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CPI - MERENDA 

16.11.2016 

 

 

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

regimental, declaro aberta a 17ª 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, 

Barros Munhoz, Delegado Olim, Alencar Santana Braga e Beth Sahão. 

Peço à secretária que faça a leitura da Ata da reunião anterior. 

 

O SR. ESTEVAM GALVÃO - DEM - Sr. Presidente, solicito a dispensa da 

leitura da Ata da reunião anterior. 

 

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

regimental. Fica dispensada a leitura da Ata da reunião anterior. 

Solicito à assessoria que traga até o plenário a primeira depoente, a Sra. Célia 

Falótico, ex-coordenadora da Cise - Coordenadoria de Infraestrutura e Serviços 

Escolares do Departamento de Alimentação e Assistência ao Aluno da Secretaria 

Estadual da Educação. 

Registro, também, a presença do nobre deputado Coronel Camilo. 

Sra. Célia, primeiramente, eu gostaria de lembrá-la de que a senhora está aqui 

como testemunha - portanto, com o dever de falar a verdade, sob todas as penas da Lei.  

A praxe, aqui, tem sido um primeiro momento de exposição, em que se solicita 

que a pessoa se identifique, fale um pouquinho da sua vida no poder público, os cargos 

que ocupou - principalmente os de chefia... E qual a relação que a senhora teve com 

essa chamada Operação Alba Branca - se a senhora conhece, se teve relação com algum 

diretor da cooperativa... Enfim, fatos que a senhora considere relevantes para ajudar a 

esclarecer a investigação, aqui, na Casa...  
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Então, eu queria passar a palavra para a senhora e até lhe pedir desculpas pelo 

ocorrido na última semana, porque a senhora acabou vindo aqui e acabou não sendo 

ouvida. Então, passo-lhe a palavra e agradeço, mais uma vez, a disponibilidade. 

 

A SRA. CÉLIA FALÓTICO - Muito obrigada. Bom dia a todos. Meu nome é 

Célia Falótico. Eu tenho 67 anos. Sou funcionária pública de carreira.  

Prestei meu primeiro concurso em 1970 e ingressei como professora no ensino 

público em 1971. Eu tenho 46 anos de serviços prestados na área da Educação. Fiz toda 

a minha carreira na Prefeitura do Município de São Paulo, para onde eu fiz o concurso, 

e, depois de ser professora e alfabetizadora por diversos anos, eu fiz concurso para 

diretora de escola.  

Fui diretora por 14 anos em diferentes escolas e, depois disso, fui assessora, na 

Secretaria Municipal de Educação, de diversos secretários. Dentre eles, eu poderia citar 

o professor Jair de Moraes Neves, a professora Guiomar Namo de Mello, o professor 

Paulo Freire, a quem tive a honra de assessorar. Depois disso, trabalhei, também, no 

Estado, com a professora Rose Neubauer. Voltei para a Prefeitura, onde fui assessora do 

prefeito José Serra. Depois, fui chefe de gabinete e secretária-adjunta da Secretaria 

Municipal de Educação durante a gestão do Alexandre Schneider e, finalmente, fui 

secretária municipal de Educação do município de São Paulo no período de abril a 

novembro de 2012.  

Naquela ocasião, eu conheci o professor Herman, que, então, era o secretário de 

Estado da Educação, com quem tratamos dos convênios das creches, que estavam, 

então, sendo iniciados. E o Município tinha muito interesse em construir mais creches, 

por conta da imensa demanda. Então, naquela ocasião, nós conversamos bastante. Nós 

nos conhecemos e formalizamos os primeiros convênios de creche com a cidade de São 

Paulo.  

Terminada a gestão, o professor Herman me chamou e me convidou para 

trabalhar com ele na coordenação da implementação da reforma administrativa que ele 

havia iniciado em 2012. A partir de abril de 2013, eu aceitei o convite do professor 

Herman e passei a assessorá-lo diretamente na posição de coordenadora de uma área de 

integração entre as coordenadorias recém-implantadas e as diretorias regionais, visando 

facilitar a implementação dessa reforma que estava em curso. A Secretaria tem uma 

estrutura bastante complexa e, portanto, era um trabalho bastante importante, do ponto 
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de vista da necessidade de integrar todas as equipes e melhorar o desempenho dessas 

equipes.  

Eu trabalhei como assessora do professor Herman durante os anos de 2013 e 

2014 e, no final de janeiro de 2015, quando a coordenadora Dione di Pietro se afastou, 

pediu demissão da coordenadoria da Cise, o professor Herman me pediu para assumir 

provisoriamente a Cise por seis meses e eu acabei ficando por quase um ano e meio. 

Então, foi nessas circunstâncias que eu assumi a Coordenadoria e eu comecei o meu 

trabalho, lá, em fevereiro de 2015.  

Nessa ocasião, toda chamada pública referente a este assunto da Operação Alba 

Branca já havia tramitado. O contrato já estava praticamente em andamento e, no curso 

de 2015, essa cooperativa entregou o suco contratado em parcelas mensais. Eles 

entregavam uma parte do produto a cada mês, até o final do contrato, que foi de 

novembro de 2015.  

Eu não tive contato com esse momento de edital de chamamento, porque tudo 

isso aconteceu antes da minha chegada à Coordenadoria, mas, obviamente, depois das 

notícias, eu fui me inteirar, acompanhar. Conversei com os funcionários e, dessa 

maneira, tomei conhecimento de todas as questões que estão aí envolvidas. 

 

O SR. PRESIDENTE - MARCOS ZERBINI - PSDB - A senhora conhece, 

pessoalmente, alguém da cooperativa? 

 

A SRA. CÉLIA FALÓTICO - Não, senhor. 

 

O SR. PRESIDENTE - MARCOS ZERBINI - PSDB - Abrimos as inscrições. 

São 9 horas e 28 minutos. Portanto, até as 10 horas e 28 minutos os Srs. Deputados e as 

Sras. Deputadas podem se inscrever para fazer os seus questionamentos. Até o 

momento, não há nenhum inscrito. 

O primeiro inscrito é o deputado Alencar Santana Braga. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Bom dia, Sr. Presidente. Bom 

dia, colegas deputados. Cumprimento, aqui, a Sra. Célia, todos os servidores presentes, 

imprensa e público também presentes. 

Sra. Célia, a senhora assinou algum contrato com a Coaf? 
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A SRA. CÉLIA FALÓTICO - Não, senhor. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - O de um litro, de 2014, a 

senhora assinou? 

 

A SRA. CÉLIA FALÓTICO - Não, eu não estava na Coordenadoria em 2014. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Mas, em 2015? 

 

A SRA. CÉLIA FALÓTICO - O de 2015, ele já vinha... 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - A chamada aberta em 2014... 

 

A SRA. CÉLIA FALÓTICO - Ela foi... Houve uma primeira assinatura em 

2014 e uma primeira entrega, ainda em 2014, e depois uma entrega parcelada, em 2015. 

Esse, sim, estava já sob minha responsabilidade. 

 

 O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Tanto o contrato do suco de 

200 ml quanto o contrato do suco de um litro? 

 

 A SRA. CÉLIA FALÓTICO - Isso. Na verdade, o suco de 200 ml foi entregue 

em 2014. Em 2015, se não me engano, foi o suco de um litro que foi entregue nas 

escolas. 

 

 O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - E a chamada de 2015, a 

senhora ... 

 

 A SRA. CÉLIA FALÓTICO - Não, foi a mesma chamada. 

 

 O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Foi aberto um novo processo. 

 

 A SRA. CÉLIA FALÓTICO - Ocorreu uma única chamada. A abertura do 

processo foi em 2014. Esse processo transcorreu, essa chamada pública transcorreu 

durante 2014. Foi concluída em 2014. A primeira etapa desse contrato também foi 
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realizada em 2014. E a segunda etapa é que foi realizada em 2015, para atender aos 

alunos, durante o ano letivo de 2015. 

 

 O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Em 2015, foram abertas novas 

chamadas? 

 

 A SRA. CÉLIA FALÓTICO - Não, senhor. Era a mesma chamada. 

 

 O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Não, não. Há a chamada de 

2013, que não deu certo, e a chamada de 2014, suco de 200 ml e suco de um litro. 

 

 A SRA. CÉLIA FALÓTICO - Isso mesmo. 

 

 O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Depois foram abertas chamadas 

... 

 

 A SRA. CÉLIA FALÓTICO - Não, não houve mais nenhuma chamada. Foi 

uma única chamada, porque este contrato previa entregas parceladas, mensais. E isso se 

faz numa única contratação, que tem um cronograma de entregas. Então, ao 

formalizarmos o pedido, já se entregou, à cooperativa, o cronograma que previa um 

quantitativo mensal, a ser cumprido, dentro do mesmo contrato.  

Ele é muito semelhante, deputado, ao que se faz quando se assina uma ata de 

registro de preços, numa licitação pública. O senhor vai fazendo as solicitações. A ata 

tem um ano de duração, no caso. O senhor pode, ou não, contratar todo mês, fazer 

pedido todo mês. 

No caso desta chamada pública, a previsão era de entregas mensais, até porque o 

volume era o suficiente para atender os alunos mês a mês, dentro da previsão. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Ok. Tudo bem a de 2014. Eu já 

entendi. A senhora abriu, em 2015, alguma nova chamada pública? Esqueça a de 2014. 

 

A SRA. CÉLIA FALÓTICO - Entendi.  
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O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Já foi cumprida uma parte, 200 

ml, e outra parte em 2015, de um litro. Esqueça essa. 

 

A SRA. CÉLIA FALÓTICO - Está bom. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Que está na Alba Branca. 

 

A SRA. CÉLIA FALÓTICO - Sim. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - A senhora abriu, em 2015, 

alguma chamada pública? 

 

A SRA. CÉLIA FALÓTICO - Em 2015 nós começamos outra chamada, 

iniciamos outras chamadas públicas que não foram levadas a termo. Por quê? Nós 

percebemos uma grande dificuldade de fixar os preços desses produtos.  

Um dos produtos que estavam previstos era o suco de uva. Esse suco de uva foi 

pesquisado no Rio Grande do Sul. Lá havia cooperativas interessadas em fornecer suco 

de uva para o Estado de São Paulo. Mas nós entendemos, e os nossos funcionários da 

área entenderam, que era muito difícil formar, entender o preço deste produto, sem 

conhecer bem o mercado, estando tão distante dos produtores. 

Nessa ocasião, nós convidamos a Escola Superior de Agricultura Luiz de 

Queiroz, para nos ajudar a analisar a questão de preços, porque esta é uma questão 

bastante difícil. Não temos, nos quadros da Secretaria, pessoas especializadas. Então, 

entendemos que deveríamos ouvir uma equipe que é especializada na pesquisa e na 

formação de preços, até para os produtores, e para estabelecer tabela de preços, que é 

seguida pelos produtores rurais e pelos órgãos que comercializam produtos rurais. 

Então, solicitamos o concurso da Escola Superior de Agricultura Luiz de 

Queiroz. Alguns técnicos da escola estiveram conosco em mais de uma oportunidade. 

Nós mostramos para eles as nossas dificuldades para entender e avaliar os preços. E 

solicitamos a ajuda deles.  

Eles se dispuseram, foram extremamente parceiros nesse sentido. Pesquisaram os 

preços de quatro produtos, sob nossa solicitação, e concluíram que os preços 

apresentados na pesquisa eram excessivos, diante do mercado pesquisado.  
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Diante dessa situação, nós fizemos um arrazoado, para nossa Consultoria 

Jurídica, e solicitamos o cancelamento desses quatro processos, referentes a essas quatro 

chamadas públicas que, portanto, não prosperaram, e não se efetivaram. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Esses processos chegaram a ser 

publicados? 

 

A SRA. CÉLIA FALÓTICO - Chegaram. Mas eles tinham sido publicados, se 

não me engano, já em 2014, ou no começo de 2015. Eu sei que foi bem no início do ano 

que começou essa ... 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Estou com um deles aqui, de 

suco de laranja, que a chamada ia ser realizada no dia 23 de outubro, e foi, não é? 

 

A SRA. CÉLIA FALÓTICO - Mas esse é 2014. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Só um segundinho. Dia 23 de 

outubro de 2015, uma chamada aberta pela Sra. Célia Regina Guidon Falótico. Foram 

quatro, de fato. Pelo menos um deles, que tenho à mão, é do dia 23 de outubro. 

 

A SRA. CÉLIA FALÓTICO - O senhor me permite? É verdade. O senhor tem 

razão. E essa chamada pública, se não me engano, não foi concluída. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Mas foi homologada. Não estou 

com a data da homologação, mas se não me engano, é dezembro. Só um segundinho. É 

que justamente esse processo nós requeremos novamente, porque quando a Secretaria 

Estadual da Educação mandou as informações para nós, não mandou os processos de 

2015. Mas ela foi homologada. Salvo engano, as quatro foram homologadas. 

 

A SRA. CÉLIA FALÓTICO - Mas não foram ... 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Depois elas não foram 

executadas. 
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A SRA. CÉLIA FALÓTICO - Exatamente. Elas foram suspensas depois da 

questão da pesquisa de preços. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Então, mas a pesquisa de preços 

- agora é uma questão técnica mesmo, que estou na dúvida -, é feita anteriormente, tanto 

que ele tem que estar no edital, o preço. O preço está no edital. 

 

A SRA. CÉLIA FALÓTICO - Sim, senhor. Mas, veja o senhor. Nós ficamos 

em dúvida com relação ao preço apresentado. Por quê? Nós não tínhamos segurança 

desses preços. O que eu levantei com nossa equipe, com a equipe da Desup, que é o 

departamento de suprimentos da Cise, é que era necessário obter maiores informações 

sobre esses custos. 

Então, embora a chamada já estivesse em andamento, nada nos impedia de fazer 

uma nova pesquisa. Só para o senhor ter uma ideia, mesmo tendo registrado o preço de 

uma chamada, de uma ata de registro de preços, quando nós registramos o preço, esse 

preço é registrado por um ano. 

No entanto, a cada pedido que o senhor faz, o senhor faz uma nova pesquisa de 

preços, porque pode haver uma variação no mercado entre o preço praticado no 

momento em que a pesquisa foi assinada, em que o contrato inicial foi assinado, e uma 

variação de mercado ao longo do tempo, depois de três meses, de quatro meses. 

Então, nós fazemos, sim, uma nova pesquisa de preços, a cada etapa. Isso é de 

praxe. Isso se faz, é normal fazer. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Acharam que o preço estava 

alto? 

 

A SRA. CÉLIA FALÓTICO - Nós achamos, por isso consultamos a Escola 

Superior Luiz de Queiroz. Pedimos para que eles nos ajudassem na pesquisa, porque 

nós não tínhamos elementos. Veja o senhor, pelo volume e pelo tipo de produto que se 

compra, é muito difícil o senhor fazer uma comparação com o fornecimento feito, por 

exemplo, por um atacadista, porque as quantidades - obviamente o senhor compreende 

perfeitamente isso - são muito diferentes. 
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No entanto, temos que considerar que quando qualquer empresa assina um 

contrato de um ano, ela tem uma série de preços aí embutidos, que pode haver uma 

variação em função até da realidade de mercado. 

O suco de laranja é uma commodity, e ele varia de preço ao longo da safra, da 

entressafra, dos estoques, dos problemas que ocorrem fora do País. Tudo isso envolve 

variação de preço de mercado. 

Então, a cada pedido, normalmente, se faz uma nova avaliação. Nós pedimos que 

a Escola Superior nos ajudasse nesse sentido, e solicitamos que ela verificasse a questão 

dos preços para nós. Os preços foram avaliados pela Escola Superior de Agricultura, e 

foi demonstrado que esses preços não estavam compatíveis. 

Por isso, nós encaminhamos o pedido de suspensão e de encerramento desses 

quatro processos.  

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Os quatros processos eram suco 

de laranja, suco de uva... 

 

A SRA. CÉLIA FALÓTICO - Não tenho bem certeza. Leite em pó, se não me 

engano, e mais um, que eu não sei dizer para o senhor. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Feijão. Seria feijão? 

 

A SRA. CÉLIA FALÓTICO - Não sei. Talvez feijão. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Os quatro tinham preços 

incompatíveis? 

