco eu 

pergunto. 

 

O SR. PRESIDENTE - MARCOS ZERBINI - PSDB - Mais deputados? 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Eu. 

 

O SR. PRESIDENTE - MARCOS ZERBINI - PSDB - Deputado Alencar 

Santana? 
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O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Presidente, quem testemunha é 

obrigado a falar a verdade. Eu estava no banheiro, não escutei essa parte. 

 

O SR. PRESIDENTE - MARCOS ZERBINI - PSDB - Sim, foi dito. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Tudo bem. Só voltando aqui, 

quero agradecer o deputado Olim pelo empréstimo dos documentos. O senhor 

menciona, em determinado momento, no seu depoimento, que tinha propina Marcel e 

Moita. É isso? 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - O Marcel. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - O Moita não teve... 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Assim, quem me falou 

de Moita foi... 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Estou lendo aqui no depoimento 

do dia 19 de janeiro. Seu. 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Isso. O promotor 

falando para mim, “Você conhece o Moita?” Falei: “Ouvi dizer.” 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - O senhor queria colaborar ainda, 

queria que a delação fosse aceita ainda? 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Mas o senhor é 

delegado? (Risos.)  

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Sou deputado. Estou 

investigando aqui como investigador. Estou aqui como investigador. Isso aqui é uma 

CPI, Parlamentar de Inquérito. Então o senhor respeite. É dessa forma que o senhor 

tratou os promotores e delegados? 
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O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Não, tratei com 

educação. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Então o senhor respeite. Não é o 

que parece aqui nesse momento. Não é o que parece. 

O senhor tomou conhecimento já que ouviu dizer de um contrato com o assessor 

do deputado Capez? 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Contrato com Marcel. 

Esse contrato eu até cobrava do César Bertholino que eu queria esse contrato. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Qual contrato que era? 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Um contrato de 

prestação de serviço da empresa do Marcel com a cooperativa. Eu queria esse contrato, 

ele não me apresentou esse contrato. Depois, na delegacia, ele me disse o seguinte: 

“Não existe esse contrato com o Marcel, porque...” 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Tinha com quem? 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Com o Marcel. Por quê? 

“Ah, tem que pagar o comissionamento do Marcel.” Quando eu entrei para a 

presidência, eu pedi esse contrato e ele não me providenciou. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - E com o César? 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Não, o César era o nosso 

vendedor e ele disse que tinha um contrato de comissionamento com o Marcel. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Ah, então o César que sabia do 

contrato? 
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O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Isso. Aí eu falei: “Mas 

eu quero esse contrato. Eu quero esse contrato.” Porque ele falava assim para mim: “São 

Paulo pagou, tem que pagar o Marcel o comissionamento.” 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - E quando teve um atraso no 

pagamento do Estado, o que ocorreu?  

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Eles foram in loco na 

cooperativa. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Eles quem? 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - O Marcel. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Fazer o quê? 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Cobrar.  

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - E o cheque que caiu sem fundo? 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Foi dado pelo Sr. Cassio 

Chebabi. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Para quem? 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Não sei. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - E aí caiu sem fundo, depois foi 

pago quando? 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Não sei. Sinceramente 

eu não sei quando foi pago. 
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O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Essa parte o senhor não esquece 

também, né? 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Não, estou falando a 

verdade. O senhor desculpe que eu ofendi o senhor. Peço desculpa, mas não tive a 

intenção. Mas eu não sei. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - O senhor é responsável pelo 

plano de venda, o senhor falou. Plano de compra, né? 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Isso, projeto de venda. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Projeto de venda. Provavelmente 

o senhor via se tinha lucro ou não para apresentar um projeto por aquele preço. Correto? 

É isso? 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Correto.  

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Tinha lucro nos contratos da 

Coaf com os órgãos públicos? 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Não tinha. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Não? 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Assim, a Coaf tomava 

muito prejuízo. A Coaf tomava um prejuízo tremendo. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Esse dinheiro foi para onde, 

afinal? 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - O Sr. Cassio Chebabi! 
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O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Então ela não tinha prejuízo, é 

que ela era roubada. 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Isso. Era para ele. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT -  Mas tinha lucro nos contratos, 

naquilo que recebia do Poder Público? 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Não tinha lucro. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Mas então como esse dinheiro 

chegava no Cassio? 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Não, porque tinha os 

custos. A Coaf ficou sem pagar várias indústrias que esmagavam o suco, porque tinha 

que fazer esse rodízio, porque ele pegava esses recursos. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Mas se ele pegava é porque 

sobrava ali. Correto? 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Não, não. Nem esperava 

chegar ele já pressionava, o menino do Financeiro já ia para a conta dele. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - OK. Mas entrava então no 

Financeiro da Coaf. Correto? 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Entrava na conta 

corrente... 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Naquilo que entrava na Coaf, 

tinha lucro? Porque ele pegava; o senhor está dizendo que ele pegava. 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Sim, eu não vejo como 

lucro. Era o resultado da compra. Não tem a ver com lucro. 
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O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Você vende então para não ter 

lucro? 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Não é lucro, doutor. 

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Deputado Alencar, V. Exa. entendeu o 

que ele disse, que o lucro era dado... 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Como V. Exa. sabe se eu entendi 

ou não? 

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI - PSDB - O lucro era dado como inadimplência 

de pagamento. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - A pergunta é minha, deputado. 

Por favor! 

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Vossa Excelência entendeu 10 vezes 

já. 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Tinha lucro. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Tinha lucro, só que esse lucro era 

desviado. Era propina e alguém pegava o dinheiro. Correto? 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Correto. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Ah, então OK. Era paga propina 

e o dinheiro era desviado? Correto? 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Isso. 
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O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Tudo bem. O senhor, no plano de 

venda que o senhor apresentava, o senhor juntava declaração de que... os laudos 

bromatológicos, era o senhor que juntava quando apresentava o plano de venda? 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Isso, eu juntava esses 

laudos dentro dos envelopes. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - O senhor disse aqui no 

depoimento, pelo que eu li há pouco, que isso era uma maneira de a Coaf ser favorecida. 

É verdade? 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Também. Isso. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Então... 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Porque nem todas as 

associações e cooperativas tinham condição de pagar esse laudo. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Então isso já era um combinado 

com o Poder Público para exigir isso? 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Não, isso aí era com o 

vendedor. Estava no edital isso. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Mas alguém da Coaf combinava, 

então, com o Poder Público para exigir o laudo bromatológico, que era um diferencial 

da Coaf? 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Não, isso já tinha no 

edital. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Você está dizendo que havia uma 

fraude no laudo. 
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O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Não, não tinha fraude no 

laudo, porque o laudo é um documento que custa muito caro, e as associações e 

cooperativas de pequeno porte não tinham condição de fazer esse laudo. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - E quem emitia o laudo, era o 

Joaquim? 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Isso, um dos laudos 

quem fez foi esse... 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Ele fez ou só declarou que vocês 

tinham? 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Não, ele tinha um 

laboratório, tal, que fazia isso para ele. Não sei informar isso. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - O senhor falou que pediu o 

registro da cooperativa na Ocesp. 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Isso.  

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - O senhor, quando apresentou no 

Estado o pedido de que estava registrada a cooperativa na Ocesp, foi o senhor que 

juntou? 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Não. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Mas o senhor não fazia o plano 

de venda? 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Assim, a questão do 

registro na Ocesp, eu pedi para adequar o nosso estatuto, para adequar o estatuto da 

cooperativa. O Sr. Cassio Chebabi, nós fizemos o estatuto conforme a Ocesp pediu, mas 

ele indeferiu isso. Ele não quis fazer conforme a Ocesp quis. 
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O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Eu perguntei uma coisa, mas o 

senhor respondeu outra. Mas tudo bem. 

O senhor está dizendo que era responsável pela questão do Projeto Bacias. Como 

é que se deu isso? Você que elaborou o projeto? 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Não, eu desisti de fazer 

o projeto porque eu não estava conseguindo. Tive problemas pessoais. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - No início da sua apresentação 

disse que era responsável pelo Projeto Bacias.  

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Isso, doutor. Mas eu 

disse também na minha apresentação que eu parei com o projeto em 2012, porque eu 

não tinha condição de fazer esse projeto, porque eu tive um problema pessoal, um 

problema de saúde que eu não consegui... 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Quem fez depois do senhor? 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Foi o Sr. João Barusco. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - E como é que se conseguiu o 

dinheiro para esse projeto? 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - É, o Projeto Microbacias 

é um projeto da Secretaria do Meio Ambiente junto com a Secretaria da Agricultura, 

que habilita associações e cooperativas para construção, para reforma, compra de 

equipamento. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Quanto que os senhores 

ganharam o projeto, foi aprovado pela Secretaria da Agricultura esse projeto? 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Quando foi? 
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O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - É. 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Em 2014 ou 2013. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Qual o valor? 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Nesse projeto a 

Secretaria passa, no máximo, 800 mil. O teto máximo. E a cooperativa entrou com mais 

350 mil. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Um milhão, cento e cinquenta? 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Isso. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Qual foi a empresa contratada? 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Foi a Empreit. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - De quem é, o senhor sabe? 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Do Sr. Edson da Silva. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Edson o quê? 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Da Silva. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - E a participação do Gustavo 

Spido nisso? 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Ele ficou responsável 

pela parte da metálica, de fazer a parte metálica. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Foi feita?  
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O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Sim, parte foi feita e 

faltaram alguns itens. 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - O dinheiro foi todo 

repassado? 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Foi repassado. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Então vocês receberam um 

milhão e oitocentos mil, mais 350 do não lucro que a Coaf não tem. Os 350 mil foi 

contratada uma empresa para fazer e o projeto não terminou. 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Não terminou. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - E quem ficou com esse dinheiro? 

Você falou que gastou. Vocês falaram que receberam todo o valor. 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Não, não. Não falei que 

recebeu todo o valor, porque é conforme as medições. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Quanto vocês receberam? 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - É conforme as 

medições, mas o projeto estava em 800 mil. Faltam... 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Mais 350 mil da Coaf. 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Isso, mais 350 mil. 

Faltou ainda a fechar o barracão, cobrir o barracão. Isso ainda não foi feito. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Mas quanto vocês receberam do 

Estado? 
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O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Trezentos e cinquenta, 

400 mil. 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - E não terminou o 

projeto. Correto? 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Não terminou. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - O senhor conhece o Sr. Marcel 

Julio? 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Eu vi quando ele foi à 

cooperativa. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Foi a única vez? 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Que eu o vi lá foi uma 

única vez. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Ele foi lá cobrar dinheiro? 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Cobrar dinheiro. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Ele era o cara que ia lá com 

vocês exigir o pagamento? 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Isso. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Ele ia lá em nome de quem? 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Ele recebia em nome 

dos assessores. “Ó, tem que pagar um tal de Jéter, tem que pagar um tal de Padula, um 

tal de disso, o Moita.” Ele usava esses nomes. 
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O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Esse nome desses tais é 

importante. Qual mais “tal” aí foi? 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Assim, pelo que me 

lembre ele usava sempre os nomes dos assessores, porque ele tinha esse contato. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Mas ele usava... Como é que 

você sabe se ele usava, se é verdade isso que ele usava ou não? Você tem certeza? 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Tenho certeza, porque a 

única vez em que ele foi lá eu estava na sala e ele falou isso. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Falou o quê? 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Que tinha que pagar os 

assessores. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Então ele não usava, pagava em 

nome dele. Você não pode afirmar que ele usava os nomes. Você não sabe... E o 

contrato da Coaf com o Jéter, o assessor do Capez? 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Eu não tenho em mãos 

esse contrato. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Vou fazer uma sugestão de 

leitura, se alguém tiver aqui, por favor, assessoria, matéria da “Folha de S.Paulo” , sem 

ser essa segunda a outra, vou mostrar ao senhor para que leia, até para o senhor tomar 

conhecimento, caso não saiba, e também do cheque de 50 mil que não foi pago. O 

senhor falou que alguém foi lá e exigiu o pagamento. Quem esteve lá depois exigindo o 

pagamento? E alguém ligava exigindo esse pagamento? 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Não ligava para mim. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Ligava para quem? 
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O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Ligava para o Sr. Cassio 

Chebabi e para os vendedores da cooperativa. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Quem ligava? 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Ligava para o Sr. César 

Bertholino e para o Carlos Luciano Lopes. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Não, mas quem ligava para eles? 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - O Marcel. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Só o Marcel?  

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Que eu tenha 

conhecimento sim. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Ah, os demais o senhor não sabe 

afirmar? 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Não sei afirmar. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - O que o senhor sabe sobre o 

pedido de reequilíbrio, aditamento e reequilíbrio financeiro? O senhor disse no 

depoimento aqui que ia ter um aditivo em torno de 25 por cento. De 20 a 25% com o 

Estado 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Eu sei que eu elaborei 

esse documento. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - O senhor que elaborou? 
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O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Isso, está no meu 

computador. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Orientado por quem? 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Pelo César Bertholino. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - E ele disse o que sobre isso? 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Para eu elaborar um 

pedido de reequilíbrio financeiro. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - O senhor era o presidente à 

época? 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Vice-presidente. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Mas o senhor que elaborou. Qual 

foi a justificativa para você pedir isso para o Estado? 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Ele falou: “Ó, o Estado 

vai recontratar com a cooperativa”. Aí eu fiz o pedido de reequilíbrio. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Então o senhor assinou? 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Não. Isso, está até no 

meu computador. Sim, eu assinei. Está até no meu computador. 

 

O SR. PRESIDENTE - MARCOS ZERBINI - PSDB - Senhores, por favor! 

Mais uma vez eu vou pedir que fiquem em silêncio, por favor. Quem está fazendo o 

interrogatório são os Srs. Deputados. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Fale-me mais sobre essa questão 

do reequilíbrio. Por favor! 
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O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Eu fiz esse reequilíbrio 

financeiro, entreguei para o Sr. César Bertholino. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - E é normal ter pedidos de 

reequilíbrio financeiro aditivo nessa área? 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Foi a única vez que eu 

fiz esse documento. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Então aquilo que esse Marcel 

dizia, que ele tinha poder de influência, parece que ele tinha mesmo. É a única vez que 

vocês fizeram...? 

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Saiu o reequilíbrio ou não? 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Não, não deu certo. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Não deu certo por quê? 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Não sei. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Por causa dos problemas que 

apareceram? 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Não sei por que não deu 

certo. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Então esse documento existia, 

né? 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Isso, até o delegado veio 

aqui e disse que encontrou no meu computador. 
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O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - E por que você acha que a única 

vez que a cooperativa, através de um cara que se diz representar determinadas 

autoridades políticas, que tem um pedido de reequilíbrio financeiro da ordem de 25%, 

justo esse documento some da Secretaria. O que o senhor acha disso? 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Ah, doutor, eu não posso 

responder por isso. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Vocês iam levar essa questão 

para fora de São Paulo? A Coaf ia atuar fora de São Paulo? 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Tinha esse projeto. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - O senhor tem informação sobre 

ele? 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Não tenho. Quem 

cuidava dessa... era o Sr. Carlos Luciano Lopes. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - O que o senhor sabe dizer 

sobre... O senhor assumiu a presidência quando? 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Final de outubro de 

2015. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Dois mil e quinze. Está lá desde 

2012? 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Isso. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - O senhor entrou lá como 

funcionário, né? 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Isso. 
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O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - O senhor se tornou vice-

presidente quando? 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Em 2013. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Passagem meteórica, hein? 

Parabéns. E logo vice-presidente, não é qualquer função, não. 

A Coaf, alguma vez, ajudou algum candidato? A vereador, a prefeito, a deputado, 

a senador, a que seja? 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Que eu saiba não. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Não? E o carro da Coaf que foi 

emprestado a determinada campanha? 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Isso. Quando eu entrei 

para presidente eu cobrei esse veículo do Sr. César e ele disse que estava sendo usado 

na campanha com um tal de Jéter. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - De quem? 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Do Fernando Capez. E 

eu pedi esse carro, e esse carro não veio. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Não veio? E as multas que 

chegaram dele? 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - As multas chegaram, 

mas o carro não apareceu. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Chegaram muitas multas desse 

período? 
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O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Não sei. Só sei que o 

carro não chegou. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Chegaram multas ou não 

chegaram? 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Chegaram multas. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Esse carro nunca foi devolvido à 

Coaf? 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Não. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Sabe onde estava esse carro? 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Não sei. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Mas estaria sob a posse do Jéter. 

É isso? 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - É, é isso que o César me 

dizia, né? 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Apesar de assinar, o senhor só 

tinha conhecimento através do César ou do Marcel e se tornou vice-presidente 

rapidamente. Mais uma vez parabéns. 

A princípio, só, presidente. Depois eu volto. Deixe-me organizar novamente meus 

papéis. 

 

O SR. PRESIDENTE - MARCOS ZERBINI - PSDB - Mais alguém? 

Deputado Adilson Rossi. 
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O SR. ADILSON ROSSI - PSB - Eu gostaria de fazer uma pergunta ao Sr. 

Carlos Alberto, talvez uma coisa simples, mas que eu gostaria que fosse melhor 

esclarecida. 

No início da sua fala, o senhor falou que ouvia dizer lá na Coaf acerca de 

influência para a elaboração ou para contratação do serviço da Coaf, do fornecimento da 

Coaf de agentes públicos e parlamentares. Na mesma hora em que o senhor disse que 

ouvia falar, o senhor disse que entendeu que aquelas insinuações, ou aquelas falas 

mencionando esses agentes públicos, esses parlamentares, vinham no sentido de 

amedrontar os funcionários. Eu gostaria de saber que tipo de medo é esse que era 

colocado nos funcionários da Coaf. 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Assim, porque na região 

de Bebedouro, principalmente as pessoas que trabalhavam na cooperativa, era uma 

dificuldade para arrumar trabalho, e nós pensávamos, tentávamos fazer o nosso 

trabalho. As pessoas estavam ali pelo salário. Havia até assentados que trabalhavam 

dentro da cooperativa. Havia assentados que recebiam dali, tinham seu sustento da 

cooperativa. 

 

O SR. ADILSON ROSSI - PSB - Esse assentados eram produtores também, ou 

não? 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Isso, do Assentamento 

Reage Brasil. 

 

O SR. ADILSON ROSSI - PSB - Ah, eles eram produtores e trabalhavam... 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Trabalhavam na 

cooperativa. 

 

O SR. ADILSON ROSSI - PSB - Perfeito. 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Então o Sr. Cassio 

Chebabi sempre usava isso para.... “A cooperativa vai fechar...” Todo mundo o via 
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como chefe do nosso trabalho. Não havia essa hierarquia de cooperativa, que todo 

mundo fala, que todo mundo tem direito a voz, tem direito a voto. 

 

O SR. ADILSON ROSSI - PSB - Uma pergunta a mais. Então esses assentados 

que trabalhavam na cooperativa ouviam essas mesmas coisas que o senhor ouvia acerca 

de agentes públicos e parlamentares que estariam envolvidos num projeto de corrupção? 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Sempre ouviam. 

 

O SR. ADILSON ROSSI - PSB - E eles forneciam produtos para a Coaf? 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Assim, a palavra de 

sempre era essa, “Está tudo na minha mão”. Essa era a palavra, “Está tudo na minha 

mão”. Ele usava sempre isso. 

 

O SR. ADILSON ROSSI - PSB - Mas esses produtores forneciam produtos para 

a Coaf? 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Isso, alguns forneciam. 

 

O SR. ADILSON ROSSI - PSB - E trabalhavam na cooperativa? 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Trabalhavam na 

cooperativa. 

 

O SR. ADILSON ROSSI - PSB - Obrigado. Estou satisfeito com as respostas do 

Sr. Carlos Alberto. Eu tenho ainda um tempinho, Sr. Presidente, e vou favorecer aqui o 

meu amigo Carlão Pignatari, que pediu o restante do tempo. Sim ou não? 

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Obrigado. 

Sr. Presidente, V. Exa. pode confirmar... 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - Sr. Presidente, estou com uma dúvida 

técnica... 
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O SR. PRESIDENTE - MARCOS ZERBINI - PSDB - É questão de ordem, 

deputado Rillo? 

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Ele me passou aqui o... 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - É questão de ordem, por favor. 

Estou com uma dúvida: o advogado pode orientar o depoente? 

 

O SR. PRESIDENTE - MARCOS ZERBINI - PSDB - Acho que sim. 

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Eu gostaria de saber se o senhor tem a 

certeza de que esse carro foi usado na campanha política? 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Então, doutor, usou esse 

nome Jéter. 

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Então o senhor não tem certeza? 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Não tenho certeza. 

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Tudo bem.  

 

O SR. PRESIDENTE - MARCOS ZERBINI - PSDB - É questão de ordem ou 

perguntas? 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - Perguntas. 

 

O SR. PRESIDENTE - MARCOS ZERBINI - PSDB - Deputado Rillo. 

O deputado Rillo já perguntou, mas usou pouco tempo. Exatamente. Então... 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - Pode ser homônimo, mas há uma 

cooperativa, chamada Costurando o Futuro, no seu nome. Obviamente pode ser um 
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homônimo. Não estou afirmando nada. Agora, a Boa Conduta Consultoria, o que eu 

queria perguntar sobre isso, ela está ativa? 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Não, não está ativa. 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - Não está ativa. 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Não, não estou 

trabalhando mais com... 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - Você deu baixa nela já? 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Dei baixa. 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - Qual foi a última movimentação dela? 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Não sei dizer. 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - A outra questão é a seguinte: você está 

desde 2013. Em 2013, você assume a vice-presidência. 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Isso. 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - No seu depoimento você fala que percebia 

coisas estranhas. A denúncia é de 2015; você nunca teve interesse em denunciar as 

coisas estranhas que você convivia ali? 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Eu tive interesse, mas eu 

percebi que não ia ter fundamento a minha denúncia, porque sempre usava os nomes: 

“Está tudo na nossa mão”. O MDA foi duas vezes lá dentro da cooperativa e não deu 

nada? Então eu pensei que isso não daria futuro. E aí, na eleição, eu chamei os próprios 

assentados para participar da reunião para fazer uma nova diretoria. Mas o meu projeto 

de reestruturação da Coaf não deu certo. 
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O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - Essa empresa sua que foi fechada prestou 

consultoria para a Coaf ou para alguma outra cooperativa? 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Prestei para a Coaf no 

início do Microbacias. 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - Então prestou. Que ano mais ou menos 

isso? 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Dois mil e doze... 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - Dois mil e doze. 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Isso. 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - Você lembra o valor do contrato? 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Dois mil reais por mês. 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - Dois mil reais por mês. 

Carlos Alberto, aqui também no seu depoimento, você disse que você que fazia o 

orçamento. 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Não. Eu fazia o projeto 

de venda, doutor. 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - O projeto de venda? 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Isso. O orçamento era 

elaborado ou pelo João Roberto ou pelo Carlos Luciano Lopes ou pelo César 

Bertholino. 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - Você nunca teve nenhum contato com 

agente do Estado? 
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O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Eu, pessoalmente, não. 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - Nunca teve. 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Nunca tive. 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - Aqui no seu depoimento você fala muito 

que ouviu falar, mas numa parte dele... Está aqui: “Pode dizer, ou seja, pode afirmar.” E 

você assinou esse documento, “que parte desses valores eram repassados também para o 

deputado Fernando Capez.” É diferente quando você cita o Capez dos outros que você 

fala que ouviu dizer. Aqui, não. Aqui, no depoimento, está claro. Vou ler assim 

textualmente para não ter nenhuma dúvida. “Pode dizer que parte desses valores eram 

repassados também para o deputado Fernando Capez.” Eu queria que você comentasse. 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Assim, doutor, como eu 

disse antes, o nome do Fernando Capez era utilizado pelos nossos vendedores, pelo 

César Bertholino e o Carlos Luciano Lopes. Depois, nas escutas telefônicas a que tive 

acesso por meio do meu advogado, e eles conversavam entre eles, dizendo que esse 

recurso ia para eles - ou para o Marcel, ou para os assessores. Eu só ouvi dizer. Eu 

posso falar no sentido de que eu os ouvi falando, porque eles - o César Bertholino e o 

Carlos Luciano Lopes - me cobravam esses valores. 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - Carlos Alberto, eu estou intrigado com 

essa história de você estar no centro. Tinha tanta informação e fala que eles usavam o 

nome. Eu não consegui entender, aqui. Um pouco na dúvida do deputado Adilson Rossi, 

usavam o nome para quê? Por que é que usavam o nome? 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Nesse processo da 

cooperativa, nesse processo irregular... 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - Mas, por quê? 

 



DIVISÃO DE TAQUIGRAFIA  136 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Nessa questão das 

DAPs, nessa questão dos produtos... 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - E por que usava desses deputados? 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - É porque diziam o 

seguinte: ele tem influência no MDA, na Secretaria de Agricultura. A Coaf nunca vai 

cair. 

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Deputado, V. Exa. me dá um aparte, 

rapidamente, só para colaborar com isso? 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - É claro. 

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Eu não sei se eu estou entendendo 

direito. Se não for isso, o senhor me corrija. Eu estou entendendo o seguinte: os 

intermediários, os vendedores, os representantes... O senhor acha que eles usavam os 

nomes dos deputados “a”, “b”, “c”, “d” ou “e” para forçar o Cassio Chebabi a pagá-lo, 

porque ele era mau pagador? 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Isso, porque muitas 

pessoas iam cobrar a cooperativa, porque ele não pagava. 

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Não pagava produtor? Não pagava 

ninguém? 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Não pagava ninguém. 

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI - PSDB - O senhor acha que é por isso que ele 

usava os nomes dos deputados para poder fazer...? 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Isso, para ser feito o 

pagamento. 
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O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Um aparte, deputado João Paulo 

Rillo. São 30 segundos.  

Você acha que, por meio dessa utilização dos nomes desses deputados, foi 

possível conseguir o contrato na Educação? 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Não tenho conhecimento 

disso. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Mas, você pode afirmar que era 

em um monte de lugar. Só não ali, que você não pode? Mas, tudo bem. 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - Carlos Alberto, a Coaf tinha outros 

contratos de consultoria? Além da sua empresa, por exemplo, tinha outros contratos de 

consultoria? 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - É, com esses 

vendedores, que... Por exemplo, o Marcel entrava como contrato de consultoria. O do 

Joaquim era de vendas e outros representantes da Coaf, os vendedores... 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - Isso não te parece estranho? 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - É estranho. 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - É estranho. Pode ser aí, então, onde se 

lavava o dinheiro, por exemplo? 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Pode-se dizer que sim, 

doutor. 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - Está bom. Estou satisfeito. 

 

O SR. PRESIDENTE - MARCOS ZERBINI - PSDB - Tem a palavra o nobre 

deputado Barros Munhoz.  
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O SR. BARROS MUNHOZ - PSDB - É só para um breve esclarecimento. O 

depoente diz que eles diziam que tinham muita influência, que estavam nas mãos deles 

os deputados, a Secretaria, etc., e o MDA. Eles afirmavam que o MDA estava nas mãos 

deles também? 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Isso. “O MDA está na 

nossa mão.” Deu para configurar isso, que foram duas visitas e... 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSDB - E não deu em nada? 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Não. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSDB - Perfeito. Muito obrigado. 

 

A SRA. ANA DO CARMO - PT - Sr. Presidente, quero me inscrever para falar. 

 

O SR. PRESIDENTE - MARCOS ZERBINI - PSDB - A próxima inscrita é a 

deputada Beth Sahão. 

 

A SRA. BETH SAHÃO - PT - Eu queria perguntar para o Carlos Alberto se ele 

era responsável pela movimentação financeira da entidade - saques, etc. 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Movimentação 

financeira, não. Quando me tornei vice-presidente - perdão, presidente -, eu fiquei mais 

a par da movimentação financeira da cooperativa. 

 

A SRA. BETH SAHÃO - PT - Mas, e antes de o senhor se tornar vice-

presidente? 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Não, não tinha esse 

contato. Quem tinha esse contato eram o João Roberto Fossaluzza e o Cassio - que o 

João era o controller. 
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A SRA. BETH SAHÃO - PT - Quanto ao dinheiro que foi encontrado com o 

César - 95 mil reais -, quem autorizou esse saque? 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Fui eu que autorizei. 

 

A SRA. BETH SAHÃO - PT - Ah, então o senhor tinha contato com o dinheiro. 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Mas, eu acabei de dizer 

para a senhora... 

 

A SRA. BETH SAHÃO - PT - Não, o senhor acabou de me dizer que o senhor 

não era o responsável pela movimentação financeira da entidade. Agora, eu perguntei, 

logo em seguida, se o senhor... Se esse dinheiro encontrado com o César... O senhor 

falou que o senhor autorizou os 95 mil. 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Então, doutora, mas, o 

que eu falei para a senhora? 

 

A SRA. BETH SAHÃO - PT - Mas, então, o senhor é responsável. 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - O que eu falei para a 

senhora? A partir de outubro, eu tive essa responsabilidade. 

 

A SRA. BETH SAHÃO - PT - Então, o senhor teve a responsabilidade. 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Outubro. Então, eu tive 

a responsabilidade. 

 

A SRA. BETH SAHÃO - PT - Ah, está bem. E para quem eram esses 95 mil? 

Um saque de 95 mil? 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Para o Marcel. 

 

A SRA. BETH SAHÃO - PT - Mas, para pagar o quê? 
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O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Para pagar comissão. 

 

A SRA. BETH SAHÃO - PT - Para pagar propina? Comissão ou propina? 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Comissão. 

 

A SRA. BETH SAHÃO - PT - Eu quero saber, mas não é a mesma coisa? Mas, 

que comissão é essa que se paga em dinheiro? Mas, em dinheiro? Noventa e cinco mil 

reais? Noventa e cinco mil reais em dinheiro? Não é pouca coisa. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Não, deputada, eram 135,8. Ali, 

eram só 95 naquele momento. 

 

A SRA. BETH SAHÃO - PT - Ah, então ainda faltou mais um saque a ser feito. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Era 1% de 13 milhões, 580.  

 

A SRA. BETH SAHÃO - PT - Olha que é bastante dinheiro, hein? Quase cem 

mil reais em dinheiro, nota após nota? 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Deputada Beth Sahão, V. Exa. 

me concede um aparte? 

Para quem era esse dinheiro que o César ia levar? 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Para o Marcel. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Para o Marcel? Que, 

supostamente, disse - que você ouviu - que seria para quem? 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Ele, o Marcel, tinha 

contrato com a cooperativa. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - De quantos por cento? 
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O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Não sei. Então, eu quero 

esse contrato. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Mas, o senhor pagou. 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Eu quero esse contrato. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Mas, o senhor pagou. 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Paguei. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Ué, mas, pagou... 

 

A SRA. BETH SAHÃO - PT - Então, mas, o senhor não conhece o contrato que 

o senhor pagou, Sr. Carlos Alberto? 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Não conheço. Não tenho 

esse contrato. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Mas, ele disse que seria de 

quantos por cento? 

 

A SRA. BETH SAHÃO - PT - Ah, mas, Sr. Carlos Alberto! Então, o senhor foi 

irresponsável, Sr. Carlos Alberto. 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Não fui irresponsável. 

 

A SRA. BETH SAHÃO - PT - Como é que pagamos um dinheiro e não sabemos 

para que estamos pagando? 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Porque, se não pagasse... 
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O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Deputada Beth Sahão, eu já sei 

por que a cooperativa não teve lucro: porque o Sr. Carlos Alberto Santana a administrou 

e saiu dando dinheiro para todo mundo, sem controle algum. Parabéns, viu? 

(Manifestação dos presentes.) 

 

A SRA. BETH SAHÃO - PT - O senhor é o responsável. O senhor me desculpe, 

mas, pelo amor de Deus, então, o senhor não teve responsabilidade nenhuma em lidar 

com esse dinheiro, porque o senhor não sabe do contrato. Como é que eu vou pagar? Se 

eu pago uma coisa... Se eu vou comprar uma xícara aqui e ela custa cinco reais, eu 

quero saber o que eu estou comprando. Como é que o senhor dá um dinheiro que é dos 

cooperados e passa sem saber? Então, o senhor administrou muito mal, muito mal, 

muito mal. Agora, eu quero saber mais duas perguntas do senhor: se o senhor conhece o 

Sr. Emerson Girardi e o Sebastião Misiara. 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Conheço. 

 

A SRA. BETH SAHÃO - PT - Qual a função deles no esquema de fornecimento 

superfaturado da merenda para o Estado? 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - O Emerson era o 

vendedor da cooperativa e ele falava... 

 

A SRA. BETH SAHÃO - PT - E o Misiara? Porque o Misiara que eu conheço é 

presidente de uma associação de vereadores ou uma coisa assim... 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Ele era presidente e o 

Emerson é sobrinho do Misiara. 

 

A SRA. BETH SAHÃO - PT - Tudo em família. E quem era o Sr. Weder Piffer? 

Ele prestava serviço à Coaf? Quais valores? Quais serviços eles prestava? O objeto? O 

período? Porque há uma informação de que, entre abril e julho de 2013, ele recebeu 

cerca de 230 mil reais da Coaf e foi candidato a vereador pelo PTB, também em 2008... 

Quer dizer, é uma pessoa que estava envolvida na política eleitoral. 
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O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Isso. 

 

A SRA. BETH SAHÃO - PT - O senhor o conhecia? 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Conhecia. Ele foi o vice-

presidente da cooperativa, tendo o Cassio como presidente. 

 

A SRA. BETH SAHÃO - PT - Ah, sim. E ele manuseava, também, os recursos 

da cooperativa? 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Isso, ele era o 

responsável pelo financeiro, na época dele. 

 

A SRA. BETH SAHÃO - PT - E como é que ele recebeu, em três ou quatro 

meses, 230 mil reais? O senhor sabe para que foi isso? 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Nessa época, eu não 

fazia parte do departamento financeiro. Eu não tinha esse conhecimento, porque o 

presidente era o Cassio e o vice era o Sr. Weder. 

 

A SRA. BETH SAHÃO - PT - Então, o senhor não sabe para que foram 

utilizados esses 230 mil reais? 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Não sei. Eu só sei que 

ele foi candidato. 

 

A SRA. BETH SAHÃO - PT - E foi candidato. Era uma coisa costumeira fazer 

esses saques em dinheiro, assim, da cooperativa? Porque eram 95, 230... Era uma 

prática comum, isso? 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Isso, era comum. 

 

A SRA. BETH SAHÃO - PT - Era comum. Era comum fazer saques em 

dinheiro. Então, é importante até o relator Estevam Galvão saber que eles retiravam, de 
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forma frequente... Faziam saques em dinheiro e eles não sabem dizer, mais ou menos, 

para qual destinação eram esses recursos. 

Eu queria saber: o senhor é presidente, hoje, da Coaf? 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Não. 

 

A SRA. BETH SAHÃO - PT - Não? Mas, o senhor sabe se, hoje, ainda 

continuam sendo feitos esses saques altíssimos em dinheiro? 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Não sei. 

 

A SRA. BETH SAHÃO - PT - Não sabe nos informar. 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - Peço um aparte para a deputada. 

 

A SRA. BETH SAHÃO - PT - Pode falar, deputado João Paulo Rillo. 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - Deputada Beth Sahão, para reforçar o seu 

apontamento na contradição do depoimento, eu quero usar, mais uma vez, o texto do 

depoimento, assinado pelo declarante. Em outra oportunidade, em outro trecho:  

“Em outras oportunidades, foram usados cheques da cooperativa para pagar 

comissões de propinas, os quais eram emitidos em favor dos vendedores, os quais 

sacavam para pagar a seus intermediários. Os cheques eram assinados pelo ex-

presidente Cassio e pelo declarante.”  

Então, consta aqui. O senhor pode ter assinado, então, sem ler. O seu advogado, 

também, pode, na hora da leitura, não ter se atentado a isso, mas, na sua declaração, 

aqui, é claro. Está a palavra “propina” na sequência de “comissões”. 

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Esse depoimento foi o que o senhor 

fez ou o que foi redigido pelo Ministério Público? 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Foi o que foi redigido no 

dia 19. 
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O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - Mas, ele assina, deputado Carlão Pignatari. 

Ele assinou. 

 

A SRA. BETH SAHÃO - PT - Mas, o senhor foi obrigado a assinar esse 

depoimento? 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - O senhor foi acompanhado de 

advogado em todos os depoimentos? 

 

A SRA. BETH SAHÃO - PT - O seu advogado não acompanhou o senhor no 

depoimento, também? Porque é muito fácil o senhor chegar aqui e falar que foi 

obrigado, induzido, pressionado pelo promotor a falar isso... Agora, o advogado seu não 

estava presente, também? O senhor estava presente? 

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Deputada Beth Sahão, nós podíamos 

pedir para o advogado responder isso. 

 

A SRA. BETH SAHÃO - PT - Não, não... Estou conversando com ele. Estou 

perguntando para ele. Estou perguntando para o senhor. 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Eu fui ameaçado: ou 

assinava, ou ficava preso. 

 

A SRA. BETH SAHÃO - PT - Ara! (Manifestação dos presentes.) Olha, sinto 

muito. 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - É sério, Sr. Presidente. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - É séria essa acusação dele. Eu 

concordo com o deputado João Paulo Rillo. É seriíssimo. Está dizendo que a Promotoria 

o investigou. 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - É sério. É muito sério isso. 
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O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - O senhor foi acompanhado de 

advogado em todas as vezes que fez o depoimento? 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Não. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Não? Neste daqui, do dia 19? 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Eu fui. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Foi? Quem era o advogado? 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Foram o Rogério e o 

Guerreiro. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - O senhor está dizendo que esse 

negócio dos 95 mil que apareceram lá, do cheque que o senhor assinou, é tudo uma 

fantasia. Não existiu? 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Existiu. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Ah, existiu. O senhor pagou os 

95 mil, que foram roubados sei lá onde e a polícia pegou. Como o senhor justificou, na 

contabilidade da Coaf? 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Não foi justificado. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Não? 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Não. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Não tinha como dar lucro, 

mesmo, viu, gente? Não tem jeito. 
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A SRA. BETH SAHÃO - PT - Coitado. Então, os cooperados eram sempre, 

frequentemente, enganados e roubados? 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Sim, isso. 

 

A SRA. BETH SAHÃO - PT - Eram roubados e também é bom isso ficar claro. 

Os cooperados eram roubados e enganados com frequência, porque eles mentiram. Lá, 

eles mentiram e para o promotor eles foram pressionados. Então, o senhor precisa dizer 

onde está a sua verdade: se está aqui, conosco, se está no depoimento que o senhor fez 

no Ministério Público, se está nas mentiras que vocês contavam para os cooperados. 

Nós precisamos saber isso, porque, honestamente, aceitar um depoimento... É falso 

testemunho. Isso também é crime. Ou não é? Quando ele vai ao Ministério Público... 

(Manifestação dos presentes.) Ele foi ao Ministério Público. Ele fala que deu um falso 

testemunho, lá - a não ser que a lei tenha mudado. Mudou, deputados João Paulo Rillo e 

Alencar Santana Braga, que são advogados? 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Não, continua. 

 

A SRA. BETH SAHÃO - PT - Então, é isso. Era isso o que eu queria, por 

enquanto, Sr. Presidente. 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - Sr. Presidente, para finalizar, quero fazer 

uma pergunta. No dia em que o senhor assinou este depoimento, o advogado estava 

presente?  

O senhor estava presente? Pode responder. É muito importante isso. 

 

O SR. - Sim, acho que é de suma importância, realmente, deixar claro que eu 

estava, sim, do lado do Sr. Carlos Alberto, juntamente com outros advogados do meu 

escritório. É lógico que eu preferi um covarde vivo naquele momento. E o promotor 

Romanelli foi claro: ou assinasse do jeito que estava ou meu cliente continuaria preso - 

porque ele já estava preso, na verdade. A ordem de prisão foi cumprida no dia 19, de 

manhã. Ele foi ouvido, salvo engano, perto da hora do almoço, logo após o almoço. 
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O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - Na verdade, o senhor prefere dois covardes 

vivos. 

 

O SR. - Eu prefiro 50 covardes vivos ao meu cliente preso. 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - A decepção minha, agora, não é com ele, 

não. É com o advogado. Um advogado admitir que o cliente assine, sob pressão, um 

testemunho é o fim de tudo. (Manifestação dos presentes.) 

 

O SR. DELEGADO OLIM - PP - Deputado, V. Exa. não sabe o que é uma 

prisão, senão não falaria isso. Desculpe. 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - Eu estou dialogando porque eu acho 

extremamente sério. Eu não estou fazendo juízo de valor, não. 

 

O SR. DELEGADO OLIM - PP - O advogado vai para defender o cliente. Ele 

usa o que ele tem. Ele tem que usar o que ele pode usar.  

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - Se, de fato, ele assinou sob pressão, eu 

gostaria de saber qual foi a medida posterior em relação ao promotor. 

 

A SRA. BETH SAHÃO - PT - Isso. Era isso o que eu queria perguntar. 

 

O SR. - Nós temos procedimentos na Corregedoria contra o Sr. Romanelli e 

contra delegados de polícia. Está em andamento. Eu acho que eu não posso mencionar 

porque é uma questão sigilosa, mas nós temos procedimentos, sim. E não sou o único 

advogado, não. Outros acusados também denunciaram esses abusos. 

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Sr. Presidente, eu só queria fazer uma 

leitura. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSDB - Pela oportunidade, nobre deputado, 

pergunto: quantos de nós, aqui, sabemos de comportamentos semelhantes do Ministério 

Público no estado de São Paulo? Todos nós, aqui, sabemos disso. Todos nós sabemos 
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que há promotores que honram a instituição e há promotores que denigrem a instituição 

com comportamentos como esse. 

 

A SRA. BETH SAHÃO - PT - Mas, deputado, por favor, acontece que há fatos. 

(Vozes sobrepostas.) Vocês estão negando os fatos. Não se podem negar os fatos. 

Como? Só aqui, nós apontamos dois fatos. O que é isso? 

 

O SR. PRESIDENTE - MARCOS ZERBINI - PSDB - Senhores, nós temos 

mais um depoimento para ouvir. Por favor. 

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Sr. Presidente, até agora foi lido o 

depoimento que ele deu, lá. Eu gostaria de ler o depoimento que ele deu na 

Corregedoria Geral da Administração. É um trecho rápido como o dele:  

“...que pode afirmar que o deputado estadual Fernando Capez...” 

 

O SR. PRESIDENTE - MARCOS ZERBINI - PSDB - Só para manter a ordem, 

é que a deputada Ana do Carmo está inscrita. Por favor, quem... 

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Dê-me um aparte, então, deputada Ana 

do Carmo, de dois minutinhos ou um minuto apenas, só para eu ler e ouvirmos as duas 

partes. Por favor. (Manifestação dos presentes.) 

 

A SRA. ANA DO CARMO - PT - Eu quero passar o meu tempo ao nobre 

deputado Alencar Santana Braga. Aí, S. Exa. passa o que achar de direito para o nobre 

deputado. 

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Deputado Alencar Santana Braga, 

antes de o senhor falar, só para fazer... 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Não usarei da mesma moeda. 

Fique à vontade. 

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Vossa Excelência não pediu aparte 

para mim, não. Se pedir, vai falar todas as vezes. 
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O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Então, fique à vontade. Estou 

concedendo. É pela parte do deputado Barros Munhoz, que não cedeu. 