 

A SRA. CÉLIA FALÓTICO - Os quatro processos, os preços não eram 

compatíveis com os preços ... 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Mas esses incompatíveis eram a 

menor, ou era a maior? 

 

A SRA. CÉLIA FALÓTICO - Maior. 
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O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Muito maior? 

 

A SRA. CÉLIA FALÓTICO - Eu não sei dar para o senhor um percentual, mas 

era um percentual significativo, que nos levou a concluir pelo cancelamento. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - O próprio Tribunal de Contas, 

analisando as chamadas anteriores, não a de 2015, disse que havia um sobrepreço de 44 

por cento. A senhora está me dizendo, eu particularmente não sabia dessa informação. A 

senhora está trazendo informação nova para nós. Eu achava que a de 2015 tinha sido 

cancelada, porque estourou a Alba Branca. 

A senhora está dizendo que não, que não houve andamento porque foi analisado o 

preço, e descobriu-se que havia um preço significativo a maior. Foi o que a senhora 

acabou de dizer. 

 

A SRA. CÉLIA FALÓTICO - Sim. O senhor sabe que, inclusive, nós tínhamos 

também, “sub judice”, um processo de licitação de suco de laranja que foi feito em 

2014, as empresas que eram primeira e segunda colocadas, aí não eram cooperativas, 

eram empresas. Elas entraram na Justiça discutindo a classificação. Esse processo ficou 

“sub judice” até fevereiro de 2016.  Quando foi julgada a razão, e o juiz deu o despacho, 

já não havia mais condições de se levar a termo este processo. Então, nós, inclusive, 

encaminhamos também uma solicitação à Consultoria Jurídica no sentido de cancelar 

esta licitação porque nós não tínhamos sequer previsão orçamentária para essa compra. 

 

 O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Quais eram as empresas? 

 

 A SRA. CÉLIA FALÓTICO - Eu não me lembro do nome. Mas eu acho que 

esse processo... 

 

 O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Não tem nada a ver com a 

chamada pública? 

 

 A SRA. CÉLIA FALÓTICO - Não, nada a ver com a chamada pública. Era 

uma licitação que aconteceu antes da chamada pública de 2014 e ficou em discussão na 

Justiça durante quase dois anos, e era suco de laranja.  
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 O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Aqui o suco, pelo menos eu 

estou com os dados do suco de laranja de 2015, o de 200 ml - R$1,49 e o de um litro - 

R$6,59. Quem calculou esse preço médio? É o Desup? 

 

 A SRA. CÉLIA FALÓTICO -  É o Desup.  

 

 O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT -  Quem  era o diretor do Desup?  

 

 A SRA. CÉLIA FALÓTICO -  Era a Marilena. Marilena Silva. 

 

 O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - A senhora lembra as demais 

pessoas que eram responsáveis também? 

 

 A SRA. CÉLIA FALÓTICO - O departamento tem vários centros e dentre eles 

nós temos um que faz exatamente toda essa verificação em relação aos preços. Chama 

os fornecedores por e-mail, e encaminha a solicitação de preços a serem praticados 

antes de serem feitas as solicitações. Normalmente a recomendação é que se faça a 

pesquisa mais ampla possível. Eles encaminham 20, 18 pedidos de preços para todas as 

empresas credenciadas, cadastradas. Eles pesquisam isso no mercado, verificam pela 

internet, entram em contato, expedem os pedidos de preço e isso fica registrado no 

processo. Quando as empresas não mandam - porque nós temos muita dificuldade de 

receber esses preços. Muitas empresa não têm interesse em fornecê-los, ou não têm 

interesse em abrir preço e não os mandam.  

Esses pedidos são reiterados para que se consiga obter o mínimo de três preços 

para se fazer uma média do preço que está sendo informado pelos fabricantes, ou pelos 

produtores, ou ainda apelos fornecedores, que participam disso.  

 

A SRA. BETH SAHÃO - PT - Nós já ouvimos várias pessoas aqui. Na chamada 

pública de 2014, a senhora está dizendo que é feita essa pesquisa ampla para trazer os 

preços, para fazer uma média, etc. seja pessoalmente, seja via e-mail, enfim, seja como 

for. A Sra. Marilena também esteve aqui e disse que era feita uma pesquisa grande. Só 

que em 2014 - eu gostaria que a senhora nos explicasse isso - a chamada pública foi 

feita apenas com duas tomadas de preço. A chamada pública de 2014 não tinha aquilo 
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que normalmente é estabelecido como regra, ou seja, no mínimo três valores, três preços 

para poder ser apresentados; e não foram, foram apenas dois. A senhora sabe nos dizer 

por quê? E a senhora tem conhecimento sobre isso?   

 

 A SRA. CÉLIA FALÓTICO - Bem, perguntei porque eu não estava lá à época. 

E depois... 

 

 A SRA. BETH SAHÃO - PT - Mas a senhora era assessora do secretário de 

Educação.  

 

 A SRA. CÉLIA FALÓTICO - Sim, sim. Eu trabalhava na assessoria do 

secretário, mas não acompanhava diretamente essas questões. E o que eles me 

informaram é que não conseguiram outras informações além dessas. Que eles tiveram 

bastante dificuldade para desenvolver este modelo que se chama chamada pública, que é 

um pouco diferente dos demais, porque convoca as cooperativas, convoca produtores 

diretamente para fazer este fornecimento, deputada.  

 

 A SRA. BETH SAHÃO - PT - Mas essas chamadas públicas já ocorriam desde 

2011, não é? 

 

 A SRA. CÉLIA FALÓTICO - Ocorreu uma em 2011, não é deputada, e depois 

houve uma interrupção, foi retomado isso em 2014. Havia uma dificuldade inclusive 

quanto ao modelo do edital de chamamento pelo que eu pude me inteirar. A própria 

Consultoria Jurídica da Secretaria Estadual de Educação via com bastante dificuldade a 

definição do texto, das regras que deveriam regulamentar esse tipo de chamada, o que 

levou a uma demora no desenvolvimento destas chamadas.  

 

 O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - O nome da empresa de 2014, 

essa que brigou durante a licitação, a senhora falou que teve uma briga na licitação, que 

teve um problema jurídico, uma delas seria a Brasil Citrus? 

 

 A SRA. CÉLIA FALÓTICO - Não, senhor. 
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 O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Não seria, ou a senhora não se 

lembra? 

 

 A SRA. CÉLIA FALÓTICO - Não, eu acho que não. Eu não tenho certeza. 

 

 O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Sr. Presidente, nos 

requerimentos que nós aprovamos sobre os documentos da Educação nós pedimos 

diversos processos. O secretário respondeu encaminhando somente a chamada pública 

dizendo que era um volume imenso. A assessoria da comissão determinou que pedisse 

os contratos de 2015, já que está tudo aprovado. Eu queria solicitar que a comissão 

pedisse cópia desse contrato que ela faz referência, porque é algo novo. Nós não 

sabíamos, há uma citação num depoimento de um dos delatores que havia um problema 

com a empresa Brasil Citrus envolvendo o secretário Herman. Portanto, acho que é 

importante sabermos se é ou não, já que há dúvida aqui na resposta sobre isso.  

 

 O SR. PRESIDENTE - MARCOS ZERBINI - PSDB - É regimental o pedido 

de Vossa Excelência. Esta Presidência solicita à assessoria que, por favor, peça 

agilidade nessa informação.  

 

 O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - A senhora ainda hoje está lá na 

Secretaria? 

 

 A SRA. CÉLIA FALÓTICO - Não, senhor. 

 

 O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Sai quando mesmo? 

 

 A SRA. CÉLIA FALÓTICO - Dia 1º de setembro deste ano. 

 

 O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Quem estava fornecendo suco 

de laranja nesse período? 

 

 A SRA. CÉLIA FALÓTICO - Nós não temos fornecimento de suco de laranja 

em 2016. 
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 O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Nada? 

 

 A SRA. CÉLIA FALÓTICO - Nada. 

  

 O SR. PRESIDENTE - MARCOS ZERBINI - PSDB - Por favor, senhores.  

 

 O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT – Sra. Célia, no final do contrato 

da Coaf, houve um pedido de reequilíbrio, aditivo, enfim, há uma controvérsia; se não 

me engano é reequilíbrio, que sumiu. Pelo que eu entendi a senhora já estava como 

coordenadora.  

 

 A SRA. CÉLIA FALÓTICO - Sim, senhor. É verdade. 

 

 O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - A senhora sabe dizer algo sobre 

isso, sobre esse documento que sumiu? Porque é justamente um documento importante, 

há gravações telefônicas onde ele é citado, onde é orientada uma pessoa para fazer esse 

pedido e de repente ele some. Veio aqui a Sra. Dione Pavan, uma jovem que trabalha, 

aliás, que trabalhava - estou em dúvida - diz que viu o documento, que o Cleiton chegou 

a ligar e depois sumiu esse documento. A senhora sabe dizer algo? 

 

 A SRA. CÉLIA FALÓTICO - O que eu posso dizer ao senhor é o seguinte: eu 

só fiquei sabendo da existência desse documento quando o Dr. Alexandre Guerreiro, 

nosso corregedor, esteve na minha sala perguntando sobre o assunto. Nesse momento eu 

e ele fomos até o nosso Núcleo de Entrada de Protocolo para ver se havia algum registro 

da entrada desse documento. Verificamos, então, nesta oportunidade que sim, que havia 

entrado esse documento em dezembro de 2015, havia o registro no protocolo. O 

protocolo levou diretamente para o Departamento de Assistência e Apoio ao Aluno,  

que é o DAAA, e entregou a via, o recibo para a Sra. Dione Pavan.  

 

 O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Ah, então tem isso registrado? 

 

 A SRA. CÉLIA FALÓTICO - Tem isso registrado no livro de protocolo na  

Cise. 
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 O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT -  Sr. Presidente, acho que esse é 

também um documento que é importante que venha a esta CPI. Nós não tínhamos essa 

informação. Sabíamos que havia um documento, mas ninguém informou que tinha um 

protocolo; isso é importante. 

 

 A SRA. CÉLIA FALÓTICO - Isso foi protocolado. E é por isso que nós 

descobrimos exatamente quem recebeu no nosso protocolo e para onde foi o 

documento. Imediatamente, nós tínhamos a assinatura, o recibo da Sra. Dione Pavan no 

caderno de protocolo, que encaminha porque o processo ainda se encontrava no DAAA 

na medida em que estavam sendo colocados nesse processo as últimas faturas, os 

comprovantes de recebimento, os documentos que vêm do centro de distribuição, que 

era a finalização desse contrato. Quando recebe um documento, o pessoal do protocolo 

verifica onde está o processo e manda para o local aonde o processo se encontra. E foi 

por isso que o processo foi para esse local. Eu não tinha conhecimento desse documento 

porque ele nunca foi despachado, nunca foi colocado dentro do processo e nem 

encaminhado para nenhum local. 

 

 A SRA. BETH SAHÃO - PT - Por favor, mas o documento foi inicialmente 

endereçado para a senhora. 

 

 A SRA. CÉLIA FALÓTICO - Não. Ele foi endereçado para a própria 

Secretaria, se não me engano.  

 

 A SRA. BETH SAHÃO - PT - Não. Foi para a senhora. 

 

 A SRA. CÉLIA FALÓTICO - Foi para mim? Eu não vi esse documento. Eu 

nunca vi esse documento.  

 

 A SRA. BETH SAHÃO - PT - Foi para a senhora: Sra. Coordenadora de 

Infraestrutura e Serviços Escolares, Célia Regina Falótico. 

 

  A SRA. CÉLIA FALÓTICO -  É, eles encaminharam diretamente para a área, 

deputada. Foi assim que aconteceu. Ele não passou pela minha mão. Ele deveria passar 

na saída.  
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 A SRA. BETH SAHÃO - PT – Mas, Sra. Célia, quando um documento chega 

encaminhado nominalmente para a senhora, a senhora tem que recebê-lo. Não é assim? 

 

 A SRA. CÉLIA FALÓTICO -  Não. Quem recebe é o protocolo. 

 

 A SRA. BETH SAHÃO - PT - Protocolo. Mas de qualquer modo o protocolo 

recebe e encaminha para a senhora.  

 

 A SRA. CÉLIA FALÓTICO -  Não, encaminha para a área.  

 

 A SRA. BETH SAHÃO - PT - Mesmo ele sendo endereçado para a senhora. 

 

 A SRA. CÉLIA FALÓTICO - Ele passa pela assistência técnica, é analisado 

pela assistência técnica, analisado pela área responsável e ele passa por mim na saída. 

Quer dizer, este seria um assunto que nem seria discutido pela nossa coordenadoria, 

porque o departamento de contratos que avalia qualquer pedido de reajuste, reequilíbrio 

de preço, termo aditivo, não fica na Coordenadoria de Infraestrutura, fica na 

Coordenadoria de Finanças. Então, ele seria despachado para lá com um parecer, com 

uma informação da área técnica. Foi isso que nunca aconteceu. 

 

 A SRA. BETH SAHÃO - PT - É que todos que vieram aqui não conseguiram 

nos dizer aonde é que foi parar esse documento. Inclusive a própria Dione falou que 

sumiu o documento da mesa dela. Foi exatamente assim que ela se referiu a esse 

documento. 

 

 A SRA. CÉLIA FALÓTICO - Sim senhora. Por isso nós abrimos uma 

apuração... 

 

 A SRA. BETH SAHÃO - PT - Então, eu queria perguntar o seguinte: vocês 

abriram algum processo, alguma apuração para ver um documento de tal envergadura, 

importante, etc. ?  
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 A SRA. CÉLIA FALÓTICO – Sim, senhora. Imediatamente nós abrimos uma 

apuração no mesmo dia em que o Dr. Alexandre Guerreiro foi à minha sala...         

    

 A SRA. BETH SAHÃO - PT - Qual foi o resultado dessa apuração? 

 

 A SRA. CÉLIA FALÓTICO -  O resultado foi semelhante ao que a Sra. Dione 

e o Sr. Cleiton disseram aqui. Eles viram o documento, a Sra. Dione recebeu o 

documento. Ela se lembrou do documento. Ela depôs isso no processo e o Cleiton 

também se lembra do documento... 

 

A SRA. BETH SAHÃO - PT - Cleiton Gentili? 

 

A SRA. CÉLIA FALÓTICO - Isso. Ele manuseou o documento, disse que se 

lembra de ter telefonado para a cooperativa e, por conta disso, a comissão que processou 

essa averiguação, essa apuração, concluiu que deveria ser aberto um processo 

administrativo contra essa funcionária.  

 

A SRA. BETH SAHÃO - PT - E foi aberto? 

 

A SRA. CÉLIA FALÓTICO - Foi aberto. 

 

A SRA. BETH SAHÃO - PT - E a senhora sabe do resultado desse processo? 

 

A SRA. CÉLIA FALÓTICO - Ainda não. 

 

A SRA. BETH SAHÃO - PT - Ainda não foi finalizado? Ainda não foi 

concluído então esse processo? 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Da Dione Pavan. 

 

A SRA. CÉLIA FALÓTICO - Ainda não, mas ela já não se encontra mais 

prestando serviços na Secretaria. 

 

O SR. ESTEVAM GALVÃO - DEM - É uma espécie de sindicância? 
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A SRA. CÉLIA FALÓTICO - Sim, senhor. É uma sindicância. 

 

O SR. ESTEVAM GALVÃO - DEM - Essa sindicância não tem prazo 

definido? 

 

A SRA. CÉLIA FALÓTICO - Ela tem, mas ela corre pela Comissão Sindicante. 

Então foi pedida a abertura, foi aberta, com certeza, só não tenho elementos... 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Ela foi exonerada, não é? 

 

A SRA. CÉLIA FALÓTICO - Foi. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - É, não vale mais nada a 

sindicância para ela. Não se pode punir alguém que já não está mais no serviço público. 

Sindicância é para o servidor. Se a servidora não está lá, não há mais pena para ela. 

 

A SRA. CÉLIA FALÓTICO - Ela tinha um cargo em comissão apenas, ela não 

era servidora de carreira. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Pois é, mas não há mais pena 

para ela. Pela sindicância, não há pena. Pode a Justiça tomar alguma medida, mas não a 

sindicância, pois ela não é mais servidora. Qual o papel do Rodrigo Pimenta nesse 

processo? 