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI - PSDB - O deputado João Paulo Rillo leu o que 

ele falou com o promotor Romanelli. Agora, eu gostaria de ler, para ele me dizer qual é 

verdadeiro - se é o que ele deu na CGA, que é a Corregedoria Geral, ou lá no Ministério 

Público:  

“...que pode afirmar que o deputado Fernando Capez não recebeu valores da Coaf 

a título de comissão - e os deputados Marquezelli e Duarte Nogueira também não; que o 

nome desses deputados, a título de engrandecimento pessoal, que... Não receberam 

nenhum valor a título de comissão. Acrescenta que Cassio Chebabi utilizava desses 

nomes - dos deputados - a título de engrandecimento pessoal e que Marcel Ferreira Julio 

tirava, no sentido de forçar Cassio Chebabi a efetuar pagamento de comissões a que 

tinha direito em razão do contrato de prestador de serviço celebrado entre a Coaf e ele, 

que, por ser um dos responsáveis em autorizar os saques da Coaf...”  

Quer dizer que eram uma coisa corriqueira saques na conta da Coaf.  

“Quando identificava os pagamentos realizados pela Secretaria, César Bertholino, 

tomando conhecimento desses pagamentos, solicitava ao depoente autorização para a 

retirada dos valores referentes à comissão do Marcel Ferreira Julio, dizendo que o 

mesmo precisaria repassar parte desses valores para o deputado Fernando Capez, mas 

pode afirmar que o nome do deputado era usado indevidamente - o que se confirmou 

ainda mais após ter acesso, através dos seus advogados, no inquérito policial em 

andamento na cidade de Bebedouro. Tenha-se, hoje, certeza de que não houve 

pagamento de propina para o tal deputado.”  

Esse é o mesmo depoimento - um na polícia e outro na Corregedoria. Gostaria de 

saber qual é o verdadeiro. 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - O que eu falei, 

realmente, foi na Corregedoria. 

 

A SRA. BETH SAHÃO - PT - Então, o da Corregedoria era verdadeiro. 
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O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Além dessa parte, qual é a outra 

parte contraditória entre um depoimento e outro? 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Não sei. Não entendi a 

pergunta. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Além dessa parte que o senhor 

está dizendo, qual outra parte que o senhor deu - do depoimento no dia 19 e do 

depoimento da Corregedoria, que são diferentes - e o da Corregedoria é o verdadeiro? 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Assim, essa questão de... 

Da Corregedoria... Não foi o Romanelli que fez a digitação desse processo. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Não, do seu depoimento, daquilo 

que o senhor falou, qual parte é falsa, aqui? 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Essa questão das 

propinas para entes, deputados, tal... 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Só essa? A questão do aditivo é 

verdadeira? 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - É verdadeira. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - A questão do exame 

bromatológico é verdadeira? 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - É verdadeira. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - A questão de que a Coaf 

combinava preços era verdadeira? A questão dos 95 mil é verdadeira? 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Mas, eu não falei isso no 

meu depoimento. 
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O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - E a questão dos 95 mil é 

verdadeira? 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - É verdadeira. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - O seu conhecimento de que o 

Marcel foi lá cobrar propina do Estado é verdadeira? O Marcel não foi à cooperativa, 

em determinado momento? O senhor mesmo disse, há pouco... 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - É comissão. Ele foi 

cobrar comissão. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Essa parte é verdadeira? 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - É verdadeira. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Os 95 mil, que o senhor não sabe 

para que foi, mas que pagou... 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Não, foram para o 

Marcel os 95. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Está bem, mas o senhor não sabe 

como colocou na contabilidade. Não tinha contrato e o senhor pagou. 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Não, eu queria esse 

contrato. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Não, mas, não tinha. 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Não tinha.  
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O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - O senhor não tinha. Essa parte é 

verdadeira?  

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - É verdadeira. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - A única parte falsa é a parte da 

propina dos políticos? 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Porque eu tive 

conhecimento pelas escutas das conversas entre o César Bertholino e o Carlos Luciano 

Lopes... 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - O que é que dizem essas escutas? 

O senhor está falando a verdade. O que é que dizem essas escutas? 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Que eles combinavam, 

entre eles, valores. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - E quem é o “nosso amigo”? O 

senhor não escutou a escuta? 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Eu escutei. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - E o “nosso amigo”, quem é? 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Era o Marcel. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Ah, é o Marcel falando com 

alguém e ele chama a si mesmo de “nosso amigo”? 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Era o Marcel. O cara 

com o qual eu tinha contato era o Marcel. Contato com o César Bertholino... 
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O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Quem é o “nosso amigo”? Que o 

Marcel fala com alguém, que é o “nosso amigo”... 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Eu não sei. Eu não tenho 

condições de falar isso. (Vozes sobrepostas.)  

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Está parecendo a inquisição. A época 

da inquisição, agora, voltou, com o deputado Alencar Santana Braga.  

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Deputado Carlão Pignatari, eu 

lhe cedi a palavra. Por favor. 

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Obrigado pelo tempo. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Então, o “nosso amigo”... O 

Marcel falava com o César e ele mesmo se chamava de “nosso amigo”? 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Então, eu não tenho 

conhecimento de quem é esse “nosso amigo”. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - O senhor não escutou a escuta? 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Mas, eu não sei quem é 

esse “nosso amigo”. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Então, como o senhor pode dizer 

que não é político? Como o senhor pode afirmar que não é político? 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Eu não sei. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - O senhor não sabe ou o senhor 

afirma que não é? 
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O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Eu não sei quem é o 

“nosso amigo”. Eu não sei. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Então, como o senhor pode 

afirmar que a propina não ia para político? 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Porque eles me 

disseram. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Eles, quem? 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - O César e o Carlos. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Disseram, onde? Quando? 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Eles conversavam entre 

eles. (Manifestação dos presentes.) 

 

O SR. PRESIDENTE - MARCOS ZERBINI - PSDB - Senhores, por favor, 

mais uma vez... 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Não, disseram para você, 

quando? 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Eles me diziam 

pessoalmente. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Quando? 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Eles me diziam 

pessoalmente. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Quando? 
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O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Quando estava para 

entrar o dinheiro. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Eles falavam o quê? 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Que tinha que pagar a 

comissão do Marcel. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - E para quem mais? Era para 

quem? 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Assim, pagar a comissão 

do Marcel... Às vezes, pagar para a comissão do Joaquim... 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Quem mais? 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Do Marcel. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Está ok. O senhor está bem 

orientado. Parabéns, doutor. 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - Sr. Presidente, outra questão: assim como 

no depoimento passado, agora se faz necessário, mais do que nunca, adiantarmos a 

convocação do Romanelli. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSDB - Sem dúvida. Perfeito. Plenamente de 

acordo. 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - Vai ser muito importante. Inclusive, 

podemos caminhar para uma acareação. 

 

A SRA. BETH SAHÃO - PT - Justamente. 
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O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - Eu não quero fazer injustiça com quem 

quer que seja. Eu acho extremamente grave a sua declaração. Porém, para registrar, 

também, Sr. Presidente: será que o Romanelli construiu uma narrativa inteira sozinho? 

Porque há requintes de detalhe que saíram da tua boca, não é? Então, o que o senhor 

está dizendo é o seguinte: eu duvido que isso tenha acontecido. Ele pode ter exagerado. 

Ele pode ter acrescentado palavras que te comprometam, mas é uma narrativa com 

detalhes, que partiu de você. Mas, não quero fazer juízo. Não vou fazer disso aqui uma 

inquisição e muito menos um encaminhamento de injustiça com quem quer que seja. 

Então, Sr. Presidente, só para os nobres pares compartilharem, faz-se necessária a 

convocação do Romanelli. 

Muito obrigado. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSDB - Urgente. Perfeito. 

Rapidamente, quero só fazer uma pergunta que reputo de grande importância. O 

senhor mora em Bebedouro há bastante tempo? 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Moro. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSDB - O que eu ouço dizer é que o Chebabi 

ostentava riqueza muito superior ao altíssimo, astronômico salário que ele tinha. É 

verdade? 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - É verdade. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSDB - Ele dizia que tinha propriedade em Mato 

Grosso ou sei lá onde? 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Ele dizia que tinha 

propriedade no Tocantins. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSDB - No Tocantins? 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Isso, no Tocantins. 
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O SR. BARROS MUNHOZ - PSDB - E ele ficava fora, dizendo estar indo para 

a propriedade dele? 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Isso, ele ficou um bom 

tempo fora da cooperativa. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSDB - Era tido como verdadeiro que ele tinha 

isso? 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Verdadeiro. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSDB - E os carros dele? Era Fusca 79? Era 

Corcel 86? Era que tipo de carro? 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Uma Amarok. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSDB - Amarok? (Manifestação dos presentes.) 

Era evidente que um presidente de uma Coaf, que era o que hoje nós estamos vendo que 

ela é -nós ficamos sabendo e já sabíamos... Era evidente que não podia ter a vida que 

tinha. 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Não. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSDB - E a casa dele? Era modesta? Era “Minha 

Casa Minha Vida” ou era uma mansão? (Manifestação dos presentes.)  

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Um aparte, deputado Barros 

Munhoz? 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSDB - Estou perguntando, só um minuto. 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Era uma boa casa. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSDB - Só boa? 
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O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - Era igual à do Doria. 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Isso. (Vozes 

sobrepostas.) 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Um aparte, deputado Barros 

Munhoz?  

Eu não estou aqui defendendo ninguém, mas, inclusive, a mãe do Chebabi parece 

que era desembargadora. O irmão dele é advogado na cidade. Enfim, também tem 

propriedades, um spa, fazendas. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSDB - Os desembargadores estão ganhando 

muito mal, também. Eles estão sempre pedindo aumento aqui, para nós. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Como é que o senhor chegou a 

vice-presidente em tão pouco tempo? 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - O Cassio me convidou 

para compor a diretoria, porque eu tenho uma facilidade de conversar com as pessoas, 

de... 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Mas, qual é a importância de 

conversar com as pessoas para ser vice-presidente?  

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Assim, eu tenho uma 

competência técnica para fazer as coisas. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Fazer que coisas? 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Porque eu fazia o 

Projeto de Venda... Eu fazia esse projeto e ninguém queria assumir a vice-presidência. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Por que não queriam? 
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O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Ah, não sei, doutor. Não 

queriam. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Só o senhor, o senhor foi lá, o 

iluminado, e foi escolhido vice-presidente? 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Isso. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Parabéns! (Manifestação dos 

presentes.) 

 

O SR. PRESIDENTE - MARCOS ZERBINI - PSDB - Senhoras e senhores, 

por favor...  

 

A SRA. BETH SAHÃO - PT - Sr. Presidente, é só uma coisinha que me ocorreu. 

É só um minuto. Só queria perguntar para o Sr. Carlos Alberto se ele via todas essas 

propinas, toda essa dinheirama altíssima, sacada... 

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Deputada Beth Sahão, ele disse que 

não é propina. 

 

A SRA. BETH SAHÃO - PT - Comissão. 

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Isso. Ele disse comissão. 

 

A SRA. BETH SAHÃO - PT - Comissão mudou de nome. Então, se o senhor 

nunca pensou em denunciar... Nunca pensou... 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSDB - Ele já respondeu a essa pergunta, nobre 

deputada. 

 

A SRA. BETH SAHÃO - PT - O senhor nunca pensou em fazer isso? 
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O SR. BARROS MUNHOZ - PSDB - Já respondeu a essa pergunta. 

 

O SR. PRESIDENTE - MARCOS ZERBINI - PSDB - Já respondeu. 

Senhoras e senhores, por favor, só uma última pergunta minha: com relação aos 

contratos com as prefeituras, o senhor tem uma ideia de quantas prefeituras a Coaf 

contratou? Aliás, fez contrato? 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Umas 25, 30 prefeituras. 

 

O SR. PRESIDENTE - MARCOS ZERBINI - PSDB - Vinte e cinco a 30 

prefeituras? O senhor sabe se existia comprovadamente algum tipo de pagamento de 

comissão para agentes municipais em alguma dessas prefeituras? 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Não, não tenho 

conhecimento. 

 

O SR. PRESIDENTE - MARCOS ZERBINI - PSDB - Quem fazia essa relação 

com as prefeituras? 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - O César Bertholino, o 

Carlos Luciano Lopes, o Marcel, o Joaquim e o Cassio Chebabi. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Então, eram eles que pagavam a 

propina. Esses aí eram os que pagavam as propinas? 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Não, ele perguntou 

quem fazia o contato com as prefeituras. 

 

O SR. PRESIDENTE - MARCOS ZERBINI - PSDB - Quem fazia o contato 

com as prefeituras... 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - E quem pagava a propina? 

 

O SR. PRESIDENTE - MARCOS ZERBINI - PSDB - Senhores... 
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O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Não, estou perguntando, Sr. 

Presidente. Quem pagava a propina? 

 

O SR. PRESIDENTE - MARCOS ZERBINI - PSDB - Deputado, V. Exa. já 

perguntou dez vezes. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Vossa Excelência também já 

tinha perguntado. O deputado Barros Munhoz já tinha perguntado. 

 

O SR. PRESIDENTE - MARCOS ZERBINI - PSDB - Não, eu perguntei agora. 

A única pergunta que eu fiz foi essa. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Quem pagava a propina? 

 

O SR. PRESIDENTE - MARCOS ZERBINI - PSDB - Senhoras e senhores, 

encerramos. 

 

A SRA. BETH SAHÃO - PT - Não, só mais uma, Sr. Presidente. Por favor. 

(Vozes sobrepostas.) 

 

O SR. PRESIDENTE - MARCOS ZERBINI - PSDB - A última pergunta. 

 

A SRA. BETH SAHÃO - PT - Por favor. Não, a penúltima. (Manifestação dos 

presentes.) 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Quem pagava propina?  

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Não pagava propina. 

Pagava comissão. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Depois que o advogado soprou, o 

senhor diz que é comissão. Quem pagava? 
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O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Os vendedores que 

tinham contrato. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT- Quais? 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Cassio Chebabi, Carlos 

Luciano Lopes, César Bertholino. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Eram eles que pagavam? 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Isso. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Para quem eles pagavam? 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Não, a comissão ia para 

eles. Para quem eu não sei. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - O senhor disse, no início, que 

eles pagavam. Agora, está dizendo que a comissão ia para eles. 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Eles pagavam. 

 

A SRA. BETH SAHÃO - PT - Eu só queria perguntar para o Sr. Carlos Alberto 

o seguinte: o senhor considera que não cometeu nenhum crime? 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Eu considero que eu 

cometi. 

 

A SRA. BETH SAHÃO - PT - O senhor cometeu? 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Cometi. 

 

A SRA. BETH SAHÃO - PT - O senhor fez delação premiada? 
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O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Não fiz. 

 

A SRA. BETH SAHÃO - PT - Não fez delação premiada? E por quê? Foi 

oferecido para o senhor fazer delação premiada? 

 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Não. (Vozes 

sobrepostas.)  

 

O SR. DELEGADO OLIM - PP - Já foi falado que não houve delação, 

deputada. Vossa Excelência saiu. Nós vamos ficar perdendo tempo aqui. Estou desde às 

9, aqui. Chega! (Manifestação dos presentes.) 

 

O SR. PRESIDENTE - MARCOS ZERBINI - PSDB - Srs. Deputados, são 

perguntas repetidas. Encerramos o presente depoimento e convocamos... (Manifestação 

dos presentes.) Senhoras e senhores, por favor, silêncio! Pessoal da Assessoria Militar, 

ou peça para a pessoa ficar quieta ou retire-a do recinto, por favor. Que bom!  

Por favor, conduzam o Sr. Carlos Luciano Lopes. 

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Sr. Presidente, nós vamos estar com o 

promotor Romanelli, aqui. Eu gostaria que convidássemos o deputado Valverde para 

falar. 

 

O SR. PRESIDENTE - MARCOS ZERBINI - PSDB - O advogado... 

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI - PSDB - O advogado, desculpe... 

 

O SR. PRESIDENTE - MARCOS ZERBINI - PSDB - Já há um requerimento, 

porque nós soubemos do relato, da coação, então nós vamos convidar o advogado. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSDB - Para vir na mesma data? Ótimo. 

 

O SR. PRESIDENTE - MARCOS ZERBINI - PSDB - Está ok. 

 

A SRA. BETH SAHÃO - PT - Hoje, não há mais ninguém? 



DIVISÃO DE TAQUIGRAFIA  165 

 

 

O SR. PRESIDENTE - MARCOS ZERBINI - PSDB - Há, sim. Há mais uma 

pessoa para depor. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Sr. Presidente, como só temos 

mais um depoente e não sabemos se vai haver contradição, se ele pudesse aguardar, vai 

que há uma acareação a ser feita entre os dois? Seria importante. 

 

O SR. PRESIDENTE - MARCOS ZERBINI - PSDB - Não tem sentido, 

deputado. 

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Deputado, eu acho que V. Exa. tem 

razão. (Vozes sobrepostas.) 

 

O SR. PRESIDENTE - MARCOS ZERBINI - PSDB - Por favor, tragam o 

Carlos Luciano Lopes. 

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Eu concordo com Vossa Excelência.  

Espere um pouquinho. Posso falar? 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Porque se estiverem mentindo no 

depoimento, eles podem ser presos... 

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Posso falar, ou não? Eu acho que ele 

está aqui desde as 9 horas da manhã. Senão, amanhã ele vem de novo. Ou, à tarde, ele 

vem de novo. À hora que for...  

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Também estamos. Os estudantes 

estão aqui desde as cinco da manhã. (Manifestação dos presentes.) 

 

O SR. PRESIDENTE - MARCOS ZERBINI - PSDB - Senhoras e senhores, 

silêncio, por favor! Suspenderemos a reunião por mais cinco minutos para os senhores 

poderem ir ao toalete. 
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* * * 

 

- Suspensa, a reunião é reaberta sob a Presidência do Sr. Marcos Zerbini. 

 

* * * 

 

O SR. PRESIDENTE - MARCOS ZERBINI - PSDB - Senhoras e senhores, 

vamos retomar os assentos para recomeçar a reunião da comissão, por favor. Srs. 

Deputados, Sras. Deputadas, por favor vamos retomar os assentos. Retomamos a nossa 

sessão.  

Eu gostaria de registrar a presença dos nobres deputados Cauê Macris e Maria 

Lúcia Amary. Mais algum deputado presente que não foi citado? Vamos estabelecer 

uma regra, caso contrário não terminamos hoje. Vamos respeitar os tempos estipulados 

de 10 minutos para os membros e cinco minutos para quem não é membro da CPI. Até 

agora, fomos bastante condescendentes, deixando que se fizesse um bate-bola; mas se 

continuarmos dessa forma, não conseguiremos terminar hoje. Então, este presidente 

será, com todos os deputados, rigoroso no cumprimento da regra estabelecida aqui.  

Gostaria de dizer a Carlos Luciano Lopes que o senhor está aqui sob compromisso 

de testemunhar com a verdade, sob todas as penas da lei. Quero dizer também que é 

uma praxe na comissão começarmos dando espaço para que o depoente faça uma 

exposição daquilo que ache importante antes que se inicie a oitiva propriamente dita. 

Então, lhe concedo a palavra para que, se quiser, se apresente e faça as considerações, 

prestando alguma informação que ache importante. 

 

O SR. CARLOS LUCIANO LOPES - Boa tarde a todos. Presidente Marcos 

Zerbini, deputados, primeiramente... 

 

O SR. PRESIDENTE - MARCOS ZERBINI - PSDB - Senhoras e senhores, 

por favor, já retomamos a sessão. Vamos manter silêncio.  

 

O SR. CARLOS LUCIANO LOPES - Primeiramente, eu gostaria de agradecer 

por estar sendo ouvido por esta CPI, para que eu possa me manifestar um pouco sobre o 

que ocorreu comigo nas oitivas. Sobre a maneira como três delegados agiram comigo. 

Eu gostaria de dois ou três minutos para que eu possa explanar. Numa terça-feira, no 
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início da operação Alba Branca, às sete horas da manhã, chegaram um delegado e dois 

agentes na minha casa, onde ficaram por mais de duas horas, fazendo busca e 

apreensão. Nada foi encontrado. O delegado e os agentes que foram à minha casa - não 

quero generalizar a classe de delegados e policiais - me trataram cordialmente, foram 

super educados, dentro do profissionalismo.  

Fui dirigido ao 1
o
 DP de Bebedouro, aonde cheguei por volta das oito e meia da 

manhã. Fui ser ouvido por volta das 17h30. Nesse meio tempo, o Dr. Mário, que se não 

me engano era responsável pelo inquérito, entrou algumas vezes na sala onde eu estava. 

Colocaram um funcionário em cada sala, com um policial. Na primeira vez em que ele 

entrou na sala, perguntou se eu sabia por que estava lá. Como eu já tinha visto os 

demais funcionários da cooperativa, falei: “Deve ser alguma coisa referente à Coaf”. Ele 

falou: “Não, você está preso e, se não colaborar, vai pegar no mínimo 15 anos; vou 

começar a citar aquilo pelo qual você está sendo enquadrado”. Ele saiu da sala, e eu 

fiquei aguardando até por volta das 17h30, quando chegou minha vez de dar o 

depoimento.  

Nesse primeiro dia, meu depoimento se ateve a três perguntas: “Quem era 

Merivaldo? O que era Horta Mundo? Qual o percentual que a cooperativa comprava da 

Ceagesp?” Eu respondi ao Dr. Mário: “Não sei quem é Merivaldo. Horta Mundo, passei 

a saber depois dos desdobramentos da operação. E o percentual que se comprava da 

Ceagesp eu não tinha como informar”. Ele simplesmente saiu da sala com os demais 

delegados. Depois de 15 a 20 minutos, voltou com um agente policial perguntando 

quem era Carlos Luciano. Eu respondi que era eu. Ele disse: “Você está preso”. No meu 

primeiro depoimento, foram três perguntas. Me conduziram até um corredor e ele pediu 

para que eu me despisse. Tirei minha roupa e coloquei novamente. Me conduziram ao 

carcereiro e me dirigiram até uma cela; por lá, fiquei.  

Sendo bem breve: no outro dia, por volta das oito e meia, nos liberaram, junto 

com os demais presos que estavam na delegacia, para o banho de sol. Foi quando eu 

tive o primeiro contato com o Dr. Renzo, que foi até ali e conseguiu me passar notícias. 

Eu estava preocupado com minha família, se ela estava sabendo. O Renzo me 

tranquilizou e disse que a Joyce já estava mais calma e que eles iriam me ouvir naquele 

dia. Quando terminou o banho de sol, voltando à cela, por volta das 11 horas ou 11 e 

meia - creio que esse era o horário porque tinham acabado de passar o almoço, o 

marmitex - chegou o carcereiro e falou: “Carlinhos, o doutor quer falar com você”. Eu 
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pensei que era o Dr. Renzo, porque ele tinha acabado de sair da delegacia; fazia uma 

hora. Eu pensei que ele ia me trazer alguma notícia sobre se eu ia ser ouvido ou não.  

Me dirigiram até a cozinha, no primeiro andar do DP, e trancaram a porta. Um 

agente ficou aguardando. Foi quando entraram dois delegados, Dr. João Vitor e Dr. 

Paulo. Dr. Paulo perguntou como tinha sido minha estadia na cela. Eu disse que tinha 

sido uma das piores noites da minha vida. Ele afirmou que me conhecia, sabia do 

trabalho social que eu tinha na cidade e dos lugares que frequentava. Resumindo, ele 

disse: “Nós não queremos você”. Ele afirmou com todas as letras, deputados: “Nós 

queremos os deputados. Queremos os grandões.” Ele continuou falando comigo e usou 

o argumento de que a mãe do Sr. Cassio Chebabi era desembargadora e tinha muito 

dinheiro; disse ainda que os deputados, além da questão do foro, eram muito bem 

assessorados. E como dizia aquele velho ditado: “A corda sempre estoura para o lado 

mais fraco”. Disse que após o almoço iriam me ouvir e que se fosse para me deslocar 

até o DP e jogar conversa fora, não iriam perder nem tempo. Isso porque eu já estava ali 

há um dia, e eles iriam pedir a renovação por mais 30; e ali eu ficaria.  

Bateu um desespero, voltei para a cela e aguardei o horário de eles me buscarem. 

Por volta da uma e meia, o agente policial foi me buscar. Lá chegando, fiquei 

aguardando no corredor. Ele já chegou de maneira esnobe, dizendo que eu estava 

atrapalhando seu almoço e que eu iria na parte da frente da viatura, porém se houvesse 

qualquer movimento brusco ou respiração mais profunda, ele daria um tiro em mim e 

falaria que eu teria tentado fugir. Chegando à delegacia, fiz o primeiro depoimento. Me 

ouviram até as 19 horas, quando fui liberado.  

Dois ou três dias depois, voltei para fazer novos depoimentos. Os delegados 

continuaram a agir de maneira... Temos o Delegado Olim aqui; V. Exa. sabe, mais do 

que ninguém, o procedimento da Polícia Civil, que na sua maioria são bons 

profissionais. O primeiro depoimento foi tomado pelos Drs. Paulo e João, já que o 

delegado responsável estava aqui dando entrevista coletiva em São Paulo com o 

secretário da Segurança. Fizeram diversas perguntas, mas todas elas induziam a que eu 

afirmasse que os deputados eram beneficiários de recebimento de propina. E não apenas 

o Dr. Fernando Capez: também tentaram citar o nome do deputado federal Baleia Rossi 

e de outros deputados. Outra coisa que chamou a atenção foi que, mesmo tendo 

advogado constituído, esses delegados... Tive que mudar de Bebedouro, porque é uma 

cidade pequena, de 80 mil habitantes.  
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De todos, na primeira fase, fui o único que fiquei detido, mesmo querendo 

cooperar. Digo a vocês que fui detido injustamente, já que um depoimento com três 

perguntas não é um depoimento. Me deixaram propositalmente na cela. E eu morando 

em Matão, uma cidade vizinha de Bebedouro, que fica a 80 quilômetros. Quando os 

delegados precisavam falar comigo, não ligavam para o meu advogado, não mandavam 

intimação. Dr. Mário, por diversas vezes, ligou no meu emprego. Estou trabalhando 

com uma empresa da família do meu sogro, uma lanchonete. Vocês podem constatar 

isso depois. Nós abrimos um processo na Corregedoria da Polícia Civil. É só vocês 

pedirem as informações telefônicas; lá vai constar o telefone da minha residência, do 

meu trabalho e o celular da minha esposa, já que meu celular ficou com eles - eu não o 

recebi de volta. Fizeram fazias perguntas. Conforme iam correndo os depoimentos, 

surgiam dúvidas e os mesmos ficavam ligando para mim. Não sei se isso é o 

procedimento da Polícia Civil; se isso é correto. Vocês podem solicitar e verão que isso 

ocorreu.  

Outro fato que me chamou a atenção e pelo qual afirmo a vocês que fui 

extremamente prejudicado é que no dia 28 ou 29 de janeiro, esse processo foi colocado 

em segredo de Justiça. A data vocês devem ter aí; acho que é 29 de janeiro. E partes de 

depoimentos começaram a ser vazadas para a imprensa de um modo geral. Não tive 

como acompanhar os depoimentos que vocês estavam tomando dos demais funcionários 

da cooperativa. Há mais de um ano - e vocês podem comprovar isso -, a cooperativa 

estava com restrições de crédito. Serasa e SPC... Até digo a vocês que é só pedirem a 

quebra de sigilo bancário da Cooperativa Orgânica Agrícola Familiar, que vocês verão 

que era de praxe sacar dinheiro em grande quantidade, em valores volumosos, para 

diversas situações, inclusive para pagamentos de funcionários e fornecedores. Isso 

porque chegou um momento em que, pelo fato de a cooperativa estar com restrições, ela 

não tinha mais como trabalhar com cheques. Então, para tudo que ia se pagar na 

cooperativa, era feito aquele papelzinho para pagar na boca do caixa, e as demais coisas 

eram feitas com dinheiro vivo.  

Um ano antes da operação, num dia de pagamento de funcionários. A Coaf 

pagava os funcionários em espécie, devido a terem terminado os cheques... Não sei o 

dia em que vai ser inquirido o Sr. Caio Chaves, que era o responsável financeiro pela 

cooperativa; e também o César, a Adriana e outros que vocês ouvirão. Eu gostaria, se 

possível, que vocês se lembrassem de fazer essa pergunta... Delegado Olim... Que 

perguntassem a essas pessoas sobre uma foto minha que foi vazada na internet e para a 
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imprensa. Era um dia de pagamento de funcionários, na sala da cooperativa. O Caio 

passou, a porta estava fechada. O procedimento era pegar os holerites, de A a Z. O 

dinheiro já vinha sacado do banco. Um ou dois funcionários separavam os holerites em 

ordem alfabética e anexavam com um clips o valor daquele salário para, na hora em que 

o funcionário adentrasse ali, não visse volumes de dinheiro.  

Quero dizer a vocês que o vazamento dessa foto acabou com a minha vida. Se 

fosse algo de propina, algo pelo qual eu fosse penalizado... A foto vazou para a 

imprensa como se fosse dinheiro de propina, sem que o inquérito tivesse terminado, sem 

que houvesse como comprovar que aquilo era dinheiro de propina. Por isso que vazou. 

Hoje, em tempos modernos, depois que ouvimos sobre diversos casos de corrupção 

Brasil afora, em que pessoas foram flagradas com dinheiro, eu não iria tirar foto com 

dinheiro de propina. Outra coisa... 

 

O SR. PRESIDENTE - MARCOS ZERBINI - PSDB - Senhoras e senhores, já 

pedi para ficarem em silêncio.  

 

O SR. CARLOS LUCIANO LOPES - Outra coisa que chama a atenção nessa 

foto: se vocês a virem colorida, vão ver - além do cabelo - que eram notas de valores 

pequenos. Notas de dois e de 20 reais. A Polícia Civil de São Paulo divulgou essa foto 

como sendo dinheiro de propina. E o processo estava em segredo de Justiça. E contra 

todas essas atitudes dos delegados... Eles afirmaram categoricamente que queriam 

atingir os deputados; deixaram isso bem claro no meu primeiro depoimento. Se 

quebrarem meu sigilo bancário, telefônico e fiscal, vocês vão ver que minha renda era 

compatível com meu salário de 4.300 reais. Eu gostaria de agradecer pela oportunidade 

de esclarecer esses fatos. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - PARA QUESTÃO DE ORDEM 

- Só quero pedir que seja identificado o advogado que está acompanhando. Isso é 

importante para todos da Comissão. 

 

O SR. PRESIDENTE - MARCOS ZERBINI - PSDB - O senhor poderia, 

doutor, dizer seu nome? 
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O SR. RENZO RIBEIRO RODRIGUES - Boa tarde a todos. Meu nome é 

Renzo Ribeiro Rodrigues. Sou advogado do Carlos Luciano Lopes. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Gostaria de parabenizar o senhor 

Carlos Luciano. O senhor está disposto a colaborar com a Justiça aqui? 

 

O SR. CARLOS LUCIANO LOPES - Sim. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Eu vejo a foto e me sinto 

ultrajado. Parece que ele está dando risada da nossa cara. Tudo bem que eu uso óculos - 

tenho sete e meio de miopia. Mas na foto a nota é de 50 reais. Mas depois eu pergunto. 

 

O SR. PRESIDENTE - MARCOS ZERBINI - PSDB - Tem a palavra o 

primeiro deputado inscrito, Carlão Pignatari. 

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Quero cumprimentar o depoente e seu 

advogado e fazer a mesma pergunta que fiz ao outro depoente que estava aqui. O senhor 

achava corretos esses procedimentos que a cooperativa fez, com todos os contratos ou 

com a Secretaria de Estado da Educação ou com os municípios ou alguma coisa nesse 

sentido? O senhor achava correto? Não havia nada de estranho? 

 

O SR. CARLOS LUCIANO LOPES - Nobre deputado, eu entrei na cooperativa 

em 2013. Fazia a parte de logística. O senhor Cassio Chebabi sempre deixou muito 

claro que era uma pessoa que tinha influência com vários deputados. E, nos 

procedimentos licitatórios de que a Coaf participou, eu posso afirmar que em três, de 

que tenho conhecimento, houve irregularidades.  

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Irregularidades? 

 

O SR. CARLOS LUCIANO LOPES - Irregularidades. São três prefeituras, não 

sei se convém citá-las. 

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Convém. 
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O SR. CARLOS LUCIANO LOPES - A prefeitura de Barueri. Só chegaram a 

Barueri após o segundo ou terceiro depoimento em que eu falei que havia. Vocês podem 

ver. Através do senhor Emerson Girardi. O que de grave aconteceu nessa cidade foi que 

a Coaf entrou, e havia um acordo de cavalheiros com as outras cooperativas... 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Quais? 

 

O SR. CARLOS LUCIANO LOPES - Havia acordo com Cocer e Coagrosol. 

Entrei na cooperativa e depois, quando comecei a acumular a parte de vendedor, o 

Cassio passou uma planilha. Naquelas prefeituras que tivessem o nome daquela 

determinada cooperativa, não era para mexer. E Barueri foi o ponto de discórdia entre 

essas cooperativas, porque pertencia à Coagrosol, mas, através do Emerson Girardi, que 

dizia ter contatos lá dentro, descumpriu-se aquele acordo de cavalheiros. Foi onde a 

Coaf apareceu para participar. E na modalidade de chamada pública, há alguns 

procedimentos, em que os envelopes são os documentos de habilitação. Depois de 

habilitado, abre-se o envelope com o projeto de vendas e preço. Também há aquelas 

prefeituras em que você apresenta a documentação, e a comissão faz o procedimento 

depois.  

Nessa prefeitura, o que aconteceu foi que os envelopes que a Coaf havia 

apresentado foram trocados por um agente público, que não sei quem é - quem vai 

poder dizer é o senhor Emerson Girardi. A Coaf tinha apresentado o envelope com um 

preço e, vendo que a Coagrosol tinha um preço menor, refez o projeto de vendas e 

trocou. Também apresentavam um projeto de vendas em que nem todos os produtores 

produziam aquilo que era entregue na merenda. Na outra prefeitura... Aí sim houve 

fraude de troca de documentos. A Coaf vendeu o suco a R$ 1,23 para poder ganhar. 

Houve superfaturamento. Foi na prefeitura de Americana. A Coaf chegou a entregar, 

mas se não me falha a memória o prefeito foi cassado por outros problemas. Mas 

também não chegou a receber o total do contrato fornecido. Isso foi no caso de 

superfaturamento.  

E outra prefeitura na qual houve uma intervenção de agente público foi a da 

minha cidade, Bebedouro. Lá, o prefeito - não sei se vocês podem chamá-lo para 

depoimento - interveio para que outra cooperativa levasse o pleito. Eu falo porque fui à 

chamada pública no dia e lá fiz a impugnação dessa cooperativa... É a Coperfam, de 

Bebedouro, que é ligada ao grupo Coopercitrus. Essa cooperativa não apresentou um 
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documento que era necessário para ser habilitada. Eu impugnei. E foi aceito pelo 

presidente da comissão alimentar do município naquele momento. Foi quando se abriu 

prazo, e o prefeito - isso eu tenho aqui, depois posso deixar para vocês -, por ordem, 

habilitou essa cooperativa.  

E uma intervenção ainda maior aconteceu na segunda fase, na abertura dos 

envelopes. A cooperativa apresentou o suco a R$ 3,17; a Coaf, a R$ 3,15 o litro. Lá, era 

entregue em tambores de 200 litros. A Coperfam apresentou a R$ 3,23 - alguma coisa 

assim - e, além de não ter o documento de habilitação, ela não tinha preço. E também 

houve uma intervenção do prefeito e do diretor de licitações: eles trocaram, pediram 

para que fossem trocados os envelopes para as duas cooperativas...  

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Eu gostaria de continuar minhas 

perguntas, Sr. Presidente. 

 

O SR. CARLOS LUCIANO LOPES - E ratearam o preço a R$ 3,19.  

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Quando houve favorecimento de 

algum órgão público, sempre foi com algum agente político, algum servidor público? 

(Vozes superpostas.) 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Estou só fazendo uma pergunta. 

 

O SR. PRESIDENTE - MARCOS ZERBINI - PSDB - É que o deputado que 

está com a palavra é o Carlão Pignatari. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Depois, V. Exa. me concede um 

aparte, Carlão Pignatari? 

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Vou só terminar, e depois V. Exa. faz 

essa colocação, pode ser? 

Estou lendo aqui um depoimento do senhor, dizendo que a Coaf estava com 

dificuldade para honrar os compromissos, com restrição de CNPJ, o que o senhor já 

disse. Que o César avisava Marcel, e esse dizia que isso não podia acontecer, pois o 

deputado poderia cancelar o contrato, fazendo menção ao deputado estadual Fernando 
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Capez. Que o depoente, em companhia de César Bertholino, por diversas vezes se 

deslocou até São Paulo para realizar pagamentos da comissão para Marcel, sendo que 

por duas vezes esteve no shopping próximo à entrada da cidade de Barueri. No 

estacionamento, efetuou repasse de numerário para o Marcel, que o colocou em seu 

carro. 

Que também esteve uma vez na casa do pai de Marcel, que é ex-deputado 

estadual. Que o depoente pode afirmar com clareza que o deputado estadual Fernando 

Capez nunca recebeu nenhuma comissão. Que ouviu de César Bertholino - e é uma 

pergunta que o deputado Alencar já fez - que havia sido entregue um cheque, no valor 

de 50 mil reais, para Jéter, que seria um assessor do deputado Fernando Capez, e que 

este também havia celebrado contrato com a Coaf. 

Assim como Marcel utilizou indevidamente o nome do deputado estadual 

Fernando Capez - isso são suas falas -, que o César solicitou que Chebabi, que a Coaf, 

liberasse um veículo para Jéter, que, segundo o César, seria utilizado na campanha do 

deputado. 

Por ser gerente de logística, o depoente questionou, por conta da liberação, que o 

veículo foi liberado, e pelo rastreador do veículo, pôde verificar que o mesmo era 

utilizado só depois das 22 horas. Trafegava em dias de rodízio, inclusive sendo multado. 

Eu gostaria que o senhor fizesse a afirmação novamente. O senhor acha que 

usaram indevidamente o nome de todos esses agentes políticos, inclusive dos 

assessores, ou não? 

 

O SR. CARLOS LUCIANO LOPES - O que eu posso falar para o senhor é que 

eu creio que o Marcel era uma pessoa que vendia vantagens. Cassio Chebab, ganancioso 

que era, acreditou nessas vantagens. Não conheço a vida pessoal do Dr. Fernando 

Capez, não sei das suas condições financeiras, mas, quando esse carro foi solicitado na 

empresa - nós estávamos com alguns carros faltando, alguns por manutenção, porque a 

Coaf atravessava uma crise -, eu fiz a seguinte pergunta para o Cassio: “Cassio, vai 

liberar um carro da cooperativa para desfalcar algum funcionário, para que seja 

utilizado por um assessor? Você não acha estranho que um deputado do porte do 

Fernando Capez peça veículo, um carro, aqui, para ser utilizado na campanha? 

Foi quando o César disse que era solicitação, e foi liberado esse carro. Eu, como 

era o gerente de logística, tinha um aplicativo do monitoramento do celular. A 

campanha eleitoral é de, se não me engano - a eleição acaba em outubro -  de julho a 
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setembro. Esse carro saiu da cooperativa no final de maio, começo de junho e só foi 

entregue para a cooperativa no meio de dezembro.  

Esse veículo era rastreado pela “Yes”, que era uma empresa de monitoramento da 

cidade. Não sei se eles têm isso, como têm banco de memórias, mas esse veículo... A 

pessoa que estava com esse veículo utilizava esse veículo em dias de rodízio. Como eu 

sei disso? Chegavam as multas na cooperativa. Usava em dias de rodízio. Havia multas 

por velocidade. Carros que estavam sendo usados duas, três horas da manhã.    

Para terminar a pergunta. Eu acho sim que Marcel foi uma pessoa que vendeu 

vantagens. Foi uma pessoa que utilizou não só o nome do Fernando Capez, como das 

demais pessoas que ele dizia conhecer. 

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI - PSDB - O senhor disse aqui o seguinte. “Que o 

depoente - no caso, o senhor - pode afirmar com clareza que o deputado estadual não 

estava envolvido”. É isso? 

    

O SR. CARLOS LUCIANO LOPES - Sim, é isso. 

 

 O SR. CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Não há nenhuma prova que o senhor 

viu? 

 

O SR. CARLOS LUCIANO LOPES - Eu digo uma coisa para vocês. Eu vim a 

esta Casa, em uma lanchonete que fica no subsolo, diversas vezes, na qual o Marcel 

marcava para vir a São Paulo. Não só para fazer pagamentos. Outras coisas. Ele tinha 

diversas coisas. Ele tinha, parece, um catálogo de facilidades, um catálogo de opções 

para as pessoas do rol dele. 

Essas pessoas... O Marcel, por duas ou três vezes em que eu vim para a Alesp, 

falava: “estou aguardando vocês”. Marcava-se um encontro no subsolo, na garagem, 

próximo à garagem, no estacionamento.  

 

O que me possibilitou afirmar isso... Porque depois nós tivemos acesso aos outros 

depoimentos... Por que eu pude afirmar isso? Por questões de lógica. Se o deputado “a” 

ou “b” fosse beneficiado pela Coaf, seria alguém que estivesse ajudando em campanha, 

ajudando em dinheiro, seja lá o que for... Nós nunca entramos sequer pela porta do 

gabinete do Dr. Fernando Capez. 
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Se a Coaf realmente tivesse algo, pagasse para ele, era quase que impossível que 

nós não tivéssemos acesso ao homem. É isso que eu posso falar para o senhor. Através 

disso que eu gostaria de dizer. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - O senhor estava citando alguns 

casos que envolveram algumas prefeituras. Citou Barueri, Americana, Bebedouro. Nos 

contratos que a Coaf venceu, nas fraudes, houve a participação de agente público? 

 

O SR. CARLOS LUCIANO LOPES - De agente público, que eu posso citar, 

que houve pessoas que eu vi agir, e está aqui para vocês verem, foi na cidade de 

Bebedouro. Nas outras cidades, como eram outros vendedores, Emerson, César, que 

tinham citações, eu não posso afirmar para o senhor se teve. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - E no geral? 

  

O SR. CARLOS LUCIANO LOPES - Não. Não posso afirmar para o senhor se 

teve. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Não pode afirmar. O senhor se 

referiu a alguns contratos. Aliás, quero parabenizá-lo, porque o senhor veio na CPI da 

máfia da merenda e fez um relato em detalhes de como foi o depoimento, mas só não 

disse aquilo que você depôs naquele dia. Não sei qual foi a intenção do senhor em fazer 

isso.  

 

O SR. CARLOS LUCIANO LOPES - Posso responder? 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Só... Aquilo que o senhor falou 

aqui, tudo é mentira? 

 

O SR. CARLOS LUCIANO LOPES - Em qual dia do depoimento, Vossa 

Excelência? 

  

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - No dia 20. 
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O SR. CARLOS LUCIANO LOPES - Foi logo após o dia em que eu fui solto. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Dia 20 de janeiro. 

 

O SR. CARLOS LUCIANO LOPES - Eu falo uma coisa para o senhor. Nunca 

tinha sido abordado por um agente policial. Após ter passado uma noite em uma 

delegacia, com os delegados me coagindo na cozinha do 1º deputado... 

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI - PSDB - O senhor está dizendo que foi coagido, 

é isso? 

  

O SR. CARLOS LUCIANO LOPES - Eu fui coagido. 

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Isso é muito grave, nobre deputado 

Alencar Santana Braga. É muito grave. 

 

O SR. CARLOS LUCIANO LOPES - Eu falo uma coisa para senhor. É tão 

grave que nós fizemos a denúncia na corregedoria. Eu falo uma coisa para vocês. Eu 

estava literalmente apavorado por ter ali ficado preso.  

Na delegacia, logo após o meu advogado ter saído, dois delegados foram na 

cozinha do 1º DP, falando que me conheciam, que eu era pessoa de bem, que eles não 

me queriam, mas que falasse o que eles queriam ouvir, porque Cassio Chebabi, além da 

mãe desembargadora, além do dinheiro... As outras pessoas tinham como se safar e a 

corda ia estourar para o lado mais fraco. 