 

A SRA. CÉLIA FALÓTICO - Bem, o Rodrigo Pimenta, em 2014, era diretor 

do Departamento de Assistência ao Escolar, não é? Foi anterior à minha gestão. Quando 

eu assumi, em fevereiro de 2015, o Rodrigo já havia sido dispensado. Portanto, acredito 

que, como diretor do departamento e principal interessado na questão de incluir no 

cardápio o suco de laranja, o Rodrigo deve ter acompanhado o processo durante toda a 

sua tramitação, porque há uma preocupação muito grande das equipes que trabalham no 

DAAA no sentido de acompanhar as licitações. 
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O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Voltando a uma questão, estou 

com um dos processos que eu mostrei. A senhora que abriu. É sempre a coordenadora 

que deve abrir os processos, correto? 

 

A SRA. CÉLIA FALÓTICO - Isso, isso, exatamente. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Alguém do DAAA, o diretor, 

poderia abrir um processo como esse? 

 

A SRA. CÉLIA FALÓTICO - É ele quem pede, ele faz a solicitação inicial. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Ao Desup? 

 

A SRA. CÉLIA FALÓTICO - Isso, encaminha para o Desup, porque a área 

interessada precisa não só pedir como quantificar e qualificar. Tem que dizer o que 

queremos, por que queremos, qual a quantidade de que precisaremos e se temos ou não 

recursos para atender a essa despesa.  

Na verdade, quando se trata de produtos da merenda escolar vinculados ao 

Programa de Alimentação Escolar, é essencial que o pedido venha acompanhado da 

especificação técnica do produto. É uma ficha técnica que dá todas as informações 

referentes ao tipo de produto que deve ser adquirido e que norteia, inclusive, os exames 

de laboratório que serão feitos posteriormente para comprovar se o produto licitado e o 

produto entregue são exatamente os mesmos.  

Então, isso é estabelecido pelo corpo técnico do departamento, portanto pelas 

nutricionistas, que estabelecem parâmetros de todos os tipos para esses alimentos. Essa 

é uma questão importante, deputado, porque, por conta de se fazer compras para um 

Programa de Alimentação Escolar, os produtos não são exatamente os produtos usuais 

que o senhor encontra na gôndola do supermercado.  

Muitas coisas têm especificações técnicas detalhadas, como redução de sódio, a 

pureza de alguns tipos de elementos que entram na composição do produto, redução de 

gorduras... Tudo isso é colocado de tal maneira que, quando o produto é analisado 

posteriormente, verifica-se se ele corresponde àquilo que foi licitado. 
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A SRA. BETH SAHÃO - PT - Sra. Célia, já que estamos tratando das análises 

detalhadas dos produtos, a senhora tem conhecimento de que o laudo bromatológico do 

Instituto Adolfo Lutz que foi apresentado pela Coaf era falso? A senhora tem 

conhecimento disso? 

 

A SRA. CÉLIA FALÓTICO - Não, não tenho conhecimento disso. Era falso? 

 

A SRA. BETH SAHÃO - PT - Era falso.  

 

A SRA. CÉLIA FALÓTICO - Eu desconheço totalmente isso. Eu gostaria de 

explicar para a senhora o seguinte: o laudo entra no Centro de Distribuição e é analisado 

por uma nutricionista que permanece no Centro de Distribuição exatamente com essa 

finalidade. 

 

A SRA. BETH SAHÃO - PT - Quem é mesmo que ficava no Centro de 

Distribuição? Faço essa pergunta só para me lembrar, porque na reunião passada 

citaram o nome. 

 

A SRA. CÉLIA FALÓTICO - Ela se chama Brigite. 

 

A SRA. BETH SAHÃO - PT - Não, não foi esse o nome citado. 

 

A SRA. CÉLIA FALÓTICO - Brígida, talvez. Ingrid, desculpe. Ingrid. 

 

A SRA. BETH SAHÃO - PT - E só ela tem acesso a isso? Há mais pessoas? 

 

A SRA. CÉLIA FALÓTICO - Não, todas as nutricionistas que trabalham no 

departamento têm acesso aos documentos. Se há alguma dúvida, o papel delas é 

telefonar imediatamente para o instituto que emitiu o laudo, solicitar esclarecimentos e 

bloquear o recebimento do produto até que elas tenham certeza de que o laudo é 

compatível com aquilo que foi especificado na licitação. Essa é a orientação. 

 

A SRA. BETH SAHÃO - PT - Nesse caso do laudo apresentado pela Coaf, não 

foi então tomado esse cuidado, porque não foi verificado que era um laudo falso. 
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A SRA. CÉLIA FALÓTICO - Eu não saberia dizer para a senhora se elas 

conseguiriam identificar que o laudo era falso, mas provavelmente elas acreditaram no 

laudo e no instituto que o forneceu.  

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Para eu finalizar a minha 

intervenção, a senhora deu algumas informações importantes sobre o processo de 2014 

e o de 2015. Voltando à questão do preço, a senhora não se lembra a média mais ou 

menos, o percentual que estaria maior nesse preço de 2015? 

 

A SRA. CÉLIA FALÓTICO - Não me lembro. Sinceramente não me lembro, 

mas sei que era significativo, porque, pelos volumes que nós compramos, nunca são 

quantias irrisórias, deputado. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Aliás, o maior contrato que a 

Coaf teve foi com o Estado. 

 

A SRA. CÉLIA FALÓTICO - Exatamente. Sim, senhor. Então, por esse 

motivo, nós consideramos que o que havia de preço a maior não recomendava que se 

fizesse a compra. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Após ser detectado que o preço 

estava a maior, no caso de quatro chamadas e produtos diferentes - suco de laranja e de 

uva, feijão e o outro produto - vocês tomaram algumas providências em relação aos 

servidores? 

 

A SRA. CÉLIA FALÓTICO - Sim, os servidores foram orientados. Mais do 

que isso, eu fiz uma reunião com toda a equipe e orientei os servidores, isso já a partir 

de fevereiro de 2015, no sentido de que ampliassem a pesquisa de preços não somente 

para fabricantes ou empresas que comercializam esses produtos, mas também para 

outros estados que fazem aquisição de alimentos para merenda escolar.  

Por quê? Porque temos muitos estados que compram alimentos como nós 

compramos, e eles também fazem licitações. Nós temos muitos municípios de grande 

porte no estado de São Paulo e em outros estados que também fazem licitações e 
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compram produtos similares. Então, minha recomendação foi a de que, sempre que 

possível, os nossos funcionários buscassem informação sobre os preços praticados em 

contratos em outros estados, como Paraná, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Goiás, 

Mato Grosso, enfim, que eles buscassem outras informações de produtos da mesma 

natureza e que são comprados com a mesma finalidade. Essa seria uma diversificação 

da pesquisa no sentido de se obter maioes informações e de outras fontes que não 

apenas das pessoas que comercializam o produto. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - A senhora lembra se, 

porventura, na compra de pães - pão integral, por exemplo -, havia preço a maior? 

 

A SRA. CÉLIA FALÓTICO - Não lembro. Não fui informada sobre isso. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - A senhora se lembra de algum 

processo de compra de pão neste período em que a senhora esteve lá? 

 

A SRA. CÉLIA FALÓTICO - Tivemos, sim, mais de um processo de compra 

de pães congelados, que são comprados para serem preparados nas escolas. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Estou aguardando o contrato, 

não sei dizer se é congelado ou não. Estamos aguardando que a Secretaria envie. A 

senhora lembra se houve esse problema de preço no contrato de pães? 

 

A SRA. CÉLIA FALÓTICO - Não me lembro. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Ok, obrigado. 

 

O SR. PRESIDENTE - MARCOS ZERBINI - PSDB - A próxima a falar é a 

deputada Beth Sahão. Gostaria de fazer o registro da presença do nobre deputado 

Adilson Rossi, que está aqui já há bastante tempo, desde o início da oitiva, e eu ainda 

não havia feito esse registro. Peço desculpas, deputado. 

 

A SRA. BETH SAHÃO - PT - Gostaria de cumprimentar todos os deputados e 

cumprimentar a depoente. A senhora disse que foi assessora do secretário da Educação 
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por um período. Gostaria de saber quais eram exatamente as suas tarefas, com um 

pouquinho mais de detalhe. 

 

A SRA. CÉLIA FALÓTICO - Pois não, deputada. Na verdade, em 2012, a 

Secretaria passou por uma grande reforma administrativa. A organização administrativa 

da Secretaria era bastante antiga, e se concluiu, na época, pela necessidade de mudar a 

sua estrutura. A Fundap fez uma grande reforma, que acabou sendo consagrada por 

meio de um decreto que passou a vigorar em 2012.  

As pessoas foram, portanto, reorganizadas em termos de tarefas, em termos de 

atribuições, de competências, e se fizeram coordenadorias que estavam vinculadas ao 

secretário e faziam trabalhos diferentes dos anteriormente feitos pela estrutura anterior. 

Portanto, as pessoas tiveram que se adaptar para fazer uma nova leitura, vamos 

dizer assim, da organização e do funcionamento da Secretaria e para o atendimento das 

91 diretorias regionais, que também estavam vinculadas a essa estrutura.  

 O que o secretário me pediu à época, em 2013, foi que eu ajudasse na 

coordenação, na integração dessas coordenadorias, do ponto vista horizontal - quer 

dizer, que as várias coordenadorias concatenassem o seu trabalho, organizassem o seu 

trabalho, podendo analisar melhor as necessidades de cada uma e realizar, de forma 

adequada, os trabalhos que lhe haviam sido então atribuídos, e ao mesmo tempo 

providenciar uma coordenação vertical no atendimento e apoio das 91 diretorias 

regionais que dependem diretamente dessas coordenadorias então instaladas. 

 

A SRA. BETH SAHÃO - PT - A senhora supervisionava todos esses setores, 

esse organograma que temos aqui da Secretaria Estadual da Educação? 

 

A SRA. CÉLIA FALÓTICO - O novo organograma, deputada? 

 

A SRA. BETH SAHÃO - PT - É. Quando a senhora estava como assessora do 

secretário, a senhora chegava acompanhar os trabalhos que eram realizados nos 

diferentes departamentos da Secretaria? 

 

A SRA. CÉLIA FALÓTICO - Não. Não era assim. 

 

A SRA. BETH SAHÃO - PT - Não acompanhava? 
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A SRA. CÉLIA FALÓTICO - Não, não acompanhava. Quem acompanhava 

isso eram os coordenadores. O que nós fazíamos eram reuniões entre coordenadores, 

para integrar as atividades das coordenadorias, porque algumas fazem um tipo de 

demanda, que é atendida por outra coordenadoria. Vou dar um exemplo para a senhora, 

que acho que pode elucidar melhor o que eu estou dizendo. A CGeb, que é a 

Coordenadoria de Gestão da Educação Básica, avalia a necessidade de ampliação da 

rede, construção de novas escolas, ampliação de salas em escolas para atender a 

demanda escolar. Essa coordenadoria encaminha a demanda, já devidamente instruída, 

para a Cise, que é a Coordenadoria de Infraestrutura, que elabora, por exemplo, o plano 

de obras, que inclui tanto construções novas, como ampliações, ou reformas que 

atendam as necessidades detectadas pela outra coordenadoria. 

 

A SRA. BETH SAHÃO - PT - Mas quando a senhora estava ainda como 

assessora do secretário, a senhora chegou a tomar conhecimento da chamada pública... 

 

A SRA. CÉLIA FALÓTICO - Não, senhora. 

 

A SRA. BETH SAHÃO - PT - Não, eu não especifiquei o ano. Por favor. 

 

A SRA. CÉLIA FALÓTICO - OK. 

 

A SRA. BETH SAHÃO - PT - Da chamada pública do suco de laranja de 2013, 

a senhora não tomou conhecimento sobre isso? 

 

A SRA. CÉLIA FALÓTICO - Não, senhora. Não. O trabalho que nós fazíamos 

era diferente. Nós estávamos implementando essa nova reforma. 

 

A SRA. BETH SAHÃO - PT - A senhora não chegou também a tomar 

conhecimento que o parecer jurídico recomendou o não prosseguimento dessa chamada 

pública, o fato de ela ter muitos erros no seu processo? No interior do seu processo? A 

senhora não tomou conhecimento? 

 

A SRA. CÉLIA FALÓTICO - Não, senhora. Não. 
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A SRA. BETH SAHÃO - PT - A senhora também não sabe que ela só foi 

formalmente interrompida em 2016? Essa de 2013. Ela ficou aberta. 

 

A SRA. CÉLIA FALÓTICO - O processo não foi encerrado.  

 

A SRA. BETH SAHÃO - PT - O processo não foi encerrado. 

 

A SRA. CÉLIA FALÓTICO - Isso mesmo. 

 

A SRA. BETH SAHÃO - PT - A senhora tem esse conhecimento, então. 

 

A SRA. CÉLIA FALÓTICO - Tinha, e quando ele veio para a nossa 

verificação, porque esse processo estava parado, nós solicitamos o processo, 

verificamos que ele não havia sido encerrado, e aí então adotamos as... 

 

A SRA. BETH SAHÃO - PT - Por que ele demorou tanto tempo para ser 

encerrado assim? Porque ele é de 2013, quase três anos. 

 

A SRA. CÉLIA FALÓTICO - Exatamente. 

 

A SRA. BETH SAHÃO - PT - Era comum o processo ficar em aberto tanto 

tempo assim? 

 

A SRA. CÉLIA FALÓTICO - Eu desconheço outros processos que tenham 

passado por essa mesma situação. Mas aconteceu com esse processo, e a nossa 

providência foi tomar as providências necessárias para que ele fosse formalmente 

encerrado e devidamente instruído até o seu encerramento. 

 

A SRA. BETH SAHÃO - PT - Mas a senhora tomou conhecimento então que 

esse processo havia ficado parado. 

 

A SRA. CÉLIA FALÓTICO - Isso. Exatamente. Fiquei sabendo, sim, em 2016. 
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A SRA. BETH SAHÃO -  PT - Só em 2016. 

 

A SRA. CÉLIA FALÓTICO - Só em 2016. 

 

A SRA. BETH SAHÃO - PT - Quando a senhora já era a coordenadora da Cise. 

 

A SRA. CÉLIA FALÓTICO - Isso mesmo. 

 

A SRA. BETH SAHÃO - PT - A senhora nunca acompanhou que a Coaf tinha 

também uma declaração de filiação à Ocesp que era falsa? A senhora também não sabia 

disso? 

 

A SRA. CÉLIA FALÓTICO - Não sabíamos. Fizemos um ofício solicitando a 

essa instituição que nos informasse a respeito. Recebemos o ofício informando sobre 

essa situação, e imediatamente encaminhamos o ofício ao Sr. Corregedor, Alexandre 

Guerreiro, que adotou providências, inclusive do ponto de vista policial, informando o 

distrito policial a respeito desse assunto. 

 

A SRA. BETH SAHÃO - PT - Sim. A senhora aqui, esse contrato aqui, quando 

foi isso? 

 

A SRA. CÉLIA FALÓTICO - Que foi feita essa consulta? 

 

A SRA. BETH SAHÃO - PT - Isso. 

 

A SRA. CÉLIA FALÓTICO - Em meados de junho deste ano, 2016. 

 

A SRA. BETH SAHÃO - PT - Em meados de junho? 

 

A SRA. CÉLIA FALÓTICO - Acredito eu que sim. 

 

A SRA. BETH SAHÃO - PT - OK. Eu queria também perguntar para a 

senhora... A senhora disse, no início, que a senhora não conhecia... O deputado 

presidente desta Comissão perguntou se a senhora conhecia alguém das cooperativas. A 



DIVISÃO DE TAQUIGRAFIA  28 

 

senhora disse que não conhecia ninguém, mas eu tenho um contrato aqui de 2015 que 

tem várias assinaturas. Tem a assinatura da senhora, tem a assinatura, se não me engano, 

do Rodrigo... Não, e tem assinatura do Cassio também. Eu queria fazer uma pergunta 

para a senhora, por favor. 