Foi por isso que, nesse dia, eu afirmei essas coisas que aí estão. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Foi o senhor que falou isso que 

está no depoimento? 

 

O SR. CARLOS LUCIANO LOPES - Sim, fui eu que falei. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Alguém colocou palavra na sua 

boca? 
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O SR. CARLOS LUCIANO LOPES - Não pegou a palavra e literalmente 

colocou em minha boca, mas dava a induzir... 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Mas dando detalhes aqui, de 

encontro em estacionamento, encontro em estacionamento de escritório de deputado, 

tudo isso o pessoal falou para você falar? 

 

O SR. CARLOS LUCIANO LOPES - Não. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - O Senhor que falou? 

 

O SR. CARLOS LUCIANO LOPES - Fui eu que falei. No estacionamento foi 

levado dinheiro para o Marcel. Um pagamento no estacionamento de uma distribuidora 

do deputado Nelson Marquezelli. Da mesma maneira que trouxe o dinheiro para o 

Marcel em Barueri, trouxe o dinheiro para ele duas vezes no shopping. Levamos 

dinheiro para ele na casa dele, através do César. 

 

O SR. PRESIDENTE - MARCOS ZERBINI - PSDB - Última pergunta. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Sem cercear a oposição. 

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Não. Ninguém está cerceando. O 

senhor acredita que então o senhor foi induzido ou coagido a dizer o que eles queriam, 

ou não? 

 

O SR. CARLOS LUCIANO LOPES - Sim. 

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Apenas isso. está encerrado, Sr. 

Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - MARCOS ZERBINI - PSDB - Tem a palavra o nobre 

deputado Alencar Santana Braga. 
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O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - O que está aqui foi o senhor que 

disse? 

 

O SR. CARLOS LUCIANO LOPES - Sim, senhor. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Certo. E aí o senhor inventou 

esses detalhes ou não? 

 

O SR. CARLOS LUCIANO LOPES - Não, senhor. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Então são verdadeiros? 

 

O SR. CARLOS LUCIANO LOPES - Sim, senhor. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Em relação ao contrato da 

Educação, com a interferência do Dr. Misiara, como é que se deu? 

 

O SR. CARLOS LUCIANO LOPES - O Dr. Misiara é tio de Emerson Girardi, 

que foi funcionário da cooperativa. Chegou depois a ser tesoureiro, quando houve o 

desmanche da cooperativa inicial - porque o Éder se separou da cooperativa - havia um 

contrato de fornecimento de suco de laranja. 

Um ano antes da Coaf ter vencido esse outro, houve um contrato, no qual não 

foi... 

Isso, em 2013, quando não foi. Foi quando o Misiara se apresentou para 

solucionar, para poder ajudar, porque ele tinha influência aqui no governo. Só que isso 

mostrou que ele não tinha, porque esse contrato ficou emperrado e não saiu. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Quem é mais influente, o Misiara 

ou o Marcel? 

 

O SR. CARLOS LUCIANO LOPES - O Marcel, depois que ele apareceu, era 

mais convincente do que o Misiara. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - O Marcel resolveu? 
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O SR. CARLOS LUCIANO LOPES - A chamada pública, quando o Marcel 

começou a fazer, coincidentemente saiu. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Ele falava em nome de quem, de 

qual deputado? 

 

O SR. CARLOS LUCIANO LOPES - Ele falava em nome do deputado 

Fernando Capez. Ele dizia que representava o... 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Aí resolveu? O Misiara, que é 

presidente da União dos Vereadores, não resolveu? 

 

O SR. CARLOS LUCIANO LOPES - Não saiu. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - O senhor conhece... Então em 

2014 deu errado com o Misiara. O senhor conhece Emerson naquela ocasião, a 

cooperativa, o Marcel, e aí dá certo. 

 

O SR. CARLOS LUCIANO LOPES - O Marcel, quando ele começou a fazer, 

não deu certo apenas para a Coaf. Com a Agrosol também ganhou. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Foi junto?  

 

O SR. CARLOS LUCIANO LOPES - Foi no mesmo... 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - E essa parceria entre as duas, 

como era? 

 

O SR. CARLOS LUCIANO LOPES - Como a Agrosol vende para a prefeitura 

de São Paulo o suco em sachê, havia um acordo para que a Coaf não entrasse na venda 

da cidade de São Paulo, e a Agrosol não entraria na venda do estado. Mas, quando saiu 

o volume, a Agrosol quis entrar com 600 mil unidades, e apresentou o mesmo preço da 

Coaf. 
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O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - O que o Marcel disse sobre o 

contrato? De qual valor seria o contrato? Como seria isso aqui com o estado, a chamada 

pública, a vencedora? 

 

O SR. CARLOS LUCIANO LOPES - A Coaf?  

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - É. O Marcel disse para alguém 

que esse contrato ia ser de que tamanho para a Coaf, com o estado de São Paulo? 

Milhões? 

 

O SR. CARLOS LUCIANO LOPES - Não vou lembrar. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - No seu depoimento está dizendo 

15 milhões. 

 

O SR. CARLOS LUCIANO LOPES - Seria os 15 milhões, aproximadamente, 

se a Agrosol não tivesse entrado. A Agrosol entrou e então deu para a Coaf, acho, 12 

milhões. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Treze. 

 

O SR. CARLOS LUCIANO LOPES - Treze milhões e alguma coisa. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Na verdade, as duas juntas deu 

em torno de 15. Mais do que 15, o que bate com o seu depoimento. Parece que é 

verdadeiro, não é? 

 

O SR. CARLOS LUCIANO LOPES - Sim. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Nesse ponto, o senhor está 

dizendo que é verdade, e está dizendo também que o Marcel disse que era o Capez que 

iria ajudar, corretamente? 
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O SR. CARLOS LUCIANO LOPES - O Marcel, foi igual eu disse. Ele, por 

diversas vezes, usou o nome do deputado.  

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Mas resolveu a partir desse nome 

ou não? 

 

O SR. CARLOS LUCIANO LOPES - Não sei dizer para o senhor se realmente 

ele conhecia ou não, se realmente ele tinha essa força, ou se realmente fazia lobby para 

promover a si mesmo. 

 

O SR. JOSÉ ZICO PRADO – PT – Sr. Presidente, só para uma questão de 

esclarecimento. A TV Alesp não está transmitindo neste momento. Eu queria... 

 

O SR. PRESIDENTE - MARCOS ZERBINI - PSDB - É que acho que já 

começou a sessão ordinária. 

 

O SR. JOSÉ ZICO PRADO – PT – Aqui? A nossa? 

 

O SR. PRESIDENTE - MARCOS ZERBINI - PSDB - Sim. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - O senhor disse que não tinha 

dinheiro. Que tinha problema no banco. Como você sacava então esse dinheiro? 

 

O SR. CARLOS LUCIANO LOPES - A Coaf tinha problemas financeiros para 

trabalhar com cheques. Depois que deu “situação 12”, diversos cheques que voltaram... 

A Coaf chegou a ter mais de 200 cheques devolvidos por insuficiência de... 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - E o cheque, do Jéter ou do 

Merivaldo? De quem é, afinal? 

 

O SR. CARLOS LUCIANO LOPES - Se não estiou equivocado, é do Jéter. A 

mesma pessoa, se não me engano, que utilizou o carro. Quando foi apresentado pela 

primeira vez, esse cheque voltou. 
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O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Esse cheque voltou? Por quê? 

 

O SR. CARLOS LUCIANO LOPES - Insuficiência de fundos. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - E depois? 

 

O SR. CARLOS LUCIANO LOPES - Não sei se ele reapresentou logo em 

seguida.  

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Ou depois do pagamento do 

estado? 

 

O SR. CARLOS LUCIANO LOPES - Eu não sei se ele apresentou. Eu sei quem 

vai poder responder para o senhor com clareza isso é o Sr. César. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - O que você acha do contrato da 

Coaf com o Jéter? 

 

O SR. CARLOS LUCIANO LOPES - O Jéter fez um contrato como 

representante, segundo o César, que era para representar a Coaf no estado.  

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - No estado onde? 

 

O SR. CARLOS LUCIANO LOPES - Na Secretaria de Educação, para quando 

tivesse alguma coisa. Retirada de documentos, essas coisas. Pelo que eu sei. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Você sabe de quem ele é 

assessor? 

 

O SR. CARLOS LUCIANO LOPES - Ele é assessor do Capez, pelo que eu li. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - O senhor já mandou entregar 

algum valor para alguém. O senhor já esteve em algum momento junto, mandou 

entregar, soube, tem mais detalhes sobre isso? 
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O SR. CARLOS LUCIANO LOPES - Que eu fui entregar? 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - É. 

 

O SR. CARLOS LUCIANO LOPES - Sim, senhor. Entreguei para o Sr. 

Joaquim, que era um representante comercial. Por duas vezes eu fui levar o pagamento 

da comissão dele. 

 

A SRA. BETH SAHÃO - PT - Nobre deputado, V. Exa. me concede um aparte? 

 

 O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Lógico. 

 

A SRA. BETH SAHÃO - PT - Eu só queria que o Sr. César me informasse se ele 

sabe. Ainda há pouco nós conversamos com o Carlos Alberto. Aí nós questionamos ele 

sobre o saque de dois cheques, um no valor de 95 e outro no valor de 230 mil, que 

foram retirados da conta da Coaf em dinheiro.  

O senhor acabou de dizer que a Coaf não tinha... Que mais de 200 cheques 

voltaram, porque não tinham fundos.  

Afinal de contas, esse dinheiro da Coaf, ele era utilizado em quê? O senhor tem 

conhecimento desses saques desses cheques nesse valor? 

Eu queria perguntar ao senhor. Ainda há pouco, o senhor Carlos Alberto esteve 

aqui fazendo seu depoimento nesta CPI. 

Ele confirmou o saque de dois cheques, um no valor de 95 e outro no valor de 230 

mil, embora ele não saiba qual a destinação desse dinheiro, certo. O senhor acabou de 

dizer que a Coaf também passou por crises. São palavras suas. A Coaf teve crises e, 

inclusive, voltaram 200 cheques. 

 

O SR. CARLOS LUCIANO LOPES - Aproximadamente. 

 

A SRA. BETH SAHÃO - PT - Aproximadamente. Ora, eu queria saber se o 

senhor tem conhecimento desse dinheiro que foi retirado da conta e qual era a real 

situação financeira da Coaf? Porque para fazer cheques, descontar cheques desse 

montante sem, inclusive, saber qual o destino desse dinheiro, e depois dizer, para 
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pagamento talvez de serviços até realizados, é possível... De 200 cheques que 

voltaram... 

O senhor tem conhecimento dessa contradição nessa contabilidade? É esquisita. 

A outra questão, aproveitando o aparte do deputado Alencar. Estou achando que 

daqui a pouco nós vamos ter que punir os delegados e os promotores, porque eles é que 

estão sendo acusados aqui. 

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Nobre deputada Beth, se eles 

coagiram. 

 

A SRA. BETH SAHÃO - PT - Não é possível. Todo mundo que vai chegar aqui 

vai falar que os delegados e os promotores é que estão sendo acusados. 

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Concordo em gênero, número e grau. 

Acho que se nós conseguirmos... Desculpe, a palavra é do nobre deputado Alencar 

Santana Braga. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Como V. Exa. é da base do 

governo, o Presidente deixa. Fique à vontade. 

 

O SR. JOSÉ ZICO PRADO – PT – Sr. Presidente. Voltou a transmitir a TV 

Alesp pela internet, pelo canal web. 

 

O SR. CARLOS LUCIANO LOPES - Deputado, posso responder a pergunta da 

deputada Beth? Deputada, respondendo à pergunta da senhora, quando nós falamos 

“saque” dos cheques, não eram físicos os cheques. O Cássio assinava uma ordem de 

saque, aquele papelzinho para retirar na boca do caixa. 

Se vocês tiverem acesso ao extrato bancário, ao sigilo da Coaf, não são só esses 

valores, deputada, que eram sacados da cooperativa. 

Por exemplo, quando caiu o pagamento das prefeituras, do Governo do Estado, e a 

Coaf tinha que fazer outros pagamentos, o que era possível fazer por TED, por 

transferência bancária; eram feitos dessa maneira. As demais vezes, iam à boca do caixa 

fazer o saque. Não tendo mais os cheques, porque já tinha perdido a conta. 
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O SR. PRESIDENTE - MARCOS ZERBINI - PSDB - Quero registrar a 

presença do nobre deputado Marcos Martins e do nobre deputado Coronel Telhada. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - O senhor, parece, teve alguns 

diálogos grampeados em conversas com o Marcel e com o César. Está no seu 

depoimento aqui. 

 

O SR. CARLOS LUCIANO LOPES - Sim. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Quem é o “nosso amigo”? 

 

O SR. CARLOS LUCIANO LOPES - Foi a mesma pergunta que o delegado. 

Dr. Mário, fez no primeiro dia. O Marcel era um homem de muitos amigos. Era uma 

pessoa de muitos amigos, que se dizia de muitos amigos. Todos eram amigos dele. 

Teve uma ocasião em que ele falou que era amigo do bispo de Aparecida, e que 

ele iria tentar colocar um quiosque da Coaf lá para vender suco de laranja. 

Quando ele dizia “nosso amigo”, poderiam ser diversas pessoas, inclusive o 

Capez, mas poderia ser outro. Ele se dizia com muitos amigos. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Nesse caso aqui que você tratou. 

Você não sabe do que o senhor conversou?   Você conversou sobre “nosso amigo”. Era 

o bispo, então? 

 

O SR. CARLOS LUCIANO LOPES - Não. Eu disse a todos que o Marcel era 

uma pessoa de muitos amigos, deputado.   

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Nessa conversa aqui, quem era o 

“nosso amigo”? 

 

O SR. CARLOS LUCIANO LOPES - Não dava para entender quem era o 

“nosso amigo”. Poderia ser o Capez. Ele ligava e dizia: “olha, aquela situação eu vou 

ver com o „nosso amigo‟”, e logo desligava. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Você não entendia quem era? 
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O SR. CARLOS LUCIANO LOPES - Poderiam ser várias pessoas.  

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Quem você entendia, na 

conversa, que era? 

 

O SR. CARLOS LUCIANO LOPES - Poderia ser o Merivaldo, poderia ser... 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Quem é Merivaldo? 

 

O SR. CARLOS LUCIANO LOPES - Assessor do Capez. Poderia ser “n” 

pessoas. Poderia ser o próprio Capez, poderia ser “n” pessoas. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - No seu entendimento, quem era? 

 

O SR. CARLOS LUCIANO LOPES - Por diversas vezes, deputado - não 

fugindo da sua pergunta, mas só para respondê-la -, eu questionei a algumas pessoas se 

realmente o Marcel tinha essa influência toda, porque a Coaf chegou a ser notificada 

algumas vezes pela Secretaria da Educação por atrasos na entrega do suco.  

Diversas vezes ela foi notificada, e isso vai estar lá com certeza no DSE. Então, se 

ele realmente tivesse essa influência, nós não iríamos nem chegar a ser notificados, mas 

ele dava a entender que poderia ser o Capez, sim. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - No seu entendimento era o 

Capez? 

 

O SR. CARLOS LUCIANO LOPES - Poderia ser. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - No seu entendimento, era ou não 

era?  

Não é “poderia”. Ele está depondo. Não é “poderia”. O depoimento é “é” ou “não 

é”. Ele está aqui para falar a verdade. 
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O SR. CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Eu acho o seguinte. Você está 

coagindo ele, como ele foi coagido na delegacia. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Eu estou coagindo? 

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Você quer que ele fale. Você quer que 

ele diga um nome que ele não sabe. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Estou fazendo uma pergunta. 

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Você quer que ele diga um nome que 

ele não sabe. 

 

O SR. PRESIDENTE - MARCOS ZERBINI - PSDB - Por favor. 

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Por favor. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Só peço, também, por favor. Não 

oriente o que ele fala. O advogado não está aqui para orientar o que ele fala, está aqui 

para acompanhar o procedimento. Por favor, doutor. 

 

O SR. PRESIDENTE - MARCOS ZERBINI - PSDB - Deputado, eu acho que 

ficou claro para todos. Ele disse que poderia ser o deputado Capez e poderia ser 

qualquer outro. 

Senhoras e senhores, eu já pedi várias vezes para ficarem em silêncio. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - O que o senhor sabe sobre os 50 

mil, o contrato do estado? 

 

O SR. CARLOS LUCIANO LOPES - Foi esse cheque que o senhor citou, que 

voltou. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Foi para quê esse cheque? 
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O SR. CARLOS LUCIANO LOPES - Para o Merival. Ou acho que foi para o 

Jéter. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Para quê era esse cheque? 

Justamente para fazer o quê? 

 

O SR. CARLOS LUCIANO LOPES - Foi o valor que o Jéter pediu para quando 

saísse a chamada pública. Era o valor que ele ia cobrar para fazer os acompanhamentos 

aqui em São Paulo. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Para sair 50 mil tinha um 

contrato maior, de 200, é isso? 

 

O SR. CARLOS LUCIANO LOPES - Não sei se era um contrato ou se quando 

terminasse teria que pagar mais esse valor de 200 mil para ele. Isso eu não posso dizer, 

quem poderia dizer é o Marcel ou o próprio Chebabi. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Foi 50 mais 200, é isso? 

 

O SR. CARLOS LUCIANO LOPES - Estou dizendo para o senhor. Eu não sei 

dizer se além desses 50 mil haveria algum outro pagamento a essa pessoa. Quem pode 

realmente dizer é o Sr. Marcel ou o próprio Cassio Chebabi. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - O senhor esteve em algum 

momento com o Cassio Chebabi levando propina para algum político? 

 

O SR. CARLOS LUCIANO LOPES - Não que eu saiba, não. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Nunca. 

 

O SR. CARLOS LUCIANO LOPES - Não, com o Cassio Chebabi, não. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Sobre contratos de gaveta. O 

senhor citou um aqui, supostamente com o Jéter. Há algum outro contrato. Por exemplo, 
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com o escritório de advocacia da cooperativa, ou de alguém da cooperativa com outro 

escritório, para representar? Por exemplo, para a Cielo Consultoria? 

 

O SR. CARLOS LUCIANO LOPES - O contrato que tinham com o Marcel... 

Eu não sei se era alguma empresa dele ou de uma irmã dele, mas tinha-se esse contrato. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Só esse? Ou teve mais? 

 

O SR. CARLOS LUCIANO LOPES - Não sei dizer para o senhor se havia 

outros além desses. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Quem era Fernando Carlo 

Magno? 

 

O SR. CARLOS LUCIANO LOPES - Fernando Carlo Magno, sobrinho de 

Cassio Chebabi, da esposa dele, que foi um dos vendedores da cooperativa. Logo 

depois, quando saiu o Weder Piffer, montaram a Conaf. Era uma outra cooperativa. 

Quando houve o rompimento do Weder Piffer com o Cassio, montaram uma 

cooperativa com o nome parecido, com sede em São José do Rio Preto. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Voltando a outro ponto, o senhor 

disse sobre a Coagrosol e a Cocer. A Coaf combinava com elas a participação no 

processo? 

 

O SR. CARLOS LUCIANO LOPES - Não combinava. Foi... Quando eu entrei, 

já existia uma planilha que tinha as determinadas cidades de atuação de cada 

cooperativa. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - E no estado, como é que se deu 

isso? Porque ganhou somente a Coagrosol e a Coaf.  

 

O SR. CARLOS LUCIANO LOPES - Na época em que saiu essa chamada 

pública, na qual a Coaf sagrou-se vencedora em segundo lugar, porque quem venceu a 
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primeira parte foi a Coagrosol... Se deu para que a Coaf não entrasse nas chamadas 

públicas de grande valor. Cito São Paulo. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Mas eles entraram. A Coaf 

ganhou uma, a Coagrosol ganhou outra e depois... 

 

O SR. CARLOS LUCIANO LOPES - E no mesmo valor, R$ 6,10 o litro. 

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Vossa Excelência pode me dar um 

aparte. 

  

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Concedido. 

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Eu quero que o senhor reafirme o que 

o senhor disse no começo para todos nós aqui. O senhor acredita que, ou os delegados 

de polícia, ou os promotores públicos, queriam que o senhor falasse muito claramente 

que era o deputado Fernando Capez, ou não? 

 

O SR. CARLOS LUCIANO LOPES - Muito oportuna a pergunta de Vossa 

Excelência. No momento em que o Dr. João Vitor e o Dr. Paulo foram na cozinha da 

delegacia, no dia em que eu fiquei detido... Foi onde eles deixaram claro que não me 

queriam, que queriam ouvir os grandões. Era para eu falar do Capez, do Baleia, do 

Marcheselli, entre outros. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - O senhor está dizendo que os 

delegados o orientaram a citar esses nomes. Aquilo que o senhor citou era verdadeiro? 

 

O SR. CARLOS LUCIANO LOPES - Nesse depoimento o Dr. Renzo me 

orientou. Como não era uma fase comprobatória, era uma fase investigativa, para que eu 

fosse liberado naquele dia eu deveria responder o que eles queriam que fosse. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - O que o senhor respondeu aqui 

era verdade? 
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O SR. CARLOS LUCIANO LOPES - Todas as perguntas. Nesse dia, 

principalmente quando falaram de deputados, eu respondi de acordo com o que eles 

queriam ouvir.  

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - O senhor está dizendo que o 

senhor disse há pouco aqui, que o Marcel dizia que era o Capez, era falso? 

 

O SR. CARLOS LUCIANO LOPES - Vossa Excelência, posso garantir. Se o 

senhor acompanhar todos os meus outros depoimentos, o senhor não vai achar 

contradições.  

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Então o que está aqui é 

verdadeiro? 

 

 O SR. CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Não. Esse aí não. Ele já disse que não, 

deputado. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Ele disse há pouco que só deu 

certo o contrato a partir da interferência do Marcel, que com o Misiara deu errado e que 

o Marcel dizia... 

 

O SR. CARLOS LUCIANO LOPES - Isso é verdade.  

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Isso está aqui. 

 

O SR. CARLOS LUCIANO LOPES - Isso é verdade. Isso eu disse. Se eu estou 

dizendo para o senhor que os delegados fizeram a pressão, era para que eu falasse dos 

deputados. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Certo, mas aquilo que o senhor 

disse sobre eles, que está aqui, é verdadeiro? Por exemplo, a participação do Marcel, 

que interfere depois do Misiara? (Manifestação dos presentes.)  
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O SR. PRESIDENTE - MARCOS ZERBINI - PSDB - A Vossas Senhorias não 

cabe questionar quem está depondo. Cabe aos senhores deputados fazer a oitiva. Mais 

uma interferência e eu vou pedir o esvaziamento do plenário. (Manifestação dos 

presentes.) 

 

O SR. CARLOS LUCIANO LOPES - A participação do Marcel, juntamente 

com o Cassio, foi efetiva. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Foi verdadeira?  

 

O SR. CARLOS LUCIANO LOPES - Foi verdadeira. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Certo. Os valores dos 15 

milhões? Foi verdadeiro? 

 

O SR. CARLOS LUCIANO LOPES - Tanto é que o senhor pode verificar...  

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Pelos contratos, pela somatória? 

 

O SR. CARLOS LUCIANO LOPES - Pelos contratos. Eu também gostaria, se 

me permitem, de fazer uma colocação. Em nenhum momento foi noticiado na mídia que 

houve superfaturamento. Eu trouxe aqui, para que vocês depois chequem. Em nenhum 

momento... O valor do suco não foi superfaturado. 

A Coaf sim pode ter tido... 

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Deixe-me fazer uma pergunta. Quem o 

senhor acha que vazou aquela foto do senhor com dinheiro para a imprensa? 

  

O SR. CARLOS LUCIANO LOPES - Vossa Excelência, se o senhor verificar 

nas próprias imagens, nas próprias reportagens, dizia lá: “imagens cedidas pela Polícia 

Civil”. Da mesma maneira que... Desde o dia 29 estava decretado segredo de Justiça. 

Como vazaram essas fotos? 
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No dia do meu segundo depoimento, antes dessa foto vazar para a imprensa 

nacional, ela havia vazado na imprensa local da minha cidade. Foi em um sábado. Na 

terça-feira eu fui depor. 

Concluindo, assim que eu cheguei à delegacia, eu perguntei para o Dr. Herbert, 

que se não me engano depôs hoje: “Dr. Herbert, está ou não está em segredo de 

justiça?”. Ele falou: “está”. 

Quando eu acabei meu depoimento, o Dr. Vasconcelos estava na sala. Eu falei: 

“doutor, como vocês vazam uma foto dessas se está sob segredo de justiça, sendo que 

não concluiu nada?”. 

Ele me disse, pelos meus filhos, olhando nos meus olhos: “essa foto não é para te 

prejudicar”. Imaginem se fosse. “Essa foto vai ser usada em momento oportuno para 

mostrar que a Coaf mexia com altas quantias em dinheiro”. Um mês depois, vazou para 

a imprensa nacional. 

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI - PSDB - O senhor acha que o Marcel vendia 

fumaça então? 

 

O SR. CARLOS LUCIANO LOPES - Com toda certeza. 

 

O SR. PRESIDENTE - MARCOS ZERBINI - PSDB - Tem a palavra o 

próximo inscrito, Delegado Olim. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Só para concluir. O senhor 

conhecia Alex? 

 

O SR. CARLOS LUCIANO LOPES - Alex? Sobrenome, alguma coisa? 

 

O SR. DELEGADO OLIM - PP - Sr. Carlos. Boa tarde. Está cansativo já este 

depoimento. Todos demoraram. Até a imprensa já foi embora, porque não aguenta mais 

isso aqui. Então, vou ser bem rápido. 

Eu estava ouvindo. O senhor ficou na prisão temporária? Quantos dias o senhor 

ficou, um dois, três? 
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O SR. CARLOS LUCIANO LOPES - Fiquei um dia preso. Se eu não 

cooperasse, os delegados iam pedir para 30 dias. 

 

O SR. DELEGADO OLIM - PP - Já entendi. Quantos dias o senhor ficou na 

temporária? Um dia? 

 

O SR. CARLOS LUCIANO LOPES - Um dia. 

 

O SR. DELEGADO OLIM - PP - Eu vi os detalhes que o senhor conversou, que 

o senhor contou aí em seu depoimento. Com certeza, há ricos detalhes. Acredito até que 

o senhor esteja falando a verdade, porque a pessoa não inventa uma história tão redonda 

assim. 

Eu gostaria de saber do senhor o seguinte. Por que o senhor acha que o Ministério 

Público, juntamente com os delegados... Eu não estava aqui no dia em que os delegados 

vieram, porque eu estava em viagem, infelizmente.  

Uma cidade de 80 mil habitantes. O senhor acha que os delegados e o promotor, o 

Ministério Público, queriam aparecer em cima do senhor, em cima das pessoas 

importantes? Não responda ainda não, deixe-me acabar.  

Se uma das pessoas que eles começaram a ouvir... Eles achavam que estavam, sei 

lá, com a Lava Jato na mão, para uma cidade pequena daquelas. Eles queriam ser o 

Sérgio Moro. O senhor acha que, em cima disso, eles tentaram de todo jeito, com essa 

arrogância com que fizeram o depoimento, essa arbitrariedade em cima do senhor, que 

eu também senti um pouco em cima do outro que saiu daqui, que também depôs aqui? 

O senhor acha que é para o que isso, porque eles queriam aparecer ou porque eles 

realmente queriam culpar alguém importante para que eles ficassem na mídia? Essa é a 

primeira pergunta. 

 

O SR. CARLOS LUCIANO LOPES - Posso responder? 

 

O SR. DELEGADO OLIM - PP - À vontade. 

 

O SR. CARLOS LUCIANO LOPES - Vossa Excelência, o que eu senti na pele 

é que eles queriam... O Brasil estava atravessando um frágil momento político, Lava 

Jato, diversos escândalos estavam acontecendo. Para que este caso tivesse notoriedade, 



DIVISÃO DE TAQUIGRAFIA  196 

 

eles tinham que fazer algo e assim o fizeram. Desde o início, não sei se foi ouvido ou o 

dia em que vai ser, a Polícia Civil não pôde abrir esse inquérito, desde o início foi dito, 

desde a denúncia do Sr. João Roberto Fossaluzza, que as verbas eram federais. Ninguém 

aqui perguntou por que o João Roberto Fossaluzza fez a denúncia. Ele brigou com o Sr. 

Cassio Chebabi. 

 

O SR. DELEGADO OLIM - PP - Noventa por cento das verbas eram verbas 

federais. Com certeza, eles fizeram aí mais aqueles que eles queriam aparecer para 

depois, como passaram agora, todo o inquérito para a Justiça Federal. Pergunto: quando 

o senhor foi ouvido aqui, em São Paulo, na Corregedoria Geral da Administração - o 

senhor também veio ser ouvido, do mesmo jeito, o senhor contou a mesma história -, no 

seu depoimento o senhor falou à vontade, foi perante a quem? Estava o seu advogado e 

quem mais? 

 

O SR. CARLOS LUCIANO LOPES - Meu advogado e as pessoas que tomaram 

o depoimento, que eu não conheço. Não lembro... 

 

O SR. DELEGADO OLIM - PP - O senhor falou normalmente, sem pressão 

nenhuma? 

 

O SR. CARLOS LUCIANO LOPES - Na Controladoria, Corregedoria - CGA, 

não é? -, na Controladoria - por isso que eu não quero generalizar, Delegado Olim, a 

classe de delegados, estou dizendo três delegados - eu fui muito respeitado e ouvido 

com muita atenção na Corregedoria em Ribeirão Preto... 

 

O SR. DELEGADO OLIM - PP - Isso na Corregedoria da Polícia Civil? 

 

O SR. CARLOS LUCIANO LOPES - Da Polícia Civil. 

 

O SR. DELEGADO OLIM - PP - Quando o senhor foi ouvir, o senhor foi o quê, 

reclamar dos delegados? É isso? 

 

O SR. CARLOS LUCIANO LOPES - Sim. 
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O SR. DELEGADO OLIM - PP - E no que deu isso aí? 

 

O SR. CARLOS LUCIANO LOPES - Está em andamento ainda. 

 

O SR. DELEGADO OLIM - PP - Acho, Sr. Presidente, que devíamos pedir à 

Corregedoria Civil que diga quais as medidas que estão sendo tomadas, como foi o 

depoimento dele para ver se bate, para sabermos quais providências estão sendo 

tomadas. Eu senti um pouco de abuso de todos, inclusive do Ministério Público. 

 

O SR. PRESIDENTE - MARCOS ZERBINI - PSDB - Estou plenamente de 

acordo. Deputado, só queria pedir que V. Exa. oficiasse por documento para... 

 

O SR. DELEGADO OLIM - PP - Sim, eu farei. É bom para juntarmos, para 

saber até onde chega a verdade de tudo o que ele falou aqui. 

Rapidamente então. O senhor acha que, entre a Polícia Civil e o Ministério 

Público, qual dos dois queria mais prejudicar os deputados, que fossem pessoas 

famosas? Deputados federais, tem um deputado federal que aparece, deputados 

estaduais, todas as pessoas importantes. Foi só o Sr. Cassio, esse não seria um ninguém, 

é o famoso quem da cidade, nenhum, só porque desfilava com um carro bom e era 

“enroleiro”, trapalhão. As pessoas ligadas à política dariam status para eles saírem na 

mídia. Ou não? 

 

O SR. CARLOS LUCIANO LOPES - Sem dúvida. 

 

O SR. PRESIDENTE - MARCOS ZERBINI - PSDB - Registro as presenças do 

nobre deputado Chico Sardelli, do nobre deputado Orlando Morando, do nobre 

deputado Ricardo Madalena e do nobre deputado Luiz Fernando. 

O próximo deputado inscrito é o deputado Marcos Martins. 

 

O SR. MARCOS MARTINS - PT - Concedo o meu tempo ao deputado Alencar 

Santana Braga. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - O deputado Carlão voltou a uma 

pergunta e eu faço questão de voltar também. Quero que o senhor seja bem objetivo. O 
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senhor contou, no depoimento, diversos fatos, relatou como foi a algumas prefeituras, a 

ação do Misiara, a ação do Marcel, falou dos 50 mil, falou do contrato de 15 milhões na 

Secretaria da Educação, disse que ouviu dizer que houve um encontro em que o Cassio 

foi levar, junto com alguém, 200 mil para um deputado, o senhor disse tudo isso, está 

aqui. Que tinha encontro no estacionamento do Marquezelli, como o senhor mesmo 

citou. 

 

O SR. CARLOS LUCIANO LOPES - Não com o Marquezelli. Teve encontro 

com o Marcel, porque o Marcel saía de São Paulo e ia até o interior, que ficava no meio 

do caminho. Eu não sei o que ele ia resolver com o Marquezelli. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - No estacionamento dele. 

 

O SR. CARLOS LUCIANO LOPES - No estacionamento dele, não com o 

deputado. A empresa dele. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Disse que o Marcel dizia que o 

deputado Capez era quem facilitava, através da assessoria dele. Disse, também, que o 

nosso amigo seria ele. O senhor está dizendo que os delegados queriam alguém de 

notoriedade para dar fato, devido ao momento político pelo qual o País atravessava. 

Vamos considerar que isso o que o senhor diz agora seja verdadeiro, que eles queriam 

um fato. Mas isso o que o senhor diz é verdadeiro ou não? 

 

O SR. CARLOS LUCIANO LOPES - A partir de todos os depoimentos, sim. A 

única vez que... 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Obrigado. 

 

O SR. MARCOS ZERBINI - PSDB - O próximo deputado inscrito é o deputado 

Barros Munhoz. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSDB - Sr. Presidente, eu queria fazer uma 

pergunta. Havia um conluio, pelo o que eu entendi, entre a Coaf e a Coagrosol, para que 

uma não entrasse em São Paulo, Capital? Foi isso o que o senhor disse? 
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O SR. CARLOS LUCIANO LOPES - Não só em São Paulo. Tinha uma 

planilha que tinha diversas cidades. Onde uma cooperativa trabalhava a outra não ia 

interferir no trabalho. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSDB - São Paulo estava reservada para quem? 

São Paulo, Capital, estava reservada para qual cooperativa? 

 

O SR. CARLOS LUCIANO LOPES - São Paulo, Capital, estava reservada à 

Coaf. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSDB - À Coaf? 

 

O SR. CARLOS LUCIANO LOPES - Sim. A Coagrosol veio porque achou que 

era grande o volume e gostaria de participar. Tanto é que entrou com o mesmo valor do 

suco, seis reais e dez. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSDB - E como ficou a solução, quem ganhou 

afinal? 

 

O SR. CARLOS LUCIANO LOPES - Não, não, o estado de São Paulo. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSDB - Eu estou perguntando sobre a Capital de 

São Paulo. 

 

O SR. CARLOS LUCIANO LOPES - O município de São Paulo pertencia à 

Coagrosol. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSDB - Pertencia na divisão... 

 

O SR. CARLOS LUCIANO LOPES - Sim. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSDB - Na divisão feita na mutreta?  
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O SR. CARLOS LUCIANO LOPES - Sim. Pertencia à Coagrosol. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSDB - É um contrato grande o da Capital de São 

Paulo? 

 

O SR. CARLOS LUCIANO LOPES - Na Prefeitura de São Paulo, os contratos 

eram grandes sim. Tão volumosos quanto o Estado. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSDB - Quem cuidava do contrato da Prefeitura 

de São Paulo? Era o Marcel? 

 

O SR. CARLOS LUCIANO LOPES - Não, o Marcel não interferia em nada, 

nunca mexeu nada com a prefeitura. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSDB - Quem da Agrosol cuidava disso? 

 

O SR. CARLOS LUCIANO LOPES - Não posso falar para o senhor, não 

conheço ninguém de lá. Conheço só de nome, de participar, trombar em... 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSDB - E a Coaf, diante desse entendimento, 

participou ou não da Capital de São Paulo? 

 

O SR. CARLOS LUCIANO LOPES - Participou um ano anterior, mas não 

manteve preço e perdeu. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSDB - Mas ainda tinha um acordo entre ela e a... 

 

O SR. CARLOS LUCIANO LOPES - Aí começou a ter problemas ali. Logo em 

seguida foi Barueri, que pertencia à Coagrosol, e a Coaf entrou. Santos também, a 

Baixada era da Coagrosol e entrou também. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSDB - Então o estado de São Paulo era mais ou 

menos dividido, inclusive a Capital de São Paulo. 
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O SR. CARLOS LUCIANO LOPES - Sim, senhor. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSDB - Era só isso. Muito obrigado. 

 

O SR. CARLOS LUCIANO LOPES - Eu acho, só complementando, deputado, 

que os delegados têm acesso a essa planilha. Se eles não tiverem, se o senhor quiser que 

eu mande para esta comissão essa planilha com detalhes de cada cidade, eu posso 

enviar. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSDB - Sr. Presidente, eu acho que V. Exa. pode 

determinar, não pode? Todo mundo acho que está de acordo, não está? As planilhas de 

divisão de áreas, as cidades em que entrava uma, as cidades em que entrava outra. Todo 

mundo de acordo. Está ok, Sr. Presidente? Está aprovado então? 

 

O SR. CARLOS LUCIANO LOPES - Meu advogado vai enviar para vocês. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSDB - Perfeito. Eu vou dar o aparte para o 

deputado Carlão Pignatari. 

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI - PSDB - O corregedor do Estado esteve aqui 

esses dias, semana passada, e disse que, na avaliação e na fiscalização da Corregedoria, 

nos depoimentos, ouvindo as testemunhas, os envolvidos, enfim, agentes, não houve 

interferência política. Eu gostaria de saber do senhor se houve ou não houve 

interferência política. 

 

O SR. CARLOS LUCIANO LOPES - No Governo do Estado de São Paulo? 

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI - PSDB - É. 

 

O SR. CARLOS LUCIANO LOPES - Eu creio que não houve interferência. Eu 

posso concluir uma coisa? Em novembro teve outra chamada pública, se vocês 

consultarem, eu não lembro o valor, e a Coaf veio no dia da chamada pública e não se 

atentou que a entrega da documentação era até as cinco horas do dia anterior. 
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O SR. CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Aí ela foi desclassificada. 

 

O SR. CARLOS LUCIANO LOPES - Não, ela nem pôde participar porque não 

cumpriu exigência de edital. Se ela fosse beneficiada por “A” ou “B”, teriam burlado, 

teriam deixado entregar, participar. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSDB - Sr. Presidente, eu queria fazer uma 

colocação. Eu tenho grandes divergências com alguns membros do Ministério Público, 

já disse isso e lamento profundamente. Nunca escondi que alguns são vedetes, alguns 

querem aparecer e isso prejudica muito a sua atuação, cria grandes problemas, provoca 

grandes prejuízos, enfim. Eu gostaria que eles se preocupassem mais em caçar 

traficantes e coisas que realmente caberiam mais a eles fazerem do que buscar assuntos. 

Quem mais gosta, na verdade, são vedetes, e não membros de uma instituição tão 

fantástica quanto o Ministério Público. Também tenho o maior respeito pelos delegados 

de polícia, assim como pela esmagadora maioria dos promotores.  

Mas eu quero divergir um pouco dos companheiros. Quando a esmola é demais, o 

santo desconfia. É um ditado popular. É muito grande o estrago para simplesmente 

satisfazer a vaidade de um ou de outro. É evidente que os três delegados, não vou 

chamar a Polícia Civil, trabalharam sob o comando de um promotor. É o Dr. Romanelli 

que comandava? 

 

O SR. CARLOS LUCIANO LOPES - É o Dr. Romanelli. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSDB - Foi ele quem comandou esse esquema 

todo? 

 

O SR. CARLOS LUCIANO LOPES - Eu posso dizer para o senhor, posso 

também mandar, porque não sei se foi noticiado na imprensa em São Paulo, mas foi 

noticiado pela TV Record do interior que o César, de tanto ser coagido, de tanto gritar... 

Eu tenho até aqui, se alguém quiser que eu já passe esse vídeo pelo WhatsApp, eu peço 

para alguém da comissão já passar. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Não está em sigilo? 
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O SR. CARLOS LUCIANO LOPES - Vazaram para todo mundo. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSDB - Os depoimentos que V. Exa. está lendo é 

que estão em sigilo. Vossa Excelência leu um monte de documentos que estão em 

sigilo. Todos eles estão em sigilo. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Que documento chegou à CPI? 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSDB - Pelo amor de Deus, chegamos ao último 

capítulo da novela. 

 

O SR. CARLOS LUCIANO LOPES - Deputado Barros, posso concluir? 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSDB - Pode. 

 

O SR. CARLOS LUCIANO LOPES - Se está em sigilo, por que vazou tanta 

coisa? Eu não vou passar para vocês nada que esteja oculto. Se vocês procurarem na TV 

Record do interior, está lá, eu não estou passando nada, mas eu tenho aqui comigo. Eu 

tenho porque o César foi acuado de tal maneira que, no dia em que ele foi ser ouvido, 

ele resolveu gravar. É nítido que os delegados estavam gritando, falando palavras de 

baixo calão. A última frase do Sr. Romanelli foi a seguinte: “Ou o senhor vem aqui na 

segunda-feira, vomita tudo isso aqui, ou na segunda-feira mando buscá-lo”. Está isso 

em áudio. A TV Record ainda fez a legenda do áudio. Não é segredo para ninguém, eu 

posso trazer para vocês. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSDB - Por favor. Nós estamos desesperados atrás 

desses documentos, eles estão fechados a sete chaves. Esse documento está fechado a 

sete chaves. Nós sabemos que ele existe, estamos à procura. O promotor que esteve aqui 

hoje é muito bonzinho, muito educado. 

 

O SR. CARLOS LUCIANO LOPES - Sobre o Dr. Herbert eu posso falar uma 

coisa para o senhor. O negócio estava tão, talvez, mal-intencionado - eu acho que posso 

usar essa palavra - porque, no segundo depoimento, eu queria dizer... Estavam, segundo, 

investigando a máfia da merenda, correto? Por duas vezes eu quis dizer que, na minha 
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cidade, Bebedouro, porque eu tinha certeza de que houve fraudes e eu fui a pessoa que 

foi à licitação... Sabe o que Dr. João e o Dr. Paulo falaram para mim? Abra um novo 

inquérito, faça uma nova denúncia ao Ministério Público. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSDB - Para encerrar, agora ficou comprovado 

que nós estávamos certos de fazer uma verdadeira CPI da Merenda. O problema não é 

Bebedouro, o problema é tudo isso o que foi falado, inclusive a Capital de São Paulo. 

Nós vamos solicitar aqui, Sr. Presidente, a audiência dos compradores de merenda da 

Capital de São Paulo. Nós vamos ver esse conluio entre a Coagrosol e a Coaf. Vamos 

verdadeiramente. Parabéns aos colegas, parabéns aos estudantes, porque agora nós 

vamos apurar, realmente, o escândalo da merenda no estado de São Paulo. 

 

A SRA. BETH SAHÃO - PT - Eu queria apenas dizer que o deputado Barros 

Munhoz, de forma recorrente, tem tentado desqualificar o trabalho dos delegados e dos 

promotores. Nós vamos ter, daqui a pouco, Sr. Presidente, que mudar o objeto desta CPI 

e dizer que nós vamos investigar os delegados e os promotores, e não as pessoas que 

cometeram o crime. Eu queria aproveitar este aparte para perguntar, o senhor acha que 

cometeu algum crime? Se cometeu algum crime, quais possíveis crimes o senhor 

acredita que possa ter cometido? 

 

O SR. CARLOS LUCIANO LOPES - Eu, por ser funcionário da Coaf, quando 

participava de algumas licitações, mandei orçamentos para prefeituras em nome de uma 

das empresas do Cassio, a AAOB, e assinei com ordem dele. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - O senhor fez então? 