Quando se assinam esses contratos, é comum cada um assinar individualmente, 

ou as pessoas sentam numa mesma sala para poder... Tem assinatura da senhora, do 

Cassio e do Carlos Alberto Santana da Silva, da Coaf, vice-presidente, e enfim a 

senhora que assina pela Secretaria. 

 

A SRA. CÉLIA FALÓTICO - Isso mesmo. 

 

A SRA. BETH SAHÃO - PT - Quando a senhora faz essa assinatura, a senhora 

faz isso isoladamente, individualmente, sem a presença dos contratados? 

 

A SRA. CÉLIA FALÓTICO - A rotina da Cise é a seguinte: quem providencia 

toda essa tramitação é o Desup. O Desup convoca o fornecedor, o contratado, no caso. 

O contratado vem até a Secretaria, traz toda a documentação necessária. Essa 

documentação é conferida, é incluída no processo, o contratado assina as vias do 

contrato, e esse contrato só chega para a assinatura da coordenadora no final. Eu assino 

o processo depois que todo mundo já assinou. A última assinatura é a do coordenador. 

 

A SRA. BETH SAHÃO - PT - Então quando a senhora o fez, a senhora não 

assinou junto. 

 

A SRA. CÉLIA FALÓTICO - Não, senhora. 

 

A SRA. BETH SAHÃO - PT - OK. O Sr. Chebabi, há uma matéria na CBN e a 

CBN reproduziu um trecho dele, que ele deu ao desembargador Sérgio Ruy. E nesse 

trecho ele fala o seguinte: que na Secretaria da Educação muita gente recebia propina. A 

senhora sabe de alguma coisa a esse respeito? 

 

A SRA. CÉLIA FALÓTICO - Não, senhora. Não sei. Nunca ouvi falar de 

qualquer situação desse tipo na Secretaria durante todo o período em que lá estive. 
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A SRA. BETH SAHÃO - PT - Nunca a senhora ouviu falar? 

 

A SRA. CÉLIA FALÓTICO - Nunca ouvi falar. 

 

A SRA. BETH SAHÃO - PT - A senhora só tomou conhecimento dessas 

questões a partir do momento em que a Operação Alba Branca veio a público? 

 

A SRA. CÉLIA FALÓTICO - Sim, senhora. Exatamente assim. 

 

A SRA. BETH SAHÃO - PT - A senhora já se aposentou? 

 

A SRA. CÉLIA FALÓTICO - Já me aposentei. 

 

A SRA. BETH SAHÃO - PT - Está aposentada? OK. Era isso, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - MARCOS ZERBINI - PSDB - Encerrado, o próximo 

inscrito, nobre deputado Barros Munhoz. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSDB - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. 

Deputadas, público que nos prestigia com sua presença, professora Célia, sinceramente 

fiquei agora em dúvida. O contrato de 2013 afinal não foi concretizado. 

 

A SRA. CÉLIA FALÓTICO - Isso mesmo. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSDB - Perfeito. 

De 2014, há aqui um contrato: suco de laranja 200 ml; outro de 200 ml também, 

esses dois da Brasil Citrus; e há um da Coaf, de 200 ml e um de um litro. 

 

A SRA. CÉLIA FALÓTICO - Isso mesmo. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSDB - Dois, contrato de 2014; e um outro que 

foi assinado em 2015, mas que também teria sido aberto em 2014. A mesma chamada. 

 

A SRA. CÉLIA FALÓTICO - É a mesma chamada. 
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O SR. BARROS MUNHOZ - PSDB - É 02/2014. 

 

A SRA. CÉLIA FALÓTICO - Isso mesmo. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSDB - Então esses três contratos foram 

cumpridos? A senhora disse que o último não foi? 

 

A SRA. CÉLIA FALÓTICO - Não, veja bem. Todos os contratos dessa 

chamada pública... 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSDB - 02/2014. 

 

A SRA. CÉLIA FALÓTICO - Celebrada em 2014 foram cumpridos. Eles 

entregaram o suco, tanto em 2014 quanto em 2015. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSDB - E qual a senhora disse, então, que não foi 

cumprido: o de 2013? 

 

A SRA. CÉLIA FALÓTICO - O de 2013 que foi cancelado, porque ele foi, 

vamos dizer assim, suspenso em 2013; ficou sem encerramento. Nós acabamos tomando 

conhecimento desse contrato posteriormente, e aí nós solicitamos que ele fosse 

instruído. Havia um erro formal nesse processo, que a Marilena trouxe até a mim para 

me informar. Ela me contou, então, nessa oportunidade, que havia recomendado à 

coordenadora da Cise, à época, que não desse prosseguimento ao... 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSDB - Era quem a coordenadora da Cise àquela 

época? 

 

A SRA. CÉLIA FALÓTICO - Em 2014, era a Dione Di Pietro. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSDB - E antes dela a... 

 

A SRA. CÉLIA FALÓTICO - A Ana Leonor. 
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O SR. BARROS MUNHOZ - PSDB - Ana Leonor. 

 

A SRA. CÉLIA FALÓTICO - E ela recomendou que não fosse dado 

prosseguimento porque havia um erro formal, que era a questão da indicação do tipo de 

recursos que seriam utilizados para fazer esse contrato. Havia uma confusão entre os 

recursos federais e os recursos estaduais do PPais que estavam citados no processo de 

forma indevida, motivo pelo qual não se poderia dar prosseguimento ao processo. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSDB - A senhora ficou na coordenadoria 

exatamente de que data até que data? 

 

A SRA. CÉLIA FALÓTICO - De fevereiro de 2015 até 31 de agosto de 2016. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSDB - Todos os fatos relacionados à Coaf 

vieram a público no final de 2015. 

 

A SRA. CÉLIA FALÓTICO - Exatamente. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSDB - A senhora era coordenadora? 

 

A SRA. CÉLIA FALÓTICO - Nesse momento, sim, senhor. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSDB - O que a senhora apurou de irregular no 

relacionamento Coaf e Secretaria? Alguns depoimentos foram feitos aqui, professora 

Célia, que são escancaradamente falsos, mentirosos, que procuram esconder uma 

verdade cristalina que houve mutreta no contrato da Coaf com a Secretaria da Educação. 

Então essa é a razão da minha pergunta. Ninguém nunca percebeu nada, lá? Dos órgãos 

superiores? De coordenação para cima, ninguém nunca percebeu nada? 

 

A SRA. CÉLIA FALÓTICO - Eu posso dizer ao senhor, com toda a franqueza, 

que nunca tive nenhum tipo de desconfiança, a não ser após a notícia dessa operação. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSDB - Que ocorreu quando? 
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A SRA. CÉLIA FALÓTICO - Que ocorreu no final de 2015. Quando os fatos 

foram noticiados. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSDB - Perfeito. E essa desconfiança se situava 

especificamente em alguém? 

 

A SRA. CÉLIA FALÓTICO - Não. 

 

A SRA. BETH SAHÃO - PT - Deputado Barros, pode me dar um aparte? 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSDB - Posso. À vontade. 

 

A SRA. BETH SAHÃO - PT - O que eu tenho observado é que é impressionante 

como, nesse período, tanta gente ou se aposentou ou se demitiu ou foi demitida da 

Secretaria. Muita gente, pode observar. Vários que vieram aqui disseram: “Eu não estou 

mais lá”. Uns foram para outras secretarias, outros se aposentaram. 

Não sei se foi coincidência ou não. A impressão que se tem é que, a partir do 

momento em que as pessoas se aproximavam dessas questões, estavam mais envolvidas, 

estavam mais citadas, elas iam saindo. Iam sendo demitidas, transferidas para outras 

secretarias ou eram aposentadas. A senhora tem noção se isso se dava por conta dessas 

suspeitas sobre essas pessoas que saíram? 

Também quero aproveitar, já que o deputado Barros me deu um aparte, e 

perguntar para a senhora qual a relação que a senhora tinha com o Fernando Padula, já 

que a senhora também ficou um bom tempo como assessora do secretário. E o Fernando 

era o chefe de gabinete da Secretaria. 

 

A SRA. CÉLIA FALÓTICO - Em primeiro lugar eu diria para a senhora que 

temos tido, sim, muitas aposentadorias. Muitos funcionários se aposentaram. É verdade. 

A Secretaria perdeu muitos funcionários por aposentadoria e também perdeu muitos 

funcionários por exoneração, especialmente concursados. Executivos públicos e outros 

oficiais que ingressam e, logo em seguida, vão embora. Consideram os salários muito 

baixos e não permanecem prestando os serviços. Temos tido este fenômeno com 

bastante frequência. 
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O corpo de funcionários da Secretaria é antigo, muitas pessoas estavam, 

realmente, em tempo de aposentadoria. Isso não se refere especificamente a pessoas de 

cargos em comissão, mas, o que posso dizer para a senhora, é que, realmente, perdemos 

muitos funcionários que se aposentaram. Funcionários de carreira, funcionários que 

desistiram de prestar serviços, enfim, isso aconteceu. 

Não tive nenhuma notícia nem comentário que tenha sido feito comigo a respeito 

de possível levantamento de dúvidas da conduta de quem quer que seja motivando uma 

demissão ou uma exoneração. Desconheço qualquer fato a esse respeito, deputado. Com 

muita tranquilidade posso lhe dizer isso. Nunca ninguém conversou comigo ou me 

trouxe esse tipo de desconfiança. 

Com relação ao Fernando Padula, eu o conheci há muitos anos, quando ele 

trabalhou pela primeira vez na Secretaria da Educação. Mantive com ele um 

relacionamento embora eu estivesse em outra Secretaria e no governo municipal, 

sempre nos relacionamos. Estivemos em contato em diferentes eventos.  

Enfim, o reencontrei quando vim trabalhar em 2013. A partir daí mantivemos, 

sim, contato, porque, no meu papel de assessora, organizávamos as atividades da 

Secretaria, as reuniões de coordenadores, as reuniões de dirigentes regionais dos 91 

dirigentes regionais ou dos 15 coordenadores de polos regionais.  

E submetíamos, não só ao secretário, mas também ao chefe de gabinete, as 

propostas de pauta, as propostas de participação, os assuntos que seriam discutidos 

nessas oportunidades e em todo esse trabalho. Então, tive, sim, contatos frequentes com 

o Fernando Padula. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSDB - Para encerrar, eu queria... 

 

O SR. PRESIDENTE - MARCOS ZERBINI - PSDB - Só um momentinho. 

Antes de V. Exa. encerrar, eu gostaria de lembrar que, se alguém mais quiser se 

inscrever, é a última oportunidade. 

Devolvo a palavra. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSDB - Só para esclarecer bem, professora Célia, 

quando eu disse que algumas pessoas aqui deixaram evidente que estavam escondendo a 

verdade ou mentindo deslavadamente, isso, em absoluto não se refere à senhora, cujo 

depoimento, pelo contrário, a meu juízo, é extremamente confiável. 
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A SRA. CÉLIA FALÓTICO - Muito obrigada. 

 

O SR. PRESIDENTE - MARCOS ZERBINI - PSDB - Só uma última 

pergunta, depois que a senhora ficou sabendo do fato e tomou conhecimento do que 

aconteceu, a senhora diria que houve algum funcionário que tomou atitude pelo menos 

negligente, equivocada, no encaminhamento desse processo? Principalmente da 

chamada pública. 

 

A SRA. CÉLIA FALÓTICO - No processo da chamada pública, eu não poderia 

caracterizar negligência, a não ser no momento em que a deputada agora me conta que 

havia um laudo que não era verdadeiro. 

 

A SRA. BETH SAHÃO - PT - Bromatológico. 

 

A SRA. CÉLIA FALÓTICO - Exatamente. E do qual eu nunca soube. Então, 

entendo que isso é uma situação extremamente grave e que precisa ser apurada, porque 

os laboratórios credenciados pelo departamento de assistência ao aluno são todos 

vinculados a universidades federais ou a órgãos do governo do estado e, portanto, eles 

têm credibilidade. 

Quando temos qualquer dúvida a respeito do contido no laudo, é possível entrar 

em contato com os técnicos que emitiram e assinaram o laudo, portanto, não haveria 

nenhuma possibilidade de se deixar dúvidas a esse respeito. 

Os laudos passam pelas mãos dos técnicos do DAAA diariamente. Nós não 

compramos apenas um produto, nós compramos inúmeros produtos. Todos eles são 

analisados. As pessoas que assinam esses laudos são conhecidas, são identificadas pelos 

nossos nutricionistas. Eles conhecem os técnicos que fazem parte desses laboratórios, 

porque eles atestam os diferentes componentes que são analisados. 

 

A SRA. BETH SAHÃO - PT - Mas ninguém procurou saber se aquele laudo era 

verdadeiro ou não? Mesmo tendo essa prática tão frequente quanto a senhora está 

dizendo de observar os laudos, de conhecer os técnicos dos laboratórios etc. 
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A SRA. CÉLIA FALÓTICO - Exatamente. Exatamente. Desconheço esse fato 

de que havia uma dúvida ou de que tenha pairado uma dúvida sobre esse laudo. Nunca 

foi levantada qualquer questão a esse respeito.  

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Só uma questão 

complementando o que V. Exas. perguntaram, além do laudo que a deputada Beth citou, 

foi dado um prazo do Cadin a mais do que o convencional, do que está previsto no 

edital, a certidão da Ocesp é falsa, as DAPs físicas e jurídicas dos produtores... 

 

O SR. PRESIDENTE - MARCOS ZERBINI - PSDB - Da Ocesp não é 

certidão, é declaração. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Declaração falsa. As DAPs 

físicas e jurídicas falsas, tudo isso em um mesmo processo já aprovado. Enfim, a 

senhora me disse que o preço de 2015 estava maior e era no departamento lá que era 

feita essa cotação. 

 

A SRA. CÉLIA FALÓTICO - Sim.  

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - E também, como eu falei, o 

Tribunal de Contas atestou que havia, já em 2014, 44 de sobrepreço. Fazendo uma 

análise daquilo que ocorreu, fazendo também, a partir desse preço, a maior de 2015, por 

exemplo, suco de laranja de um litro por 6,59. 

A senhora acha que alguém ali agiu com má fé nessa questão do preço? De 2015. 

A maior que a senhora detectou. 

 

A SRA. CÉLIA FALÓTICO - Deputado, eu não poderia usar o conceito de má 

fé. Eu não poderia usar esse conceito. O que eu poderia dizer para V. Exa. é que é 

possível que as pessoas não tivessem o conhecimento suficiente para fazer uma 

avaliação adequada, motivo pelo qual... 

 

A SRA. BETH SAHÃO - PT - Só um minutinho. Já que a senhora está dizendo 

que as pessoas podem não ter conhecimento.... 
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O SR. PRESIDENTE - MARCOS ZERBINI - PSDB - Deputada, é a última 

intervenção, porque já acabou o tempo. 

 

A SRA. BETH SAHÃO - PT - É a última pergunta, a última intervenção. Por 

exemplo, nós soubemos aqui, ficamos sabendo por depoimentos anteriores, que pessoas 

terceirizadas... A Secretaria tem muitos trabalhadores que são terceirizados, 

principalmente da Fundação Faculdade de Medicina. A senhora tinha conhecimento, 

evidentemente.  

E pessoas terceirizadas faziam importantes tarefas, por exemplo, o Rodrigo 

Pimenta foi durante um bom tempo terceirizado dessa Fundação lá na Secretaria. Era 

outra prática comum atribuir a esses trabalhadores terceirizados tarefas tão importantes, 

de graus elevados de responsabilidade. A senhora tinha conhecimento sobre isso? 

 

A SRA. CÉLIA FALÓTICO - Desconheço. 

 

A SRA. BETH SAHÃO - PT - A senhora não conhecia nenhum trabalhador 

terceirizado na Secretaria da Educação? 

 

A SRA. CÉLIA FALÓTICO - No momento em que eu comecei a trabalhar, de 

2013 em diante, eu desconheço essa prática, inclusive em relação à Fundação Faculdade 

de Medicina. Eu só sei que a Fundação Faculdade de Medicina era contratada pela 

Secretaria da Educação para realização de projetos na área de educação especial. 

 

O SR. PRESIDENTE - MARCOS ZERBINI - PSDB - Sra. Célia, eu queria 

agradecer a sua presteza, as informações trazidas a esta CPI. Dispenso-a e peço, mais 

uma vez, desculpas pelo ocorrido na semana passada. 

 

A SRA. CÉLIA FALÓTICO - Eu é que agradeço. 

 

O SR. PRESIDENTE - MARCOS ZERBINI - PSDB - Vamos suspender a 

reunião por dois minutos para que a Sra. Célia possa se retirar e para que seja trazida a 

próxima depoente, Sra. Silvia Cristina Lancellotti Pinto. 

 

* * * 
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- Suspensa, a reunião é reaberta sob a Presidência do Sr. Marcos Zerbini. 

 

* * * 

 

O SR. PRESIDENTE - MARCOS ZERBINI - PSDB - Retomada a reunião, 

solicito que todos permaneçam em silêncio. (Manifestação dos presentes.) Silêncio. Foi 

retomada a reunião. Vou solicitar aos policiais que, por favor, retirem quem não 

permanecer em silêncio. (Manifestação dos presentes.) Os senhores podem se 

manifestar enquanto a reunião estiver suspensa, mas, quando ela for retomada, não.  

Está presente a Sra. Silvia Cristina Lancellotti Pinto, ex-funcionária do Cenut. 

Primeiramente, Sra. Silvia, gostaria de dizer que a senhora está aqui na condição de 

testemunha e, em função disso, tem o dever de falar a verdade, sob as penas da lei.  

A praxe nesta CPI tem sido a seguinte: solicitamos que a pessoa fale um pouco de 

sua função pública, quando ingressou, quando ocupou o cargo citado, até quando ficou - 

ou se ainda está -, qual o conhecimento que tem sobre a Operação Alba Branca e se teve 

relação com algum dirigente ou funcionário da Coaf, cooperativa que, segundo a 

Operação Alba Branca, esteve envolvida em escândalos de corrupção.  

Antes de passar a palavra, registro a nobre presença dos deputados Chico 

Sardelli, Gilmaci Santos e Ana do Carmo.  

A senhora tem a palavra para a exposição inicial. Depois, os deputados que 

quiserem vão fazer as perguntas.  

 

A SRA. SILVIA CRISTINA LANCELLOTTI PINTO - Bom dia. Como foi 

dito, meu nome é Silvia. Sou nutricionista de formação e ingressei na Secretaria da 

Educação em julho de 2012, diretamente no Cenut. Passei pelo Centro de Logística, 

pelo Centro de Nutrição, que é o Cenut, e atualmente atuo no Cepae, que é o Centro de 

Supervisão do Programa.  

Com a questão da Coaf, meu único contato foi com relação a recebimento de 

documentação técnica e amostra de produtos, que é um procedimento padrão do Cenut, 

do departamento, do DAAA. Acredito que, basicamente, são essas informações. 

 

O SR. PRESIDENTE - MARCOS ZERBINI - PSDB - A senhora conhece 

algum dos membros da Coaf? 
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A SRA. SILVIA CRISTINA LANCELLOTTI PINTO - Provavelmente 

conheci, sim. Devo ter encontrado com algum deles, justamente na entrega de 

documentação ou de amostras de produtos. 

 

O SR. PRESIDENTE - MARCOS ZERBINI - PSDB - Mas a senhora não tem 

relação nenhuma com nenhum deles? 

 

A SRA. SILVIA CRISTINA LANCELLOTTI PINTO - Não, jamais. 

 

O SR. PRESIDENTE - MARCOS ZERBINI - PSDB - Seria capaz de 

identificar algum deles? 

 

A SRA. SILVIA CRISTINA LANCELLOTTI PINTO - Não. Com certeza, 

não. 

 

O SR. PRESIDENTE - MARCOS ZERBINI - PSDB - São dez horas e 

quarenta e dois minutos. Até as onze horas e quarenta e dois minutos, os Srs. Deputados 

podem fazer perguntas.  

 

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

entrarmos nas perguntas, gostaria que ela falasse quem era o diretor na época em que ela 

trabalhava lá, quem era a coordenadora... Para explicar quais eram os atores que 

trabalhavam com a senhora. 

 

A SRA. SILVIA CRISTINA LANCELLOTTI PINTO - Quando ingressei, o 

diretor do departamento era o Rodrigo Pimenta; a coordenadora da Cise, que é a 

coordenadoria que faz parte do DAAA, era a Ana Leonor; e a minha diretora direta era 

a Vanessa Vieira.  

Hierarquicamente, diretamente a mim, a diretora era a Vanessa, a diretora do 

Cenut, pois eu era uma nutricionista do Cenut. Acima, o Rodrigo, como diretor do 

departamento; e acima, a Ana Leonor, como coordenadora da Cise.  
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O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - A senhora fazia o quê? O que a 

senhora tinha que fazer? Além dessas amostras, o que mais o Cenut fazia? 

 

A SRA. SILVIA CRISTINA LANCELLOTTI PINTO - O Cenut trabalha com 

a parte de controle de qualidade, descrição de folheto descritivo dos produtos, teste dos 

produtos nas escolas, dietas especiais.  

Eu cuidava basicamente da parte de dietas especiais, orientação dos alunos que, 

por ventura, tinham que ter uma alimentação diferenciada da merenda escolar. E com 

essa parte de controle de qualidade, eu também atuava um pouco com ela.  

 

O SR. PRESIDENTE - MARCOS ZERBINI - PSDB - A partir de agora, só 

por inscrição.  

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Eu me inscrevo. 

 

O SR. PRESIDENTE - MARCOS ZERBINI - PSDB - Está inscrito o deputado 

Alencar Santana. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - A senhora trabalhou em qual 

período? 

 

A SRA. SILVIA CRISTINA LANCELLOTTI PINTO - Entrei em julho de 

2012. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - E ficou até... 

 

A SRA. SILVIA CRISTINA LANCELLOTTI PINTO - Ainda atuo na 

secretaria, no mesmo departamento, mas em outro centro, no Cepae, atualmente.  

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - O que esse centro faz? 

 

A SRA. SILVIA CRISTINA LANCELLOTTI PINTO - O Cepae é o centro 

que cuida da supervisão do programa, que faz a supervisão nas escolas, que faz o 

acompanhamento do programa, de como ele acontece na ponta.  
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O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - O que a senhora sabe falar sobre 

aquela chamada de 2013, que o Rodrigo, seu diretor, assinou... A chamada pública, ele 

abriu o processo da chamada pública. 

 

A SRA. SILVIA CRISTINA LANCELLOTTI PINTO - Como eu era, até 

então, uma nutricionista da equipe do Cenut, nós não tínhamos tanto contato - vamos 

dizer assim - com o processo em si. O processo era acompanhado por quem era do 

Desup, que é o departamento de licitações. Nós éramos da parte técnica, completamente 

técnica. Era a descrição de como o produto seria para ser adquirido pela rede. Essa era a 

parte mais nutricional, vamos dizer assim. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - E a Dione Pavan, fazia o quê? 

Ela trabalhava com a senhora também. 

 

A SRA. SILVIA CRISTINA LANCELLOTTI PINTO - A Dione também 

trabalhava comigo, ela era a substituta direta da Vanessa. Eu, no caso, era a segunda 

substituta, hierarquicamente. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - O que ela fazia? 

 

A SRA. SILVIA CRISTINA LANCELLOTTI PINTO - A Secretaria tem 

pouquíssimas nutricionistas, então nós fazemos muitas coisas. A Dione atuava 

diretamente com a Vanessa nessa questão de descrição de folheto, principalmente na 

descrição de todos os produtos que eram... 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Como era a relação do Rodrigo 

Pimenta com a Dione? 

 

A SRA. SILVIA CRISTINA LANCELLOTTI PINTO - Uma relação de chefe 

e subordinado, podemos dizer assim. Nós nunca tivemos nenhum problema pessoal com 

ele, jamais. Mas todo mundo mantinha uma relação de chefe e subordinado.  

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - E com o Sr. Padula? 
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A SRA. SILVIA CRISTINA LANCELLOTTI PINTO - Com o Padula eu 

nunca tive muito contato, então não sei falar exatamente como era essa relação. O 

Rodrigo tinha mais relação com ele, justamente por ser o diretor do departamento. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - O Rodrigo tinha? 

 

A SRA. SILVIA CRISTINA LANCELLOTTI PINTO - Não, é isso que eu 

falei. Ele tinha um contato maior com o Padula por conta de ser ele diretamente... De 

fazer o acompanhamento, vamos dizer assim. Ele era o diretor do departamento, então, 

obviamente, ele tinha um contato muito maior. Nós estávamos mais abaixo. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - A senhora sabe dizer a razão 

pela qual - vou voltar à pergunta - o Rodrigo abriu aquela chamada de 2013? Ele que 

assinou, não foi ele que abriu. 

 

A SRA. SILVIA CRISTINA LANCELLOTTI PINTO - Fiquei ciente dessa 

abertura, mas não sei exatamente por que foi ele que assinou o documento, e não a Ana 

Leonor. Teria que perguntar para ele diretamente. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - A Ana Leonor era... 

 

A SRA. SILVIA CRISTINA LANCELLOTTI PINTO - A Ana Leonor era a 

coordenadora.  

 

A SRA. BETH SAHÃO - PT - Normalmente era ela quem assinava os 

documentos de chamada pública? 

 

A SRA. SILVIA CRISTINA LANCELLOTTI PINTO - As assinaturas, 

normalmente, eram do diretor do Desup, se não me engano, pois eram eles que abriam a 

licitação, e da coordenadora, posteriormente. Mas não sei falar por que foi o Rodrigo 

que assinou e não ela. Isso teria que ser questionado a ele. 
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O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - O que a senhora sabe sobre 

aquele documento que sumiu? 

 

A SRA. SILVIA CRISTINA LANCELLOTTI PINTO - Em relação ao 

documento que sumiu, o que eu posso dizer para os senhores é que não temos controle 

de quem entra e sai das nossas salas. Isso é fato. A secretaria é muito grande, entra e sai 

gente a todo o momento, então não temos como fazer esse controle.  

Quando houve o sumiço do documento, eu já estava em outra sala, eu já fazia 

parte do outro centro, então não ficava mais na mesma sala do Cenut. Eram salas 

separadas e eu ficava no outro centro, na outra sala, então não sei exatamente quando 

sumiu, como sumiu, se sumiu de dentro de gaveta ou de cima da mesa.  

Sei que, provavelmente... Posso falar com certeza para os senhores que muita 

gente entra lá e que não há nenhum tipo de controle de documentos. Realmente, alguém 

pode ter entrado e pegado, por exemplo, pois não temos como ter essa certeza. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Alguém, por ventura, te ligou ou 

te ligava à época perguntando sobre esse processo, sobre essa chamada pública? 

 

A SRA. SILVIA CRISTINA LANCELLOTTI PINTO - Não, não tinha esse 

tipo de interferência. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Ninguém de fora? 

 

A SRA. SILVIA CRISTINA LANCELLOTTI PINTO - Não. Para mim, 

diretamente, não. Não posso afirmar isso, pois realmente não tinha.  

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Seu nome completo é Silvia 

Lancellotti... 

 

A SRA. SILVIA CRISTINA LANCELLOTTI PINTO - Silvia Cristina 

Lancellotti Pinto.  

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - O Sr. Jeter, em um depoimento 

que deu ao Tribunal de Justiça... Ele é uma pessoa que recebeu um cheque, assinou um 
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contrato e foi acusado de ter ligado para a Secretaria, buscado informações sobre o 

processo, interferido. Ele diz que falou com a senhora. 

 

A SRA. SILVIA CRISTINA LANCELLOTTI PINTO - Como falei há pouco, 

o único contato que tínhamos com essas pessoas, assim como o contato que temos com 

representantes de outras empresas, era o recebimento de documentação em fase de 

processo. Quando estão participando de um processo de chamada pública ou de um 

processo de licitação, eles têm uma série de documentos para serem entregues. E 

amostras. Posteriormente, eles entregam amostras do produto, para que sejam analisadas 

antes de haver a aquisição. Esse pode ser o tipo de contato que ele citou. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Ele não é representante, ele é 

assessor de um deputado. 

 

A SRA. SILVIA CRISTINA LANCELLOTTI PINTO - Sim, eu entendo. 

Bom, assessor de deputado, jamais. Tenho certeza de que não.  

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - A senhora não se lembra de 

alguém ter te ligado? 

 

A SRA. SILVIA CRISTINA LANCELLOTTI PINTO - Não, jamais.  

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Por que ele falou o seu nome? 

 

A SRA. SILVIA CRISTINA LANCELLOTTI PINTO - Não sei. Mas com 

certeza, comigo ele não falou. Esse nome é bem diferente; eu me lembraria com certeza.  

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - O Cenut em algum momento 

trabalhou para construir o preço de referência das chamadas públicas? 

 

A SRA. SILVIA CRISTINA LANCELLOTTI PINTO - Construir o preço? 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Buscar os orçamentos e 

determinar o preço de referência. 
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A SRA. SILVIA CRISTINA LANCELLOTTI PINTO - Não. Essa função de 

construção do valor dos produtos em si sempre coube ao Desup. Pesquisa de preço é 

uma atribuição do Desup. 

 

A SRA. BETH SAHÃO - PT - Quando a senhora foi para o Cepae? 

 

A SRA. SILVIA CRISTINA LANCELLOTTI PINTO - Em maio de 2015, há 

pouco mais de um ano. 

 

A SRA. BETH SAHÃO - PT - Estou inscrita, certo? Sou a próxima? 

 

O SR. PRESIDENTE - MARCOS ZERBINI - PSDB - Tem a palavra a nobre 

deputada Beth Sahão. 

 

A SRA. BETH SAHÃO - PT - Na qualidade de nutricionista, vocês avaliavam 

só o produto ou também os documentos - os laudos que chegavam, a veracidade deles? 

Como funcionava? Às vezes, o pessoal vem aqui e não nos coloca o detalhamento das 

suas tarefas, o qual, para nossa compreensão mais profunda da distribuição de tarefas na 

Secretaria, é muito importante. 

 

A SRA. SILVIA CRISTINA LANCELLOTTI PINTO - Há duas fases de 

entregas de documentos, por assim dizer. Na primeira fase, eles entregam vários 

documentos, inclusive de produção mesmo, relativos ao que eles conseguem produzir, a 

quantidades, enfim. Então, temos uma análise desses documentos e, posteriormente, 

quando há a entrega do produto diretamente no centro de distribuição, no armazém, eles 

têm que entregar um laudo de que o produto foi analisado antes de ser distribuído. 

 

A SRA. BETH SAHÃO - PT - Mas essa análise era feita pelas nutricionistas da 

distribuição? Do Cenut? 

 

A SRA. SILVIA CRISTINA LANCELLOTTI PINTO - Exatamente. Mas não 

temos um perito. A senhora me perguntou sobre veracidade do laudo. Não temos um 
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perito. Somos técnicas, somos nutricionistas. Nossa análise é com relação ao que vem 

descrito no laudo. 

 

A SRA. BETH SAHÃO - PT - Mas vocês nunca tiveram a curiosidade de 

verificar se esse laudo era... 

 

A SRA. SILVIA CRISTINA LANCELLOTTI PINTO - Não era uma questão 

de curiosidade, mas de que realmente não era... 

 

A SRA. BETH SAHÃO - PT - Mas a coordenadora esteve aqui e falou que era 

uma coisa rotineira. 

 

A SRA. SILVIA CRISTINA LANCELLOTTI PINTO - É realmente uma 

coisa rotineira: recebemos muitos laudos por dia, porque muitos produtos chegam 

diariamente no armazém. Até mesmo por esse motivo, é inviável conseguirmos levantar 

tudo. 

 

A SRA. BETH SAHÃO - PT - Mas a senhora sabia que esse laudo 

bromatológico era falso? 

 

A SRA. SILVIA CRISTINA LANCELLOTTI PINTO - Não, jamais. 

 

A SRA. BETH SAHÃO - PT - Mas era. 

 

A SRA. SILVIA CRISTINA LANCELLOTTI PINTO - Mas não há como 

sabermos. É o que acabei de falar: não somos peritas, somos nutricionistas. Não há 

como termos certeza com relação a isso - se um laudo é falso ou não. 