 

O SR. CARLOS LUCIANO LOPES - Fiz sim, senhor. Tanto é, deputado, que 

eu não estou aqui para mentir. Eu fiz não só uma vez, mas outras vezes. 

 

A SRA. BETH SAHÃO - PT - Queria só perguntar uma coisa para o senhor. É 

interessante porque vocês estão dizendo o seguinte: “Aqui eu falei verdade e, nesse 

ponto, eu falei mentira”. Quando se trata de falar de outros funcionários da Coaf e de 

outras cooperativas, vocês falam a verdade, quando vem para o campo dos políticos, 

vocês foram todos coagidos. Vocês só foram coagidos quando vocês estão se referindo 
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à participação ou não de políticos nessa fraude, nessa máfia da merenda. É isso, aí vocês 

são coagidos. 

 

O SR. CARLOS LUCIANO LOPES - Eu acho que não tem que mudar o foco 

da investigação, mas também não pode fechar os olhos para o que os delegados fizeram. 

Na hora em que a senhora tiver acesso - eu conheço a senhora, que é da minha região, é 

uma deputada séria -, quando a senhora vir esse vídeo, não terá como não dizer que 

aquilo não era coação. Não tem como dizer. Tem que apurar o que deve ser apurado, 

mas também não pode fechar os olhos para o que eles fizeram, porque eu senti na pele o 

que eles fizeram.  

 

O SR. PRESIDENTE - MARCOS ZERBINI - PSDB - Eu queria pedir ao 

depoente, ao Carlos Luciano, que possa, por favor, nos mandar uma cópia dessa 

gravação para que puséssemos amanhã. 

 

O SR. CARLOS LUCIANO LOPES - Se V. Exa. já quiser, neste exato 

momento, me passe o WhatsApp que eu já passo para alguém e é só colocar. 

 

O SR. PRESIDENTE - MARCOS ZERBINI - PSDB - Por favor. Seria 

interessante. Por favor, passe para alguém da assessoria. 

 

O SR. CARLOS LUCIANO LOPES - Aí vocês vão ver o que eu sofri. 

 

O SR. PRESIDENTE - MARCOS ZERBINI - PSDB - Tem um aparte ainda o 

deputado Alencar Santana Braga. Só peço um segundinho, deputado, nós não vamos 

contar o tempo, para que ele possa passar pelo WhatsApp essa reportagem, porque eu 

acho que é muito importante. 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - Eu estou inscrito, Sr. Presidente. Sr. 

Presidente, vamos seguir, deixe para o final a apresentação. Eu tenho pergunta. Vai 

mostrar hoje? 

 

O SR. PRESIDENTE - MARCOS ZERBINI - PSDB - Sim, hoje. 
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O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - Aproveita e põe então o vídeo em que ele 

está mostrando dinheiro e o vídeo em que o cara fala que o Capez faz assim com o 

dedinho. Põe tudo então. Haverá um espetáculo aqui. (Palmas.) 

 

O SR. PRESIDENTE - MARCOS ZERBINI - PSDB - Se tiver, não há nenhum 

problema. 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - Ele deve ter a foto dele com dinheiro 

também. Sr. Presidente, não vamos interromper o raciocínio, eu estou inscrito. Eu 

prometo que eu faço audiência para o vídeo, mas deixe-me concluir a minha 

participação. 

 

O SR. PRESIDENTE - MARCOS ZERBINI - PSDB - Vai ser concluído, 

deputado. Continua com a palavra o deputado Alencar Santana Braga. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - O Sr. Marcel atuou a favor da 

Coaf?  

 

O SR. CARLOS LUCIANO LOPES - Ele tinha um contrato para isso. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Atuou junto ao Governo do 

Estado? 

 

O SR. CARLOS LUCIANO LOPES - Sim. Como também foi, algumas vezes, a 

outras prefeituras em que não obteve êxito, foi à Prefeitura de São Paulo, foi à 

Baixada... 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Sob o Governo do Estado, ele 

atuou? 

 

O SR. CARLOS LUCIANO LOPES - Sim, ele tinha um contrato. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Atuou em nome de quem? 
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O SR. CARLOS LUCIANO LOPES - Do deputado Fernando Capez, ele dizia. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Não houve interferência política 

para esse contrato que o senhor disse há pouco. Eu estou voltando porque o senhor disse 

para mim que sim, anteriormente. Depois, perguntado se houve interferência política, o 

senhor disse que não. Agora o senhor volta a dizer que sim. Sabe o que eu estou 

achando, com todo o respeito? O senhor, que fez um teatro com o dinheiro, dando risada 

da nossa cara, veio querendo achar que nós estamos aqui em um grande teatro, em um 

grande circo. Uma hora diz algo, outra hora diz outra coisa. Uma hora mandou fazer 

isso, mas aquilo é verdade, outra hora diz que é mentira. Até agora não entendi. E está 

tentando se colocar como vítima.  

Deputado Barros, concordo com Vossa Excelência. Sr. Carlos Luciano, se houve 

medida violenta, ameaça, nós devemos sim deixar isso expresso no relatório, mas não 

podemos perder no horizonte qual é a verdade que nós queremos. Quero pedir à V. Exa. 

todo esse vigor, toda essa energia, essa vontade de investigar a máfia da merenda, a 

máfia que tirou a merenda dos estudantes de escola estadual que comem desde carne 

estragada a bolachinha, e que roubou milhões no contrato. É isso o que nós queremos, 

esse vigor para saber qual foi a facilidade que eles tiveram através da interferência de 

determinadas pessoas para a Coaf ganhar esse contrato como eles disseram. O contrato 

com o Estado é altamente lucrativo. (Palmas.) 

 

O SR. CARLOS LUCIANO LOPES - Eu não estou aqui vindo fazer teatro para 

me expor a milhões de pessoas. Não estou vindo aqui fazer teatro. Tem que ser apurado 

tudo o que tem que ser apurado, mas, por outro lado, vocês vão ver no vídeo se houve 

ou se não houve. Quanto a essa foto, o senhor pode chamar os 40 ou 50 funcionários da 

cooperativa que eles vão afirmar a mesma coisa.  

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Se vocês estão combinados no 

depoimento, imagine em uma foto se não estarão. O estranho é que justo o Chebabi, o 

César e o Fossaluzza, pessoas importantes, não apareceram. Quem vem aqui dar uma 

versão favorável ao Estado aparece livremente falando. 

 

O SR. CARLOS LUCIANO LOPES - Eu não vim dar versão ao Estado, ao 

político “A”, ao político “B”. Eu não aceito que estão querendo me imputar que esse 
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dinheiro era dinheiro de propina. Chamem os funcionários, quebrem o meu sigilo. Meu 

nome está em restrição no SPC, na Serasa. Olhem se eu fui, se, em algum momento, eu 

ostentava. Em tempos de tanta informação, em tempos de dólar na cueca, dólar na meia, 

se fosse dinheiro de propina eu posso afirmar ao senhor que eu não seria néscio em tirar 

foto. Foi uma brincadeira com o Sr. Caio. Não sei o dia em que ele vai vir depor, mas 

pergunte a ele se era o dinheiro do dia de pagamento ou não já que vocês vão ver que, 

por quase oito meses, a Coaf fazia grandes saques em dinheiro para fazer pagamentos, 

inclusive de funcionários. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSDB - Sr. Presidente, vamos ver os dois filmes, 

por favor. 

 

O SR. PRESIDENTE - MARCOS ZERBINI - PSDB - Está baixando ainda. 

 

O SR. CARLOS LUCIANO LOPES - Outra coisa que foi dita pelos 

promotores, Dr. Barros, Dr. Olim, e eu não vi a imprensa, não vi nenhum outro 

deputado indo a uma gôndola de supermercado ver o preço de um suco de laranja. Eu 

trouxe aqui, tanto a Coaf quanto a Coagrosol venderam um suco de um litro, para vocês 

terem noção, a seis reais e dez. O mesmo produto, eu trouxe aqui, não vou citar nome 

por ser uma marca comercial, é envasado na mesma fábrica em que a Coaf envasava. 

Esse mesmo suco que foi dito que era superfaturado, é só ir à gôndola de supermercado. 

No “Extra Online”, tirei dois dias antes de vir para cá, o de 200 ml que a Coaf vendeu a 

1,43 ou 1,47, não me recordo, está aqui, 2,65. No “Pão de Açúcar”, o suco de laranja de 

200 ml, 2,59. (Falas fora do microfone.) 

Deste ano, senhor. Mas, nessa época, na mesma época em que foi vendido, o 

preço era quase igual. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Estamos falando coisas de anos 

diferentes. Tem inflação. 

 

O SR. CARLOS LUCIANO LOPES - Mas é um ano só. O produto não subiu 

tanto. 
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O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Quais são as empresas de quem a 

Coaf comprava o suco? 

 

O SR. CARLOS LUCIANO LOPES - Vossa Excelência, a Coaf comprava uma 

pequena parte de realmente produtores, outra parte comprava o suco já pronto, sendo só 

para fazer o envase. Comprou suco da Delta Citrus, que é uma empresa de Bebedouro, 

comprou suco da Citrosuco. Porém, essa empresa fazia seu pedido e não falava para que 

finalidade era. “Olha, eu estou precisando de “X” mil litros de suco, entregue para mim, 

na fábrica, tal e tal dia”. 

 

O SR. PRESIDENTE - MARCOS ZERBINI - PSDB - O próximo deputado 

inscrito é o deputado Luiz Fernando. 

 

O SR. LUIZ FERNANDO - PT - Quero saudar os nobres pares, saudar o 

presidente. Queria fazer algumas perguntas, Carlos. Você, como vendedor da Coaf, 

tinha relacionamento, você era o representante da Coaf junto a que órgãos públicos? 

 

O SR. CARLOS LUCIANO LOPES - Eu comecei a acumular a função de 

vendedor, porque quando houve a divisão da Coaf, uma parte saiu. 

 

O SR. LUIZ FERNANDO - PT - Quais órgãos públicos? 

  

O SR. CARLOS LUCIANO LOPES - Diversas prefeituras. Não que eu atuasse, 

fazia... 

 

O SR. LUIZ FERNANDO - PT - Em relação ao Estado, o senhor atuou? 

 

O SR. CARLOS LUCIANO LOPES - Em relação ao Estado, qual era a minha 

função no Estado? Agendar embarque, desembarque da entrega do produto; quando 

tinha algum suco que deteriorava, que a Secretaria nos notificava, eu tinha que fazer a 

devolução desse produto; vim participar da segunda chamada pública que eu falei para o 

senhor que, por chegar o documento no dia em atraso, não no dia, não abri o envelope, a 

Coaf não veio. A minha função era essa. 
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O SR. LUIZ FERNANDO - PT - O senhor conhece o Dagoberto, da Citro 

Cardilli? 

 

O SR. CARLOS LUCIANO LOPES - Só de nome, nunca o vi, nem mais 

magro, nem mais gordo. 

 

O SR. LUIZ FERNANDO - PT - A Coaf foi quem substituiu a Citro Cardilli 

como fornecedora do Estado, foi isso? 

 

O SR. CARLOS LUCIANO LOPES - Eu não sei dizer para o senhor se antes de 

nós a Citro Cardilli vendia no Estado. Sei que, em diversas prefeituras, ela é muito 

antiga. Não é nem a Citro Cardilli... 

 

O SR. LUIZ FERNANDO - PT - Quem primeiro denunciou a Coaf foi a Citro 

Cardilli. O senhor está dizendo que não sabia disso? 

 

O SR. CARLOS LUCIANO LOPES - Talvez não seja da minha época, quando 

eu trabalhava na Coaf. E, se foi denunciada, não vazou, não foi para a imprensa e a 

diretoria não comentou com ninguém, porque isso de que Citro Cardilli tinha 

denunciado a Coaf não fiquei sabendo. Se foi denunciada mesmo, ela não teve êxito, 

porque a Coaf não foi punida nenhuma vez. 

 

O SR. LUIZ FERNANDO - PT - Eu estou pasmo de ver, Carlos Luciano, você 

tentando baixar um vídeo e se colocando como vítima. Como disse o deputado Alencar, 

se tem alguma vítima aqui são as crianças do nosso estado. O senhor participou de um 

conluio, de um roubo, roubando, literalmente, doce da boca de criança. Para piorar, não 

foi doce, foi pão. O que eu quero saber do senhor é o seguinte, o senhor chegou a dar 

propina para algum agente público em relação a esse fornecimento ou não? 

 

O SR. CARLOS LUCIANO LOPES - Não, senhor. A única coisa que foi levada 

foi o pagamento do Sr. Joaquim, que tinha um contrato com a cooperativa, ele não era 

agente público. 
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O SR. BARROS MUNHOZ - PSDB - Deputado Luiz Fernando, com o maior 

respeito, o senhor chegou agora, mas tudo isso já foi perguntado mais de uma vez. Nós 

não podemos ficar aqui indefinidamente. Vossa Excelência poderia fazer as perguntas, e 

nós estamos ansiosos para que elas sejam feitas, que não foram feitas ainda, não aquelas 

que já foram respondidas duas ou três vezes. Senão não vai terminar nunca esta reunião. 

 

O SR. LUIZ FERNANDO - PT - Sr. Presidente, eu queria ter o direito de 

perguntar tantas vezes quantas eu desejar, porque eu estou vendo deputados fazendo 

discursos eloquentes, tentando dizer que o Estado é vítima, que delegados abusaram. Eu 

quero prestar solidariedade aos delegados e ao promotor que tocou isso, quando tantos 

delegados não fazem e não têm uma condução séria. Quando tem alguém, esta comissão 

tenta vitimá-los. Eu quero, inclusive, trazer e registrar aqui homens da lei que agiram no 

termo da lei. Quando vemos políticos titubeando, pisando na cabeça de quem age sério, 

aí chegamos à conclusão de que os senhores estão certos, o Estado faliu e a corrupção 

há de seguir. (Palmas.) 

Eu queria, mais uma vez, fazer uma pergunta ao senhor, e essa pergunta é 

importante para que possamos fazer juízo. Concordo com o deputado Alencar quando 

ele diz que mandaram o ladrão de terceira categoria, segundo o Ministério Público 

coloca aqui. Eu queria saber do senhor, o senhor fez uma afirmação, em uma resposta 

ao nobre deputado Barros Munhoz, dizendo que existia um acordo na Prefeitura de São 

Paulo. Ele lhe perguntou o seguinte: “E na Capital?” O senhor disse uma coisa e, pelo o 

que eu entendi, ele disse outra. 

 

O SR. CARLOS LUCIANO LOPES - Eu gostaria de ratificar. 

 

O SR. LUIZ FERNANDO - PT - O senhor estava se referindo ao Estado, não à 

Capital. 

 

O SR. CARLOS LUCIANO LOPES - Eu falo uma coisa à Vossa Excelência. 

Até vou mandar, só não sabia que ia precisar, senão teria trazido essa planilha também. 

Não é que tinha um acordo dentro da Prefeitura de São Paulo, é que, dentro daquele 

acordo de cavalheiros entre as cooperativas, a Coaf não podia vender dentro da cidade 

de São Paulo porque pertencia à outra cooperativa aquela região de vendas. 
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O SR. LUIZ FERNANDO - PT - O senhor poderia nos dizer se houve alguma 

ingerência da Prefeitura de São Paulo em relação a isso? 

 

O SR. CARLOS LUCIANO LOPES - Não, as prefeituras não sabiam... 

 

O SR. LUIZ FERNANDO - PT - Desse esquema de vocês. 

 

O SR. CARLOS LUCIANO LOPES - Não. Não só como não sabia... Essa 

planilha, se o senhor entrar no antigo site do ... agora eu não sei como é que está com a 

mudança de governo - MDA, lá tem todas as cidades do Brasil por estado, o valor que 

cada cidade recebe de repasse no valor total e os 30% que são obrigatoriamente a serem 

gastos com a agricultura familiar. Eu entrei na Coaf em 2013 e  no estado de São Paulo 

já existia essa planilha para que não atuasse onde outro já atuava.  

 

O SR. LUIZ FERNANDO - PT - Sr. Presidente, eu teria algumas questões a 

mais a fazer, mas com todo o respeito que eu tenho à Casa, em especial aos nobres pares 

que aqui são delegados e pegaram logo o primeiro time para defender o governo, quero 

dizer aos estudantes e a todos que aqui estão que isso aqui vai acabar em pizza. 

Ninguém... Nem perguntar, nem perguntar deputado da oposição pode perguntar.  

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSDB - Aqui não é a CPI da Carf para terminar 

em pizza, não é, onde se roubou bilhões de reais. Não é a CPI da Carf. Não é a CPI da 

Carf. 

 

O SR. LUIZ FERNANDO - PT - - Veja quem fala o PSDB, os maiores 

financiadores do PSDB, os maiores financiadores do PSDB estão naquela CPI da Carf.  

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSDB - CPI da Carf, essa é a CPI da Merenda. 

 

O SR. PRESIDENTE - MARCOS ZERBINI - PSDB - Senhores, por favor. 

Não vamos fazer acusação do partido “a”, “b”, governo. Por favor, se não nós não 

vamos avançar.  

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSDB - Quero ver os filmes; por favor, vamos lá.  
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O SR. PRESIDENTE - MARCOS ZERBINI - PSDB -  O pessoal da assessoria 

ainda está preparando. Por favor.  

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - Sr. Presidente, tem mais perguntas? Eu 

não estou inscrito? 

 

O SR. PRESIDENTE - MARCOS ZERBINI - PSDB -  Está inscrito o deputado 

João Paulo Rillo. 

 

 O SR. CARLOS LUCIANO LOPES – Senhores, a Coaf, deputado Barros 

Munhoz, não vendia apenas para uma prefeitura de governo “a” ou governo “b”. A Coaf 

vendia para a prefeitura de todos os partidos.  

 

 O SR. PRESIDENTE - MARCOS ZERBINI - PSDB -  Deputado João Paulo 

Rillo. 

 

 O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - Sr. Presidente, deputado Barros Munhoz 

se eu fizer alguma pergunta que já foi feita é porque eu fui dar quórum na Comissão de 

Educação e também porque tive que acompanhar o Conselho de Ética, onde eu me 

defendo de uma denúncia por ter defendido os estudantes no dia da ocupação que gerou 

a CPI da Merenda.  

A primeira pergunta: o senhor é sócio de alguma pessoa jurídica?  

 

 O SR. CARLOS LUCIANO LOPES – Não, senhor. Ia se montar outra 

cooperativa antes da saída do Cassio, até por devidos problemas financeiros que a 

empresa passava alguns funcionários chegaram a ficar até 60 dias sem receber. E a 

nossa intenção que estávamos juntos na Coaf há algum tempo é de que estaríamos 

montando uma outra cooperativa para que nós pudéssemos tocar a nossa vida fora da 

Coaf.  

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - Não concluiu a formação dessa empresa, 

você não chegou a ficar sócio dessa empresa. 
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 O SR. CARLOS LUCIANO LOPES -  Não. As outras pessoas, depois que 

estourou esse assunto, não quiseram montar.  

   

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - O Bertholino disse em depoimento que 

vocês estiveram com o Rodrigo Pimenta, servidor da Secretaria Estadual de Educação, 

para pegar informação sobre a chamada pública. Foi a primeira vez que você esteve 

com ele? 

 

 O SR. CARLOS LUCIANO LOPES -  Eu não sei o sobrenome. Mas o 

Rodrigo que eu falei ficava ali na Cise, na 23 de Maio, se não me engano. Eu estive com 

ele porque o Cassio tinha pedido para que eu viesse a São Paulo e visse onde é que 

estava o processo parado, já que a Coaf havia ganho o processo, havia sido publicado 

em Diário Oficial, mas não chamaram para a assinatura para celebrar o contrato. 

 

 O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - Onde foi o encontro? 

 

O SR. CARLOS LUCIANO LOPES -  Encontro não. Foi a reunião na Cise, 

aqui na 23 de Maio - se eu não estiver equivocado - onde eu falei com esse Rodrigo 

juntamente com mais  outras duas funcionárias. E tudo foi registrado em Ata. 

 

 O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - Ele citou algum agente político à época? 

 

 O SR. CARLOS LUCIANO LOPES -  Nessa ocasião não. 

 

 O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - Que providência ele tomou sobre o seu 

pedido? 

 

 O SR. CARLOS LUCIANO LOPES - Não, não saiu, não concluiu. A chamada 

pública não foi celebrada, não foi assinado o contrato. Foi a única vez que eu falei com 

o Rodrigo. Tentei alguns contatos por telefone, mas ele sempre estava em reunião. 

 

 O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - Você conheceu algum membro da 

comissão de licitação da Secretaria de Educação? 
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 O SR. CARLOS LUCIANO LOPES -  Da comissão não. Quem eu conheci foi 

o Sr. Cleiton Gentili que ficava ali na Cise. 

 

 O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - E o Cleiton Gentili fazia o quê? 

 

 O SR. CARLOS LUCIANO LOPES -  O Cleiton ficou ali alocado para 

desenvolver a chamada pública dentro do estado de São Paulo. 

 

   O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - Com a Sra. Dione você teve algum 

contato?  

 

 O SR. CARLOS LUCIANO LOPES -  Só ouvi falar de nome. Não a conheço. 

 

 O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - Você conhece o Fernando Carlomagno?  

 

 O SR. CARLOS LUCIANO LOPES -  Sim senhor. Fernando Carlomagno é 

sobrinho de Cassio Chebabi, sobrinho da esposa dele, que fazia parte da cooperativa, da 

Coaf. Era vendedor, que depois de brigas com o Cassio saiu ele e boa parte do pessoal 

para montar outra cooperativa. 

 

 O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - Por que alguns vendedores emitem nota 

fiscal para vender e outros não? 