 

A SRA. BETH SAHÃO - PT - Quando alguém de fora quer saber algo sobre o 

encaminhamento dos processos da chamada pública, sobre as informações etc., 

normalmente ligavam para quem na Secretaria? 

 

A SRA. SILVIA CRISTINA LANCELLOTTI PINTO - Como assim, alguém 

de fora? 
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A SRA. BETH SAHÃO - PT - Alguém que esteja participando do processo de 

chamada pública. 

 

A SRA. SILVIA CRISTINA LANCELLOTTI PINTO - Ah, que não esteja? 

 

A SRA. BETH SAHÃO - PT - É... 

 

A SRA. SILVIA CRISTINA LANCELLOTTI PINTO - Nunca fomos de 

manter contato com pessoas de fora, como V. Exa. citou. Normalmente, se havia 

alguma dúvida com relação a licitação ou chamada, pedíamos para entrar em contato 

diretamente com o pessoal do departamento de licitações. Como só cuidávamos da parte 

técnica, nem conseguiríamos responder... 

 

A SRA. BETH SAHÃO - PT - Nesses cuidados da parte técnica, a senhora, na 

qualidade de nutricionista, também fazia levantamento dos preços das chamadas 

públicas? 

 

A SRA. SILVIA CRISTINA LANCELLOTTI PINTO - Não, não era 

atribuição do DAAA, mas do Desup. 

 

A SRA. BETH SAHÃO - PT - Então, a senhora não tem conhecimento de por 

que a chamada pública de 2013 foi interrompida? 

 

A SRA. SILVIA CRISTINA LANCELLOTTI PINTO - Não. 

 

A SRA. BETH SAHÃO - PT - A senhora participou da chamada pública de 

2014 também? 

 

A SRA. SILVIA CRISTINA LANCELLOTTI PINTO - Acredito que não. Faz 

muito tempo, mas me lembro de participar da comissão da chamada de 2013, se não me 

engano. Não tenho certeza do ano, mas acredito que foi 2013. 
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A SRA. BETH SAHÃO - PT - Porventura, a senhora conhecia alguém da Coaf 

pessoalmente, teve contato com eles ou algo assim? 

 

A SRA. SILVIA CRISTINA LANCELLOTTI PINTO - Foi o que falei: o 

único contato que tive com eles, eventualmente, foi nessa questão da entrega de 

documentação ou amostra. Mas realmente é um contato muito rápido. Perguntaram-me: 

“Se você vir alguém, você reconhece?” Respondi que não. É tão rápido... 

 

A SRA. BETH SAHÃO - PT - A senhora não poderia nem dizer o nome da 

pessoa com quem teve contato? 

 

A SRA. SILVIA CRISTINA LANCELLOTTI PINTO - De nome, eu me 

lembro de ter tido contato, nessa questão de entrega de amostra, com uma pessoa que se 

chamava Cassio. Mas acho que só. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Esse Cassio falava com mais 

alguém na Secretaria? 

 

A SRA. SILVIA CRISTINA LANCELLOTTI PINTO - Só me lembro desse 

contato mesmo. Contato comigo, com a Dione ou com a Vanessa, porque basicamente 

era uma de nós três que fazia o recebimento dessas amostras ou dessa documentação. 

Eu só me lembro do nome dessa pessoa.  

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Seria Cassio Chebabi? 

 

A SRA. SILVIA CRISTINA LANCELLOTTI PINTO - Provavelmente. Não 

lembro o sobrenome, mas provavelmente sim. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Era o presidente da Coaf. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSDB - Mas esse a senhora reconheceria? 

 

A SRA. SILVIA CRISTINA LANCELLOTTI PINTO - Não. 
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O SR. BARROS MUNHOZ - PSDB - Mas ele é tão diferente de todo mundo. 

 

A SRA. SILVIA CRISTINA LANCELLOTTI PINTO - Sim, mas realmente o 

contato foi tão rápido e se deu pouquíssimas vezes, então realmente eu não o 

reconheceria. 

 

A SRA. BETH SAHÃO - PT - Tenho aqui em mãos um atestado de qualidade 

de gênero alimentício que tem a sua assinatura. 

 

A SRA. SILVIA CRISTINA LANCELLOTTI PINTO - Sim. 

 

A SRA. BETH SAHÃO - PT - A senhora também atesta a qualidade desses 

produtos. 

 

A SRA. SILVIA CRISTINA LANCELLOTTI PINTO - Sim. Esse controle de 

qualidade é um documento emitido por nosso sistema de informática. Ele atesta a 

possibilidade de distribuição desse produto. Para chegar a esse atestado, o produto 

precisa ter passado por todas as etapas de controle de qualidade.  

 

A SRA. BETH SAHÃO - PT - Mas a senhora também atesta o parecer final, 

conclusivo, da chamada pública, como o de 2013, por exemplo. Vou até lê-lo: “Tendo 

em vista o deferimento dos processos de conferência e análise de documentação 

técnica...” Quer dizer, os documentos também entram aqui. A senhora diz que fica só na 

parte da análise do produto. Continuando: “E testes internos - técnico, culinário e 

sensorial - e testes externos de aceitabilidade junto aos alunos, o Centro de Serviços de 

Nutrição - Cenut - informa que o produto suco de laranja integral em embalagens de 

200 ml e um litro, da marca Coaf, encaminhado pela empresa Coaf - Cooperativa 

Orgânica Agrícola Familiar - encontra-se em conformidade com o edital do processo n
o
 

00117/4444/2013. São Paulo, quatro de dezembro de 2013. Assinado pela Sra. Silvia 

Cristina Lancellotti Pinto, diretora técnica 2, substituta do Cenut.”  

Quando a senhora assinou isto, não se deu ao cuidado de saber se estava tudo em 

ordem? Não estava. Essa chamada pública foi interrompida. 
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A SRA. SILVIA CRISTINA LANCELLOTTI PINTO - Mas o que diz aí é 

que está de acordo com o edital. Como técnicas, seguimos o que está escrito no edital, 

que é feito pelo Departamento de Suprimentos e Licitações, que cuida das licitações das 

chamadas públicas. É a nossa referência. 

 

A SRA. BETH SAHÃO - PT - A senhora nunca teve o cuidado de saber se 

estava... (Vozes sobrepostas.) 

 

A SRA. SILVIA CRISTINA LANCELLOTTI PINTO - Não é questão de ter 

cuidado ou não. A minha referência é o edital. Se ele foi feito por pessoas técnicas nessa 

área, que são o pessoal que trabalha no Departamento de Suprimentos e Licitações, essa 

é a nossa referência. Não tenho como questionar.  

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSDB - Deputada, a senhora me concede um 

aparte, por favor? 

 

A SRA. BETH SAHÃO - PT - Sim. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSDB - As técnicas nesse assunto são as 

senhoras, que são da Cenut. A senhora está confundindo técnica em legislação, em 

elaboração de edital, com orientação técnica sobre o produto. Isso cabe realmente às 

senhoras atestar. Não tem absolutamente nada a ver com o pessoal da licitação. Vocês é 

que informam o setor de licitação sobre como deve ser feita a licitação na parte técnica 

referente aos produtos. 

 

A SRA. SILVIA CRISTINA LANCELLOTTI PINTO - Aquilo que parte do 

Cenut é com relação ao folheto descritivo do produto, e não exatamente ao edital. É 

diferente. 

 

A SRA. BETH SAHÃO - PT - Havia um parecer jurídico que recomendava o 

não prosseguimento da chamada e a realização do pregão. De quem foi a decisão de 

prosseguir com isso? Porque prosseguiu. Isto aqui é o parecer conclusivo.  
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A SRA. SILVIA CRISTINA LANCELLOTTI PINTO - Mas esse parecer 

conclusivo tem minha assinatura? Quer dizer, o da consultoria. 

 

A SRA. BETH SAHÃO - PT - O departamento jurídico da Secretaria 

recomendou que essa chamada não prosseguisse. Mesmo assim, ela prosseguiu. Então, 

ela foi conclusiva. 

 

A SRA. SILVIA CRISTINA LANCELLOTTI PINTO - Entendi. Então, teria 

que perguntar diretamente para... 

 

A SRA. BETH SAHÃO - PT - A senhora não teve conhecimento desse parecer 

jurídico recomendando o não prosseguimento da chamada? 

 

A SRA. SILVIA CRISTINA LANCELLOTTI PINTO - Acredito que não.  

 

A SRA. BETH SAHÃO - PT - A senhora não sabia que esse orçamento da Coaf 

usou dois, em vez de três, como é recomendado na lei, e ainda maquiou. Colocou uma 

mesma empresa - GallCitrus e Naturacitrus - como se fossem duas empresas diferentes, 

para burlar um processo que tem de apresentar três orçamentos. A senhora não tinha 

conhecimento disso? 

 

A SRA. SILVIA CRISTINA LANCELLOTTI PINTO - Isso é uma questão 

que quem controla - ou deveria controlar - seria o Departamento de Suprimentos e 

Licitações, acredito. São eles que cuidavam diretamente dessa parte. 

 

A SRA. BETH SAHÃO - PT - É estranho isso. A senhora assina algo que... 

Quando vou assinar alguma coisa, mesmo que eu não tenha responsabilidade sobre 

todas as etapas daquilo, preciso saber se as etapas anteriores estão em conformidade 

com a lei. Tem que checar isso. Parece-me que a senhora não teve o cuidado de checar 

tudo isso antes de assinar esse parecer conclusivo.  

 

A SRA. SILVIA CRISTINA LANCELLOTTI PINTO - A nossa referência é 

com relação... O que nós atestamos é a qualidade do produto em relação ao edital. 

Tenho que confiar em que o edital esteja adequado. Nossa referência é essa. 
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A SRA. BETH SAHÃO - PT - Acabou meu tempo? 

 

O SR. PRESIDENTE - MARCOS ZERBINI - PSDB - Sim, deputada. Tem a 

palavra o nobre deputado Barros Munhoz. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSDB - A senhora fez parte da comissão que 

apreciou a chamada de 2013. Quem mais fez parte? 

 

A SRA. SILVIA CRISTINA LANCELLOTTI PINTO - Como faz tempo, não 

lembro exatamente. Mas acredito que fomos eu, Vanessa e Jaime Morais, se não me 

engano. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSDB - A senhora participou de uma reunião com 

a coordenadora para definir que decisão tomariam a respeito de continuar ou não essa 

licitação? Se desrespeitariam o proposto pelo jurídico ou acatariam? 

 

A SRA. SILVIA CRISTINA LANCELLOTTI PINTO - Que eu me recorde, 

não. Até mesmo porque eu era a segunda diretora substituta. Havia outras nutricionistas: 

minha diretora, a primeira substituta e o Rodrigo, que era diretor do departamento. 

Pessoas que poderiam fazer esse contato diretamente com a coordenadora. Eu tinha 

pouquíssimo contato com ela.  

 

A SRA. BETH SAHÃO - PT - Deputado, V. Exa. me concede um aparte? 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSDB - Pois não. 

 

A SRA. BETH SAHÃO - PT - Não era papel do Rodrigo fazer as assinaturas da 

chamada pública, já que o departamento dele não estava... E ele vivia fazendo essa 

ingerência. Segundo a Sra. Marilena, que esteve aqui - por sinal, uma senhora 

extremamente distinta -, ela afirmou isso para nós, ela inclusive fez alguns alertas de 

que ele não poderia participar. A senhora pode nos dizer que interesse o Rodrigo tinha 

em fazer essa ingerência tão grande sobre outros setores que não eram o dele? 
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A SRA. SILVIA CRISTINA LANCELLOTTI PINTO - Acredito que isso 

tenha de ser perguntado a ele porque não posso dizer por ele. Isso deve ser questionado 

a ele. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSDB - A senhora sabe que cabe à senhora opinar 

sobre a parte física dos produtos ou dos componentes de produtos, jamais sobre edital. 

A senhora, então, se baseou em um edital feito por alguém que não era competente para 

fazê-lo. Era o Rodrigo que fazia o edital? 

 

A SRA. SILVIA CRISTINA LANCELLOTTI PINTO - Não. Eu falei já várias 

vezes. O responsável pela elaboração de edital é o Departamento de Suprimentos e 

Licitações. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSDB - E a senhora afirma que está de acordo 

com o edital que não foi feito por esse departamento. Foi feito pelo Rodrigo. 

 

A SRA. SILVIA CRISTINA LANCELLOTTI PINTO - Não é de 

responsabilidade do DAAA a elaboração. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSDB - E a senhora acreditou no edital feito por 

alguém incompetente... 

 

A SRA. SILVIA CRISTINA LANCELLOTTI PINTO - O edital foi elaborado 

pelo Rodrigo? Isso é fato? 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSDB - É fato, está assinado por ele. Ele 

reconheceu que fez indevidamente. A senhora não sabia disso? 

 

A SRA. SILVIA CRISTINA LANCELLOTTI PINTO - Bem, aí teria de 

questioná-lo. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSDB - A senhora não sabia disso? 
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A SRA. SILVIA CRISTINA LANCELLOTTI PINTO - Não. Teria de 

questioná-lo. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSDB - Ele foi questionado e respondeu que 

assinou indevidamente. 

 

A SRA. SILVIA CRISTINA LANCELLOTTI PINTO - Sim, sim. Ok. É o que 

estou falando: como equipe técnica, como nutricionista, nós cumprimos diversas 

atividades. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSDB - Essa é uma atribuição da senhora, assinar 

esse parecer? 

 

A SRA. SILVIA CRISTINA LANCELLOTTI PINTO - Eu assinei como 2ª 

substituta. Como a Vanessa estava, acredito, que de licença... 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSDB - Mas assinou vários? A senhora viu algum 

edital que foi feito pelo DAAA e não pelo Departamento de Suprimentos? 

 

A SRA. SILVIA CRISTINA LANCELLOTTI PINTO - Não. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSDB - Só esse.  

 

A SRA. SILVIA CRISTINA LANCELLOTTI PINTO - Que eu me recorde, 

não. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSDB - Esse a senhora sabe que foi feito... 

 

A SRA. SILVIA CRISTINA LANCELLOTTI PINTO - Não também. Não 

sabia. 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSDB - A senhora soube quando? Agora, hoje? 

 

A SRA. SILVIA CRISTINA LANCELLOTTI PINTO - Não sabia. 
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O SR. BARROS MUNHOZ - PSDB - Mas quando a senhora soube? 

 

A SRA. SILVIA CRISTINA LANCELLOTTI PINTO - Soube agora por 

vocês.  

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSDB - A senhora vai me desculpar, viu? Eu até 

queria pedir desculpa, viu, Alencar? Eu fico doido. Não dá para suportar essas coisas. 

Sinceramente não dá, não tenho mais estômago para suportar essas coisas. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - É melhor ouvir logo o Chebabi, 

Barros. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSDB - É uma coisa indescritível, é uma cara de 

pau que não tem tamanho. Não adianta perguntar. Mente deslavadamente e não 

acontece nada, infelizmente. Estava evidentemente mentindo. Uma criança de quatro 

anos de idade percebe isso. É uma mentira atrás da outra. 

 

A SRA. SILVIA CRISTINA LANCELLOTTI PINTO - Eu estou aqui para 

prestar esclarecimento. Acho que o senhor poderia ter um pouquinho mais de educação. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSDB - A senhora está aqui para mentir, 

lamentavelmente. 

 

A SRA. SILVIA CRISTINA LANCELLOTTI PINTO - Para não ter um 

processo nas costas, acho que o senhor poderia ter um pouquinho mais de educação. 

(Palmas.) 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSDB - Ah, é? Além de tudo a senhora é 

descarada. 

 

O SR. PRESIDENTE - MARCOS ZERBINI - PSDB - Não havendo mais 

oradores inscritos, encerramos esta oitiva dispensando a depoente.  

Quero informar a V. Exas. que a comissão recebeu um e-mail do advogado do Sr. 

Cassio Chebabi que em resumo diz que só ficou sabendo ontem à noite da convocação 
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do seu cliente porque estava em viagem a Fernando de Noronha e pede um 

reagendamento. Termino com a leitura do e-mail que eu acho que resume bastante: 

“Assim, serve a presente para solicitar o reagendamento da audiência em questão caso 

entendam necessária. De outro lado, e para poupar o precioso tempo de V. Exas., me 

antecipo em informar que o mesmo fará uso do direito constitucional, que assegura 

àqueles que estão sendo investigados, de ficar em silêncio. Ou seja, o Sr. Cassio, se 

novamente convocado, não se manifestará sobre os fatos dos quais ele é investigado. 

Por fim, peço que esta justificativa seja transmitida aos ilustres deputados que compõem 

a CPI da Merenda em reconhecimento e respeito ao importante trabalho que estão 

desenvolvendo. Atenciosamente, Ralph Tórtima Stettinger Filho, advogado.”  

A alegação do Cassio Chebabi para o advogado é de que tentou falar com ele 

porque só recebeu no dia 11. Na verdade, ele recebeu no dia 10, só para esclarecer a 

convocação. Está aqui assinada por ele. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - O que nós observamos por parte 

do Chebabi, não sabemos se é só dele ou se existe qualquer outra articulação sobre isso, 

é que ele alega que teve conhecimento ontem. O documento foi... 

 

O SR. PRESIDENTE - MARCOS ZERBINI - PSDB - Não, o advogado. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - O documento foi recebido pelo 

Chebabi no dia 10. Hoje é dia 16, portanto, seis dias atrás. O Chebabi deu um 

depoimento recentemente no Tribunal de Justiça. O procurador-geral - nós estivemos lá 

- disse claramente que não há qualquer óbice em quem tem delação falar em CPI. Isso 

não compromete a CPI. É um entendimento importante seja para o funcionamento desta 

ou de outras CPIs.  

No depoimento do Chebabi, ele traz informações detalhadas sobre a existência de 

contratos que teriam deputados beneficiados, de contratos que teriam assessores 

beneficiados, de contratos que teria o Marcel beneficiado, contratos de 4,5, de quatro e 

de 1,5% e citando dois deputados: o presidente da Casa, deputado Capez, e o Duarte 

Nogueira, dizendo que seria intermediado por um escritório, aliás, dois contratos com a 

Paciello, um de quatro, outro de 4,5 com beneficiários diferentes.  

Portanto, nós queremos o documento. Está no Tribunal de Justiça e esperamos 

que venha para cá, porque já foi aprovado por esta CPI que todo documento que esteja 
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no Tribunal venha para cá. O próprio procurador, quando indaga o Chebabi... e o 

desembargador mostra os contratos. Então nós também queremos vê-los: os contratos 

da Coaf com a Paciello, que indicam os valores e os beneficiários. Considero necessária 

a reconvocação do Chebabi. Ele que venha aqui e diga se vai falar ou não, mas temos de 

trazê-lo aqui e tentar convencê-lo a falar porque o entendimento inicial do advogado é 

de que ele poderia ser prejudicado, isso naquela outra ocasião. Mudou esse 

entendimento. Nós esclarecemos junto ao procurador-geral. Nós temos de explicar isso 

e na hora ele decide. Ele até pode usar do direito ao silêncio, não o da delação. Faço 

aqui o nosso pedido para que seja reconvocado o mais breve possível porque tem algo 

estranho: recebe dia 10 e o advogado só fica sabendo ontem? 

 

O SR. MARCOS ZERBINI - PSDB - Um esclarecimento: foi o único momento 

em que não estive presente nesta CPI porque estava em viagem no exterior, foi quando 

o Sr. Chebabi acabou não sendo ouvido. Foi reconvocado, podemos reagendar, não há 

nenhum problema. Eu quero esclarecer que o advogado não está alegando que ele não 

fala por causa da delação. Ele está esclarecendo que não falará pelo direito 

constitucional de permanecer calado. 

 

O SR. DELEGADO OLIM - PP - Vamos colocar em votação, não vamos ficar 

nesse enrola, enrola. Vamos pôr em votação - “sim” ou “não” - a sua volta.  

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Nobre deputado, já foi 

aprovado. 

 

O SR. PRESIDENTE - MARCOS ZERBINI - PSDB - Já foi aprovado. 

 

O SR. DELEGADO OLIM - PP - O senhor acha que ele virá de novo? 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Deputado Olim, nós votaremos 

“sim” junto contigo. 

 

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

Deputados, esse requerimento já foi aprovado. Não cabe rediscuti-lo. Ele vai ser 

reconvocado, sem dúvida nenhuma. O que estou dizendo é que o advogado já avisa que 
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corremos um grande risco de ele vir aqui e permanecer calado. Só isso. Mas sem dúvida 

será reconvocado. Para a semana que vem é possível. Para a semana que vem o 

reconvocamos para vir aqui. Se quiser permanecer calado, ele tem o direito 

constitucional para tanto. Tendo em vista que as duas depoentes já falaram e o Sr. 

Cassio Chebabi não virá, passemos então à deliberação dos requerimentos. 

Item 1 - Solicitantes: deputados João Paulo Rillo, Carlão Pignatari e Alencar 

Santana Braga. 

Requerimentos nºs 8/16, 40/16 e 199/16. Requerem a convocação do Sr. Eduardo 

Araújo de Lima, membro da Comissão de Credenciamento, do Departamento de 

Alimentação e Assistência ao Aluno da CISE - Coordenadoria de Infraestrutura e 

Serviços Escolares do Departamento de Alimentação e Assistência ao Aluno da 

Secretaria Estadual da Educação, para prestar esclarecimentos sobre os processos 

administrativos e sua atuação face as fraudes à licitação reveladas na Operação Alba 

Branca. 

 

O SR. ESTEVAM GALVÃO - DEM - Sr. Presidente, solicito que a votação 

seja nominal. 

 

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

regimental. Quero lembrar que, se não me engano, este é o último funcionário da 

secretaria citado várias vezes que ainda não prestou depoimento. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSDB - Sr. Presidente, peço a palavra para  

discutir. 

 

O SR. PRESIDENTE - MARCOS ZERBINI - PSDB - Para discutir, tem a 

palavra o nobre deputado Barros Munhoz. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSDB - Entendo como absolutamente 

desnecessária essa audiência porque ele não tem absolutamente nada a acrescentar, 

absolutamente nada a acrescentar. Nós precisamos caminhar para as definições 

realmente importantes. Esta é a minha posição. 
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O SR. PRESIDENTE - MARCOS ZERBINI - PSDB - Não havendo mais 

oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em votação os Requerimentos nºs 8, 40 e 

199/16. 

Como vota o nobre deputado Alencar Santana Braga? 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Sim. 

 

O SR. PRESIDENTE - MARCOS ZERBINI - PSDB - Como vota o nobre 

deputado Jorge Caruso, ao tempo em que registro sua presença nesta reunião já há 

algum tempo. 

 

O SR. JORGE CARUSO - PMDB - Contra.  

 

O SR. PRESIDENTE - MARCOS ZERBINI - PSDB - Como vota o nobre 

deputado Adilson Rossi? 

 

O SR. ADILSON ROSSI - PSB - Contra.  

 

O SR. PRESIDENTE - MARCOS ZERBINI - PSDB - Como vota o nobre 

deputado Delegado Olim? 

 

O SR. DELEGADO OLIM - PP - Contra.  

 

O SR. PRESIDENTE - MARCOS ZERBINI - PSDB - Como vota o nobre 

deputado Barros Munhoz?  

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSDB - Contra.   

 

O SR. PRESIDENTE - MARCOS ZERBINI - PSDB - Como vota o nobre 

deputado Estevam Galvão? 

 

O SR. ESTEVAM GALVÃO - DEM- Contra.  
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O SR. PRESIDENTE - MARCOS ZERBINI - PSDB - Este presidente 

acompanha o voto da maioria dos deputados, portanto, ficam rejeitados os 

requerimentos do Item nº 1. 

Item 2 - Requerimento nº 162/16. Requer a quebra de sigilos bancário e fiscal da 

empresa Thiago Merivaldo dos Santos Biodegradáveis, no período de março de 2011 a 

julho de 2016, para obtenção de informações sobre as fraudes de licitação reveladas na 

Operação Alba Branca. 

Em discussão. Não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. 

Em votação. As Sras. Deputadas e os Srs. Deputados que estiverem de acordo 

permaneçam como se encontram. (Pausa.) Aprovado. 

Item 3 - Requerimento nº 167, de 2016, do nobre deputado Alencar Santana 

Braga, que requer que seja determinada acareação entre o Sr. José Merivaldo dos Santos 

e o Sr. Marcel Ferreira Julio. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSDB - Sr. Presidente, solicito a suspensão dos 

trabalhos por dois minutos. 

 

O SR. PRESIDENTE - MARCOS ZERBINI - PSDB - É regimental o pedido 

de Vossa Excelência. A Presidência acolhe o solicitado pelo nobre deputado Barros 

Munhoz e suspende a reunião por dois minutos. 

Está suspensa a reunião. 

 

* * * 

 

- Suspensa, a reunião é reaberta sob a Presidência do Sr. Marcos Zerbini. 

 

* * * 

 

O SR. PRESIDENTE - MARCOS ZERBINI - PSDB - Em discussão o 

requerimento... 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Pela Ordem. 
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O SR. PRESIDENTE - MARCOS ZERBINI - PSDB - Pela Ordem o deputado 

Alencar Santana Braga. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - O deputado Barros Munhoz fez 

uma ponderação sobre o Item 1 e eu concordo com a ponderação dele. Quando 

apresentamos a convocação do Sr. Eduardo, foi porque ele fez parte de uma comissão, 

de uma chamada pública que teve fraudes, e queríamos mais informações que ele 

pudesse nos trazer. Mas já foram aprovados tantos outros servidores que vieram e 

trouxeram elementos importantes, como essa senhora, hoje, sobre o preço de 2015. O 

deputado Barros disse “vamos àquilo que é necessário agora”, que não teria necessidade 

de aprovar a convocação do Sr. Eduardo.  

Porém, eu considero de extrema importância a vinda do Sr. Marcel, a acareação 

entre o Marcel e o Merivaldo, o Marcel e o Jeter, o Marcel e o Licá, porque o Marcel, 

inclusive, deu um novo depoimento ao Ministério Público Federal com muitos detalhes, 

reafirmando parte daquilo que ele falou e dando mais detalhes de quem eram os 

beneficiados, dos valores de propina da Coaf. Temos que trazer a dúvida existente entre 

o depoimento do Merivaldo e aquilo que o Marcel disse nos depoimentos que ele já deu 

em outros órgãos. O Marcel, quando veio, disse que não falaria por conta do prejuízo de 

se falar aquilo que ele delatou, essa dúvida nós já tiramos com o procurador de Justiça. 

Como há um movimento de reprovação desses requerimentos, eu vou pedir vista 

do Item 3, do Item 4 e do Item 5, porque esses requerimentos são importantíssimos, nós 

não podemos perder a possibilidade de ainda aprová-los em outra reunião. Quem sabe, 

em uma reunião posterior, os deputados revejam suas posições e aprovem esses 

requerimentos, considerando que eles são importantes para tomarmos esses 

depoimentos. A CPI está chegando a um desfecho final e não podemos deixar de ouvir 

pessoas que podem trazer as peças essenciais para terminarmos o quebra-cabeça. A 

vinda do Marcel é fundamental e as acareações são fundamentais para fecharmos o 

quebra-cabeça. Portanto, peço vista. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSDB - Eu gostaria de esclarecer o seguinte: 

enquanto o Marcel e o seu advogado - aliás, o seu advogado, de forma bem arrogante, 

bem prepotente - se colocaram aqui em defesa de que o Marcel não podia falar para não 

prejudicar a delação, eu fui frontalmente contra e insisti para que ele fosse ouvido. Na 

hora em que eles mudaram de versão e disseram que o Marcel não ia falar, exercitando 
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um direito constitucional, eu me calei, porque realmente esse direito existe, 

infelizmente, lamentavelmente ou não.  

Acho que a operação investigativa mais bem sucedida da história do Brasil é a 

Operação Lava Jato, sem dúvida alguma, e nem ela conseguiu nenhum resultado nas 

várias acareações que fez. Eu nunca vi uma CPI do Congresso Nacional dar resultado 

em qualquer acareação, nem aqui, na Assembleia Legislativa. Por essa razão, eu me 

manifesto contrário, mas vamos aguardar o pedido de vista e vamos colocar à 

disposição. 

 

O SR. DELEGADO OLIM - PP - Eu peço vista do 3 e do 4 também. 

 

O SR. PRESIDENTE - MARCOS ZERBINI - PSDB - É regimental o pedido 

de Vossa Excelência. 

 

O SR. DELEGADO OLIM - PP - Quero também pedir vista do cinco. 

 

O SR. PRESIDENTE - MARCOS ZERBINI - PSDB - É regimental. Estão 

concedidas vista. 

Item 6 - Requerimento nº 189, de 2016, que requer que seja determinada quebra 

de sigilo telemático dos seguintes agentes públicos lotados na Secretaria da Educação e 

respectivos e-mails, no período compreendido entre os anos de 2011 e 2016: 

1 - Fernando Padula; 

2 - Germano de Souza Guimarães; 

3 - Rodrigo da Silva Pimenta; 

4 - Ana Leonor Sala Alonso. 

Em discussão o requerimento. Não havendo oradores inscritos, está encerrada a 

discussão. 

Em votação. As Sras. Deputadas e os Srs. Deputados que estiverem de acordo 

permaneçam como se encontram. (Pausa.) Aprovado o requerimento. 

Item 7 - Requerimento nº 193, de 2016, de autoria do nobre deputado Estevam 

Galvão, que requer que seja convocado o Sr. Santo Valdemar Ferreira de Melo, 

presidente da Cooperativa dos Citricultores de Engenheiro Coelho e Região, Cocer, para 

prestar esclarecimento sobre possível formação de cartel com a Coaf e com a Coagrosol 

no estado de São Paulo. 
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Em discussão o requerimento. Não havendo... 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSDB - Eu acho totalmente desnecessário. É mais 

do que óbvio e evidente, é ululantemente óbvio que há cartel. Não há nenhuma 

necessidade de informação, todos nós sabemos que há. Há prova mais do que evidente 

disso. Sou contrário, portanto, mas vou respeitar a votação nominal. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Sr. Presidente, nós temos dois 

membros na Comissão, eu e o deputado Turco. O pedido de vista corresponde ao 

número de membros que cada partido tem na Comissão. 

 

O SR. PRESIDENTE - MARCOS ZERBINI - PSDB - Correto. Mas se o 

problema é o pedido de vista, deputado, eu peço vista só para não ir a voto, mas, na 

verdade, quem tem que pedir vista são os membros da Comissão presentes. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Nós temos direito a dois 

pedidos. 

 

O SR. PRESIDENTE - MARCOS ZERBINI - PSDB - Não, se o deputado 

estiver no seu lugar e V. Exa. não estiver presente, ele passa a ter direito ao pedido de 

vista. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Sr. Presidente, V. Exa. já fez o 

pedido de vista, ótimo, mas tem o entendimento nas comissões de que os partidos têm 

direito ao pedido de vista de acordo com o número de membros titulares e efetivos, o 

total. Isso é praxe em qualquer comissão. 

 

O SR. PRESIDENTE - MARCOS ZERBINI - PSDB - Deputado, se V. Exa. 

quiser, V. Exa. se organize com o suplente da Comissão e permita que ele o substitua 

em algum momento para que ele possa pedir vista, porque um deputado não pode pedir 

vista mais de uma vez. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Queria que V. Exa. consultasse a 

assessoria das comissões. 
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O SR. PRESIDENTE - MARCOS ZERBINI - PSDB - Não, é essa a 

interpretação. Se o nobre deputado suplente de V. Exa. estiver no seu lugar, mesmo que 

seja por um momento, quando se vota o requerimento, ele pode pedir, mas V. Exa. não 

pode pedir vista duas vezes. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - A deputada Beth pode substituir 

o deputado Turco? 

 

O SR. PRESIDENTE - MARCOS ZERBINI - PSDB - Não, só o suplente. 