 

O SR. CARLOS LUCIANO LOPES - O que eu posso falar para o senhor é o 

seguinte: de alguma maneira tinham que justificar a saída desse dinheiro, e quem tinha o 

contrato, a única pessoa que emitiu nota foi o Sr. Joaquim. Ele fazia as vendas, ele fazia 

a emissão de notas, a empresa dele era a Rio Campi, ele fazia a solicitação dessas notas 

fiscais. Em relação ao Marcel, o Marcel sempre se esquivou e nunca quis dar nota. Ele 

até era arrogante e dizia que deputado não ia dar nota, que ele não ia dar nota. E nunca 

deu nota. 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - Então quando ele fala assim “que deputado 

não ia dar nota” ele está admitindo que repassava recursos para deputado. 
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O SR. CARLOS LUCIANO LOPES - Não posso afirmar se ele repassava, 

senhor.  

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - Tudo bem, você não pode afirmar. Nem 

vou... 

 

O SR. CARLOS LUCIANO LOPES - O dinheiro da cooperativa saía e era 

entregue para o Marcel. Se ele realmente entregava para algum agente, se ele entregava 

para algum deputado eu não tenho como afirmar. Se assim  o fizesse eu estaria sendo 

leviano, pois eu nunca vi. 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - É que se acabou de falar que “olha, ele não 

dá nota porque ele diz que o deputado não passa nota.” 

 

O SR. CARLOS LUCIANO LOPES - Nós cobrávamos as notas e ele sempre 

dava uma esquiva dizendo que o deputado não dava nota, que a empresa dele não dava 

nota e essas coisas. 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - Agora olha que ponto interessante. Pode 

ter sido um ato falho, ou cansaço do depoimento que te levou a cometer um erro. Mas 

olha o que você está dizendo: “Por que o deputado passaria nota para o Sr. Marcel? Por 

quê?” 

   

 O SR. CARLOS LUCIANO LOPES - Então, se ele for ouvido vai ser bom, 

pois acho que ele é a melhor pessoa que pode responder para o senhor. Ele nunca falou 

isso para nós.  

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - Você nunca achou estranho que ele se 

referisse a deputado “eu levo dinheiro para deputado”? 

 

O SR. CARLOS LUCIANO LOPES - Ele dizia que o dinheiro saía da 

cooperativa ou quando nós vínhamos trazer o dinheiro para ele aqui em São Paulo ou 

encontrava com ele no meio do caminho no interior, mas não tínhamos como ter certeza 

de que o mesmo iria entregar. Saía de lá dizendo que ia entregar, mas não sei dizer. 
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Com certeza com o andamento da CPI, vocês quebrando sigilo e essas coisas, vocês vão 

ver se realmente tinha ou não. 

  

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - Sr. Presidente, só para concluir. Eu não 

entendo por que esse nome “vendedor”. Por que uma cooperativa que tem relação com 

o Estado por modalidade de licitação tem vendedor? 

 

O SR. CARLOS LUCIANO LOPES – Perdão, Excelência. 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - Carlos Luciano, essa nomenclatura aqui 

“vendedor”, por que uma cooperativa que vai disputar licitação, uma chamada pública, 

ela precisa de um vendedor para fazer relação com o Estado? 

 

O SR. CARLOS LUCIANO LOPES - Não só com o Estado, mas com diversas 

outras prefeituras. Como obtinham os editais, Excelência? Tinha um site chamado 

Brasil Rural, que é do próprio MDA. Ali eles publicam as chamadas públicas do Brasil 

inteiro. Essa era uma maneira de obter os editais. Outra maneira era fazendo o 

acompanhamento dentro do Caderno Executivo, da Imprensa Social do Estado de São 

Paulo, porque é ali que as prefeituras publicam tudo. E também tinham os casos em que 

as prefeituras que não publicavam os editais os vendedores iam até elas, procuravam as 

nutricionistas e deixavam os folders da cooperativa.  

 

 O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - Para finalizar, qual era o papel do 

Marcel? 

 

 O SR. CARLOS LUCIANO LOPES - Igual eu falei para o senhor, quando - 

repetindo - o Marcel entrou na jogada, se apresentou como o solucionador de 

problemas, quem vai poder responder para o senhor com exatidão é o senhor César, que 

tinha um bom relacionamento com ele e era pessoa que falava diretamente com o 

Marcel. O Marcel entrou afirmando que ele conseguiria resolver o que estava parado. E 

o Marcel - acho que a empresa era da irmã dele - fez um contrato para buscar os 

interesses da cooperativa aqui no Estado.  
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  O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - Sr. Presidente, para finalizar 

quero fazer também - não é uma pergunta assim como tenho feito de praxe, mas é um 

encaminhamento, um encaminhamento. Assim como nós chegamos à conclusão que 

seria importante chamar o procurador-geral, a procuradora federal, o promotor 

Leonardo Romanelli, faz-se necessário alguns personagens que apareceram. Com 

urgência: o Marcel, o Jéter, o Marivaldo, pessoas que precisam ser ouvidas para nós 

completarmos. Acho que no mais eu vou acabar sendo repetitivo, não terá novidade 

aqui. Acho que os elementos fornecidos, tanto pelo Carlos Luciano como pelo outro 

Carlos, foram importantes nesse sentido. E quero dizer que acho que a CPI não vai 

terminar em pizza não, porque nós estamos chegando a personagens centrais da trama.  

 

O SR. CARLOS LUCIANO LOPES -  Deputado, só para concluir eu gostaria 

de me colocar à disposição. Se precisar voltar aqui outras vezes estou à disposição de 

Vossas Excelências.  

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSDB - Inteiramente de acordo com a colocação 

de V. Exa., deputado João Paulo Rillo, para convocar todos esses nomes a que o senhor 

fez referência; estou inteiramente de acordo. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Sr. Presidente, parece-me que o 

Sr. Carlos Luciano Lopes considera uma ameaça alguém pedir para ele falar a verdade. 

O que eu vi no vídeo é somente um pedido de que se diga a verdade. E segundo ele 

mesmo disse, no próprio depoimento dele ele disse a verdade - segundo ele falou há 

pouco.   

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Sr. Presidente, na saída eu encontrei 

aqui os dois promotores, tanto o procurador-geral, quanto o subprocurador e o promotor 

público e perguntei a eles sobre a resposta que o Cassio Chebabi deu dizendo que não 

poderia vir. Eles não entendem isso. Então, que a Procuradoria da Casa dê uma olhada 

juridicamente nisso, senão nós podemos mandar buscá-los. Pelo que ele está dizendo 

não é isso. Vamos encerrar... 

 

O SR. PRESIDENTE - MARCOS ZERBINI - PSDB - Só para passar o vídeo 

que V. Exas. pediram. Coloquem o vídeo por favor.  
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O SR. BARROS MUNHOZ - PSDB -  Vamos lá.  

 

* * * 

 

- É exibido o vídeo. 

 

* * * 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Sr. Presidente, parece-me que o 

Sr. Carlos Luciano Lopes considera ameaça alguém para ele falar a verdade, porque o 

que eu vejo no vídeo é somente um pedido de que se diga a verdade. E segundo ele 

mesmo disse, no próprio depoimento dele, ele disse a verdade - segundo ele falou há 

pouco - que não tem nenhum dado mentiroso aqui. 

 

O SR. PRESIDENTE - MARCOS ZERBINI - PSDB -  Deputado, é muito 

evidente a forma agressiva com que a testemunha foi ouvida.  

Quero agradecer aqui o comparecimento do depoente. Nós temos requerimentos 

aqui para votar. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Deputado Barros Munhoz, com 

toda a permissão, por favor, quando vir aqui um depoente aqui, um delegado, um 

promotor com toda a sua eloquência, tome cuidado porque pode ser considerado 

ameaça. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSDB - Sr. Presidente, dá licença só um minuto. 

Eu estou fazendo um esforço gigantesco aqui para não dá risada, mas acho que eu não 

vou conseguir. (Risos.)  

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - É isso que vocês combinaram 

dizendo que aqui é (Ininteligível). Então, não use dessa eloquência senão vai ser 

considerada ameaça. 
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O SR. PRESIDENTE - MARCOS ZERBINI - PSDB - Senhores, por favor, 

primeiro quero dispensar aqui a testemunha, o Sr. Carlos Luciano Lopes, e o doutor. E 

eles se comprometem a mandar a planilha aqui para a CPI. 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - Sr. Presidente, chame atenção para que se 

mantenha o quórum, pois nós temos que tomar uma decisão importante. 

 

 O SR. PRESIDENTE - MARCOS ZERBINI - PSDB -  São várias decisões 

importantes. Temos alguns requerimentos para aprovar e temos duas questões aqui que 

são importantes. Dois dos depoentes de hoje, o Cassio Chebabi e o César Augusto 

Lopes Bertholino disseram o seguinte: primeiro, o Cassio Chebabi disse que não viria 

porque tem delação premiada e não pode falar.  

 

 O SR. BARROS MUNHOZ - PSDB - Essa é uma mera desculpa. Ele é 

obrigado a vir, ainda que sob vara. Eu solicito que ele seja conduzido a esta CPI. Se ele 

quiser ficar calado, como muitos pilantras costumam fazer em CPIs, ele fica. Mas ele é 

obrigado a vir aqui a esta CPI. Por isso eu requeiro que ele seja trazido sob vara, se 

necessário.  

 

 O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Concordo, deputado Barros 

Munhoz. 

  

O SR. PRESIDENTE - MARCOS ZERBINI - PSDB - É essa a compreensão 

desta Presidência. Eu só quero retificar, com todos os membros da comissão, essa 

decisão. Nós vamos intimá-lo, ele vem aqui e se vai falar ou ficar calado é um problema 

de ordem pessoal do depoente. 

Com  relação aos dois depoentes... é a mesma alegação? Não. Tem outro 

requerimento aqui do César Augusto Lopes Bertholino, já qualificado nos autos e tal, 

considerando que o requerente foi convocado para prestar esclarecimentos nesta 

honrosa Casa Legislativa, fato que ocorreria em 16 de agosto do corrente ano, 

considerando que no curso das investigações o mesmo foi ameaçado e coagido por 

algumas autoridades, fato este que gerou denúncia junto aos órgãos corregedores, 

considerando que em função disso o requerente está se sentindo amedrontado e receoso 

de prestar depoimento que é exigido ao vivo, em redes sociais e outras mídias, requer 
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em especial deferência seja designada data futura para que o mesmo preste todos os 

esclarecimentos possíveis, porém em sigilo, colocando-se à inteira disposição para 

ajudar a esclarecer todos os fatos, pois tem enorme interesse que a verdade real seja 

alcançada.  

Só para esclarecer, foi o João Roberto Fossaluzza Junior que também fez o 

mesmo requerimento. Esse é o requerimento. Ele disse que viria, mas quer ser ouvido 

numa sessão reservada. E também - na semana passada nós acabamos não avaliando 

isso - existe o mesmo requerimento do João Roberto Fossaluzza Junior, que vem 

amanhã. Foi reagendado para amanhã, ele confirmou a presença, mas também requer 

ser ouvido numa reunião reservada porque tem receio.  

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Sr. Presidente, eu queria 

primeiro ter acesso à resposta do César, por favor. 

 

O SR. PRESIDENTE - MARCOS ZERBINI - PSDB - Claro, sem dúvida 

nenhuma.  

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Deputado Alencar Santana Braga, 

deixa só eu fazer uma complementação nisso. Acho que esse pedido dizendo que não 

vem, que isso e tudo, a Procuradoria da Casa tem que dar um parecer para nós se pode 

ser assim ou não.  

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSDB - Eu posso lhe afiançar que... não que pode 

ser como eles pedem, não. Posso lhe afiançar que eles têm que vir.  

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Deputado Barros Munhoz, V. 

Exa. tem toda a razão. Quem se negar a vir nós podemos... 

 

O SR. PRESIDENTE - MARCOS ZERBINI - PSDB - Nós podemos requerer 

condução coercitiva.  

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Há um pedido do Sr. João 

Roberto Fossaluzza Junior. Ele está dizendo que foi ameaçado. 
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O SR. PRESIDENTE - MARCOS ZERBINI - PSDB - Juntou Boletim de 

Ocorrência, inclusive.  

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Juntou o Boletim de Ocorrência. 

Sr. Presidente, diante disso - nós estarmos investigando - nós aqui assinamos um pedido 

para que esta comissão sugira ao Secretário de Justiça e Defesa à Cidadania, que o Sr. 

João Roberto Fossaluzza Junior seja enquadrado no programa de proteção à testemunha 

(Provita), porque ele está dizendo que não veio semana passada porque ele estaria sendo 

ameaçado. Portanto, faz-se necessário que nós tomemos providências para que ele possa 

garantir sua integridade, porque nós não sabemos...  

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Deputado Alencar Santana Braga, 

posso fazer uma pergunta? Agora é uma pergunta ao senhor que é advogado, eu não 

sou, mas se ele for incluído ele não pode vir aqui? 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSDB - É lógico, é lógico.  

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Pode vir. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSDB - Nobre deputado Alencar Santana Braga, 

eu me permito discordar; não tem sentido. Aí ninguém mais faria isso. Isso é a coisa 

mais fácil do mundo para sair duma situação constrangedora.  

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Sr. Presidente, eu estou 

protocolando à CPI. CPI que delibere se acha sim ou não. Ele disse que fez BO; ele 

pode ser ouvido, sim, mesmo enquadrado. E é o  que ele pede, é o que ele pede! 

 

O SR. PRESIDENTE - MARCOS ZERBINI - PSDB - A única coisa, só dizer 

que se ele estiver sob proteção ele vem aqui e vai falar em sigilo. Ele não está se 

recusando a falar. Ele está dizendo que em sigilo ele fala. Então, parece-me que é um 

requerimento inócuo se nós decidirmos que ele vai falar em sigilo. A única pergunta... 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Sr. Presidente, eu estou 

apresentando à CPI. A CPI  que delibere. 
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O SR. PRESIDENTE - MARCOS ZERBINI - PSDB -  A única pergunta é se 

V. Exas. concordam em ele ser ouvido em reunião reservada.  

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSDB - Não, não, não. Absolutamente. Eu sou 

contrário. Não sei quanto aos demais membros. Eu sou contrário. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Sr. Presidente, considerando que 

ele fez um BO dizendo que está sofrendo ameaça, eu acho importante ouvi-lo e nós já 

devíamos garantir a devida segurança. Nós não sabemos até aonde essa ameaça é 

verdadeira ou não. Ele foi a primeira pessoa que denunciou. De nossa parte não terá 

obstáculo para que ele venha. Quero pedir desculpas aos estudantes, mas a primeira 

pessoa que fez a denúncia está dizendo que sofreu ameaça à sua vida e quer vir depor. 

Porém, ela pede uma certa restrição para que possa falar acredito que detalhes. Portanto, 

nós pedimos não só a inscrição dele no programa de proteção à testemunha, mas 

concordamos que ele venha diante dessa condição.  

 

O SR. PRESIDENTE - MARCOS ZERBINI - PSDB - Eu vou fazer uma 

sugestão, deputado.  

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSDB - Vamos concordar. (Vozes sobrepostas.) 

 

O SR. PRESIDENTE - MARCOS ZERBINI - PSDB -  Fazemos o seguinte: 

amanhã começamos com uma reunião reservada para ouvir o Sr. João Roberto 

Fossaluzza Junior, e depois abrimos o restante da reunião para os outros depoimentos. 

Pode ser dessa forma? 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Só uma observação aqui. Porque 

toda a CPI é pública e toda a documentação é pública, eu não estou entendendo uma 

coisa: ele está querendo tranquilidade, um sigilo para depor, ou sigilo no depoimento? 

 

O SR. PRESIDENTE - MARCOS ZERBINI - PSDB -  Para depor. 

 



DIVISÃO DE TAQUIGRAFIA  224 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Para depor apenas. Bom, então 

tudo bem. 

 

O SR. PRESIDENTE - MARCOS ZERBINI - PSDB -  Depois as informações 

serão públicas.  

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - As informações são públicas.  

 

O SR. PRESIDENTE - MARCOS ZERBINI - PSDB -  As informações depois 

sim, serão públicas.  

Em votação. Os Srs. Deputados que concordarem com esse encaminhamento, 

“vamos fazer uma primeira parte com o Sr. João Roberto Fossaluzza Junior, e depois 

aberta para os demais”, permaneçam como se encontram. (Pausa.) Aprovado. Portanto, 

amanhã começamos com essa questão.  

Mas temos mais alguns requerimentos, Srs. Deputados. Desculpem; rapidamente.  

Item 1 - Requerimento dos deputados José Zico Prado, Alencar Santana Braga, 

Luiz Turco, Marcia Lia, Teonilio Barba e João Paulo Rillo. Requerimento nº 105/2016 - 

requer perícia técnica ou diligência para apurar a denúncia de merenda - carne 

imprópria para o consumo em escola estadual na cidade de Mauá e apresentadas em 

reunião desta CPI. Deverão ser preservadas as condições de que o produto chegou a esta 

Casa em embalagem fechada, com fotografias, termos ou autos que se façam 

necessários. As diligências deverão ocorrer na presença de diretores, servidores e 

estudantes para averiguar a veracidade de tal informação.    

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSDB - Sr. Presidente, sou frontalmente contrário. 

Em primeiro lugar é preciso que nós convoquemos a diretora dessa escola. 

 

O SR. PRESIDENTE - MARCOS ZERBINI - PSDB - O requerimento já está 

feito e amanhã vai ser colocado em votação.  

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSDB - Nós somos contrários à aprovação desse 

requerimento.  

  



DIVISÃO DE TAQUIGRAFIA  225 

 

O SR. PRESIDENTE - MARCOS ZERBINI - PSDB - Eu queria sugerir o 

seguinte, nobre deputado: que nós não apreciássemos aqui pedido de vista para, se 

sentirmos, depois do depoimento da diretora... 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSDB - Vamos aprovarmos a vinda dela e na 

semana seguinte...  

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Deputado Barros Munhoz, queria 

defender o requerimento. Chegou a denúncia que a carne dentro do prazo de vencimento 

estava estragada.  

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSDB - Não foi denúncia, foi um aviso da 

secretaria pedindo à diretora que acondicionasse corretamente. Havia uma suspeita de 

que a carne estava estragada.  

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Para que não haja dúvida se a 

carne estava imprópria para consumo ou não, acho que é prudente que esta CPI 

determine uma perícia no produto. Isso tem todo um... é esse o requerimento. O 

requerimento pede perícia, perícia técnica. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSDB - Vai sair totalmente do foco, totalmente do 

foco. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Não, o foco aqui é merenda. O 

foco é merenda. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSDB - Não, o foco hoje se viu claramente que 

não é merenda. Eu vou pedir vista.  

 

O SR. PRESIDENTE - MARCOS ZERBINI - PSDB - É regimental o pedido 

de Vossa Excelência. Concedido vista ao nobre deputado Barros Munhoz. 

Requerimento nº 2, da deputada Beth Sahão. Requerimento nº 106/2016. Esse já 

está prejudicado, mas de qualquer forma, requer que a TV Alesp faça transmissão ao 

vivo das reuniões da CPI da Merenda também pelos canais analógicos, mantendo as 
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transmissões no sistema on-line, de modo a permitir que mais cidadãos deste estado 

tenham condições de acompanhar os trabalhos realizados pela comissão. Isso já foi 

requerido, mas não há nenhum problema.  

 Em discussão. Não havendo oradores inscritos está encerrada a discussão. Em 

votação. Os Srs. Deputados, e as Sras. Deputadas que forem favoráveis permaneçam 

como se encontram. (Pausa.) Aprovado o requerimento.  

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - Sr. Presidente, nós tomamos uma decisão 

em relação ao Cassio que se negou. Em relação ao César também.  

 

O SR. PRESIDENTE - MARCOS ZERBINI - PSDB -  A mesma.   

  

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - E o Marcel? 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSDB - O Marcel já vai ser marcado. 

 

O SR. PRESIDENTE - MARCOS ZERBINI - PSDB -  Sim, o Marcel vai ser 

marcado. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Não tem a compreensão nossa de 

que esse personagem que nós falamos hoje...  

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSDB - Todos foram aprovados. Todos que V. 

Exa. mencionou foram aprovados. 

 

O SR. PRESIDENTE - MARCOS ZERBINI - PSDB - Item 3 da pauta. 

Requerimento nº 107/2016, do nobre deputado Estevam Galvão, que requer a 

convocação da Sra. Patrícia Figueira Pessoa Lima, auxiliar administrativo junto ao 

departamento fiscal da Cooperativa Orgânica Agrícola Familiar (Coaf).  

Em discussão. Não havendo oradores inscritos está encerrada a discussão. Em 

votação. Os Srs. Deputados, e as Sras. Deputadas que forem favoráveis permaneçam 

como se encontram. (Pausa.) Aprovado. 

Item 4 -  Requerimento nº 108/2016, do deputado Alencar Santana Braga, que 

requer que seja realizada diligência junto à diretoria do Estado com jurisdição no 
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município de Mauá, em escolas da região, com o objetivo de apurar denúncia da 

merenda - carne imprópria para o consumo em escola estadual daquela cidade -, e 

verificar se há outros produtos alimentícios impróprios para o consumo em 

almoxarifado ou sendo oferecidos aos alunos da rede de ensino estadual.  

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSDB - Sr. Presidente, esse requerimento nós já 

indeferimos. 

  

O SR. PRESIDENTE - MARCOS ZERBINI - PSDB - É que é muito similar. É 

outro requerimento. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSDB - Então nós somos pelo indeferimento. Eu 

peço vista. 

 

O SR. PRESIDENTE - MARCOS ZERBINI - PSDB - Pedido de vista pelo 

nobre deputado  Barros Munhoz. Concedido o pedido de vista.  

O do ofício com relação ao Sr. João Roberto Fossaluzza Junior já foi. Com 

relação ao César a decisão aqui de todos, tanto ao César como ao Cassio Chebabi vão 

ser reconvocados. Sem reunião secreta. Os dois em reunião aberta e pública. 

Não havendo mais nada a tratar esta Presidência encerra a presente reunião, 

lembrando aos Srs. Deputados que temos nova reunião amanhã, às 9 horas da manhã, 

com a primeira parte reservada e depois aberta.  

Está encerrada a reunião. 

 

* * * 