Tanto é que nós tivemos um problema de quórum em função de não poder ser 

substituído o titular e o suplente. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSDB - Eu só estou querendo acelerar. Agora, se 

isso causa algum transtorno, então eu retiro o meu pedido de vista e voto 

favoravelmente à convocação. Não tem nenhum problema. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Deputado Barros, a questão é o 

próximo, o problema é o próximo. 

 

O SR. DELEGADO OLIM - PP - Vamos resolver esse primeiro. Primeiro esse 

para depois chegar ao próximo. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSDB - Eu estou concordando, estou votando a 

favor da convocação. 

 

A SRA. BETH SAHÃO - PT - Mas o Item 7? 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSDB - O Item 7, é o que nós estamos discutindo. 

 

O SR. DELEGADO OLIM - PP - Vai pôr em votação? 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSDB - Tudo bem, se acham que devemos 

convocar, vamos convocar, não vou colocar obstáculo. 
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O SR. PRESIDENTE - MARCOS ZERBINI - PSDB - Eu queria fazer uma 

pergunta, só para questão de esclarecimento, ao nobre deputado Estevam Galvão, que é, 

na verdade, o relator. Vossa Excelência entende que é necessária a... 

 

O SR. ESTEVAM GALVÃO - DEM - Eu entendo que já está clara a existência 

de cartel, eu entendo que é desnecessário.  

 

O SR. PRESIDENTE - MARCOS ZERBINI - PSDB - Nós estamos no Item 7. 

Existe uma compreensão do autor do requerimento de que é desnecessário ouvir a 

pessoa, porque já está mais do que comprovado que houve um acordo entre as várias 

empresas, várias cooperativas. Então eu sugiro que nós rejeitemos o requerimento, até 

porque o próprio autor do requerimento entende que ele não seja necessário. Dessa 

forma, eu retiro o pedido de vista e coloco em votação o requerimento. 

Em discussão. Não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. 

Em votação o Item 7. As Sras. Deputadas e os Srs. Deputados que concordarem 

com a rejeição do requerimento permaneçam como se encontram. (Pausa.) Aprovada a 

rejeição do requerimento. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSDB - Contra o meu voto. 

 

A SRA. BETH SAHÃO - PT - Mas V. Exa. não falou que... 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSDB - Eu votei a favor do requerimento. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Eu também voto a favor. O 

resultado não foi declarado. 

 

O SR. DELEGADO OLIM - PP - Vamos dar prosseguimento. 

 

O SR. PRESIDENTE - MARCOS ZERBINI - PSDB - Rejeitado o 

requerimento. Registrado o voto a favor do deputado Barros Munhoz e do deputado 

Alencar Santana Braga. 
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Item 8 - Requerimento nº 197, de 2016, do nobre deputado Alencar Santana 

Braga. Requer a reconvocação do Sr. Marcel Ferreira Julio para prestar esclarecimentos 

sobre sua atuação em face às fraudes reveladas na Operação Alba Branca. 

Em discussão o requerimento. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Pela ordem. Para discutir. 

 

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

deputado Alencar Santana Braga, para discutir. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Sr. Presidente, colegas 

deputados, o relator apresentou um plano de trabalho onde diversas pessoas do seu 

plano de trabalho foram colocadas como essenciais para serem ouvidos. Dentre elas está 

o Sr. Marcel. 

Houve requerimentos individuais de alguns deputados para que ele pudesse ser 

ouvido. Ele veio a esta CPI, falou em alguns lugares, e aqui na CPI manifestou o desejo 

dele de falar. Disse claramente, textualmente, nas poucas palavras que ele disse: “Eu 

gostaria de falar. Porém, não posso me prejudicar, porque o meu advogado me orienta 

de outra maneira.” 

O risco dele - de ser prejudicado - era o risco da delação. O Marcel fez delação. E 

para ele provar, aquilo que ele disse é essencial. Porque se ele não provar, ele perde esse 

direito. Quem disse isso é o próprio procurador de Justiça. Portanto, ele tem que provar. 

Ele traz informações comprometedoras, que podem ser verdades e podem ser 

mentiras. Mas, esta CPI não querer que ele seja ouvido, que ele seja convocado - 

deputado Barros, deputado Olim, deputado Caruso, deputado Adilson Rossi, deputado 

Estevam, relator, deputado Zerbini, presidente -, eu acho que estamos cometendo um 

erro. Ele que venha aqui e fale que vai permanecer em silêncio pelo direito 

constitucional. 

Se ele for considerado como réu... Porque ele também pode ser considerado como 

testemunha. Era o entendimento inicial da CPI em diversos momentos que as pessoas 

que estavam vindo aqui eram testemunhas. Agora, se rejeitarmos esse requerimento, o 

recado que vamos passar para fora é que não queremos ouvir a peça principal, que deu 

um novo depoimento agora na Justiça Federal, ou melhor, no Ministério Público 

Federal. Houve mais de uma hora de depoimentos, trazendo detalhes importantes. 
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É fundamental que ele venha aqui. Já ouvimos diversas pessoas. 

 

O SR. JORGE CARUSO - PMDB - Só por curiosidade, deputado Alencar, o 

senhor tem cópia desse depoimento... 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Tenho. 

 

O SR. JORGE CARUSO - PMDB - Da Justiça Federal? 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Tenho. Pode pegar na CPI; fique 

à vontade. 

 

O SR. PRESIDENTE - MARCOS ZERBINI - PSDB - Já está à disposição da 

comissão. 

 

O SR. JORGE CARUSO - PMDB - Aquilo que ele falou lá já está esclarecido 

na CPI. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Não. Nós queremos mais 

esclarecimentos. Eu, pelo menos, quero. Porque são investigações diferentes. 

 

O SR. DELEGADO OLIM - PP - Pela ordem, Sr. Presidente. Vamos pôr em 

votação nominal, por gentileza? 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Estou discutindo, presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - MARCOS ZERBINI - PSDB - Ainda estamos na fase 

de discussão do requerimento, deputado. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Então, nós queremos mais 

detalhes. Eu, pelo menos, quero mais detalhes. Deputado Caruso, é fundamental que 

aprovemos, para que não passemos uma impressão diferente, de que não queremos 

investigar, de que não queremos ouvir o Marcel, o principal delator. Ele que venha aqui 
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e fale que não quer falar; ele que venha aqui e diga que vai exercer o direito dele, 

constitucional. 

Mas, não a CPI reprovar, não a CPI não dar a possibilidade de ele vir aqui, 

deputado Barros. Quero dialogar com V. Exa. também, como estou conversando com os 

demais. Vossa Excelência, em diversos momentos, se manifestou, praticamente em 

todas as reuniões. Como o Estevam disse, vou, durante os trabalhos, permanecer um 

pouco mais quieto para poder ouvir mais, para poder compreender melhor e fazer um 

relatório parcial. 

É fundamental que aprovemos a reconvocação do Marcel. O que pedimos a vocês 

é: vamos votar favorável. Ele que diga novamente aqui que não vai falar. O 

constrangimento é dele, mas não pode ser da CPI. É um sinal que a Assembleia 

Legislativa dá para a sociedade, para esses estudantes e para a opinião pública muito 

ruim, muito ruim. Ainda mais porque paira dúvida sobre membros da Assembleia 

Legislativa. 

Então, que não deixemos essa dúvida ficar presente na opinião pública. A 

Assembleia Legislativa de São Paulo não merece isso. Os deputados que aqui estão, que 

trabalham, que acompanham, que têm seriedade, também não merecem isso. 

Que convoquemos o Sr. Marcel para que ele dê depoimento a esta CPI. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSDB - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

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

deputado Barros Munhoz. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSDB - Sr. Presidente, o deputado Alencar 

Santana insiste em dizer uma parte do que aconteceu aqui na audiência em que se tentou 

ouvir o Marcel. 

Realmente, de início, por orientação de seu advogado - e ele reiterou isso, ele foi 

agressivo ao defender essa tese de que ele não podia falar para não prejudicar a sua 

delação. 

Mas, continuada a discussão, ficou muito claro que não aceitaríamos essa 

posição. Ficou muito claro, porque não era verdadeira. Não foi isso o que disse o ofício 

do promotor que ele leu aqui, do Ministério Público, e muito menos foi isso a decisão 

judicial que ele trouxe aqui. 
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Ele praticou uma crassa mentira. Mentira. Mentiu, mentiu, mentiu 

deslavadamente. Quando aí ele percebeu que talvez isso fosse complicado, ele voltou 

atrás, e o advogado dele também. 

E, aí, disseram: “Não, ele não vai falar nada porque ele tem o direito 

constitucional de ficar calado”. E assim ele vai fazer de novo. Então, sinceramente, 

sabe, jogar para a torcida é coisa do Dunga. É coisa do Dunga. Do Tite. (Manifestação 

dos presentes.) 

 

O SR. PRESIDENTE - MARCOS ZERBINI - PSDB - Por favor, fiquem em 

silêncio. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSDB - É ganhar o jogo. Nós queremos terminar 

esta CPI. Eu vou incriminar o Marcel. Para mim não resta a menor sombra de dúvida de 

quem ele é. Agora, se tem... (Manifestação dos presentes.) 

 

O SR. PRESIDENTE - MARCOS ZERBINI - PSDB - Srs. Policiais, por 

favor, se continuar se manifestando, retirem do recinto, por favor. Vai retirar, sim. Ou 

fica em silêncio ou vai ser retirado. Fique em silêncio. (Manifestação dos presentes.) 

Sr. Policial, por favor, retire o rapaz. Retire o rapaz. Retire. Retire. 

 

O SR. ENIO TATTO - PT - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - MARCOS ZERBINI - PSDB - Retire. Isso é uma 

afronta à autoridade da CPI. Retire-os. Retire. Retire. Sejam retirados. Esta Casa não vai 

permitir palhaçada. 

 

O SR. - Sr. Presidente, é antidemocrático isso. 

 

O SR. PRESIDENTE - MARCOS ZERBINI - PSDB - Retirem os dois. 

Retirem os dois. 

 

O SR. - Sr. Presidente. 
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O SR. PRESIDENTE - MARCOS ZERBINI - PSDB - Retirem os dois. 

Retirem os dois. Retirem os dois. 

 

O SR. - Zerbini, o último requerimento. O último requerimento. 

 

O SR. PRESIDENTE - MARCOS ZERBINI - PSDB - Retirem os dois. 

(Manifestação dos presentes.) 

 

A SRA. BETH SAHÃO - PT - É uma afronta, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - MARCOS ZERBINI - PSDB - É, vai segurar e vai 

retirar. 

 

A SRA. BETH SAHÃO - PT - Não. 

 

O SR. PRESIDENTE - MARCOS ZERBINI - PSDB - Os dois. 

 

A SRA. BETH SAHÃO - PT - Não, à força, não. 

 

O SR. PRESIDENTE - MARCOS ZERBINI - PSDB - Que sejam retirados. 

Enquanto não forem retirados, nós não retomamos a reunião. 

 

A SRA. BETH SAHÃO - PT - Sr. Presidente, à força, não. (Manifestação dos 

presentes.) 

 

O SR. PRESIDENTE - MARCOS ZERBINI - PSDB - Por favor, retirem o 

rapaz. Se mais alguém se manifestar, vai ser retirado. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSDB - Sr. Presidente, para concluir, então, por 

essa razão que eu mencionei, eu acho que esta CPI não pode ser afrontada mais uma 

vez, e não tenho a menor sombra de dúvida de que ele vem aqui e não vai falar 

absolutamente nada. Nós queremos concluir. E também não tenho dúvida alguma da 

participação dele, da participação do Jeter, da participação do Merival, da participação 

de alguns funcionários. 
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Para mim, nós estamos encompridando aqui. Eu não sei por quê. Eu sei que eu 

quero concluir, como a sociedade de verdade de São Paulo espera de nós, apontando os 

responsáveis, mas sem fazer disso motivo de exploração política por aqueles que 

perdem nas urnas e querem ganhar no tapetão. 

 

A SRA. BETH SAHÃO - PT - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

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

Beth Sahão. 

 

A SRA. BETH SAHÃO - PT - Sr. Presidente, o deputado Barros Munhoz, tem 

sido recorrente essas manifestações do deputado Barros Munhoz aqui. Agora, não 

entendo por quê. Porque, muitas vezes, quando nos aproximamos, cada vez mais, dos 

fatos e das verdades, sempre acontece isso, sempre há essa resistência por parte dos 

deputados da situação que apoiam o governo aqui a não querer, muitas vezes, que os 

fatos... (Fala fora do microfone.)  

Eu estou com a palavra. Eu não lhe dou aparte. Eu não lhe dou aparte. Eu estou 

com a palavra. Eu não estou lhe dando aparte, como, às vezes, temos visto aqui quando 

temos depoentes que vão se aproximar cada vez mais das verdades e que vão fazer 

relações com deputados ou com agentes públicos que cheguem próximos do governo 

Alckmin, aí, é isso que acontece. 

Então, se vocês não têm nada a temer, deixemos que o Sr. Marcel seja novamente 

reconvocado. Essa é a grande discussão. Esse é o grande debate aqui. O 

constrangimento não é seu, não é do Estevam, não é de nenhum deputado desta CPI. O 

constrangimento é do depoente, que vai chegar aqui e vai ficar calado. O problema é 

dele, não é nosso. O nosso problema é trazê-lo aqui para falar, é trazê-lo aqui tantas 

vezes quantas fossem necessárias. Não importa se esta CPI termina dia 16, não importa 

se ela vai até janeiro. Estamos aqui para isso, para esclarecer os fatos, e não faça 

relação, deputado Barros Munhoz, não faça relação com a derrota que nós tivemos nas 

urnas.  

A política é cíclica, V. Exa. sabe muito bem disso. Há momentos em que você 

está em baixa, há momentos em que você está em alta. Esse partido, aqui nesta Casa, 

tem deputados e deputadas honrados. Vossa Excelência deveria retirar o que disse, 
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porque todas as vezes - todas as vezes - o senhor insiste em relacionar com os 

problemas políticos que tivemos nas últimas eleições. 

Tivemos erros? Tivemos erros, sim. Assumimos os erros. Eu não errei. O 

deputado Alencar não errou. O deputado Enio não errou. E não ganhamos no tapetão. 

Nós queremos esclarecimento. Nós queremos o esclarecimento, o esclarecimento para 

eles, que estão aí, o esclarecimento para a opinião pública paulista, que precisa e merece 

isso. É isso. (Fala fora do microfone.) 

Não, senhor. Vossa Excelência, outro dia, já deixou aqui a D. Marilena falando 

sozinha. E levantou, num circo, que vocês, muitas vezes, promovem aqui dentro desta 

CPI. É verdade. É verdade. É verdade. É combinadinho. Não venha me dizer o 

contrário. É combinadinho. Então, é isso que eu quero deixar claro aqui. Infelizmente, 

não sou membro efetivo desta CPI, não tenho direito a voto. Mas, é isso que ocorre 

aqui. 

 

O SR. PRESIDENTE - MARCOS ZERBINI - PSDB - Com a palavra, o nobre 

deputado Enio Tatto. 

 

O SR. ENIO TATTO - PT - Quantos minutos eu tenho, Sr. Presidente? 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSDB - É momento de discussão, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - MARCOS ZERBINI - PSDB - É momento de 

discussão ainda. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSDB - Mas, tem palavra? 

 

O SR. DELEGADO OLIM - PP - Não tem palavra. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSDB - Quem não é da comissão tem direito à 

palavra na fase de discussão? 

 

O SR. PRESIDENTE - MARCOS ZERBINI - PSDB - Tem direito à palavra 

quem não é da comissão? Cinco minutos. Cinco minutos, na fase de discussão. 
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O SR. BARROS MUNHOZ - PSDB - Então, vamos ouvir com prazer o 

deputado Enio Tatto. 

 

O SR. ENIO TATTO - PT - Sr. Presidente... 

 

O SR. PRESIDENTE - MARCOS ZERBINI - PSDB - Srs. Deputados, antes 

que o nobre deputado fale, este presidente requer vista do requerimento. Votamos 

novamente na próxima reunião desta comissão. Portanto, não existe mais discussão do 

requerimento. 

Esta Presidência encerra a presente reunião, não havendo mais nada a ser tratado. 

 

* * * 

 

 - Encerra-se a reunião. 

 

* * * 

 

 

 

 

 

 

 

 


