CPI MERENDA
3ª Reunião da CPI Merenda 03/08/2016 às 09:00 horas no Plenário Tiradentes.
Presidente: Deputado Marcos Zerbini
Item

Data

Solicitante

OBJETO

1

01/08/2016

D e p u t a d o E s t e v a m Plano de Trabalho apresentado pelo Relator da CPI, Deputado Estevam Galvão (vide
Galvão
OBSERVAÇÃO 01).

2

21/06/2016

D e p u t a d o C a r l ã o Requerimento nº 37 - Requer o convite ao Dr. Ivan Francisco Pereira Agostinho, Presidente
Pignatari
da Corregedoria Geral do Estado, a fim de prestar esclarecimentos a respeito da sindicância
interna realizada na Administração, após denúncias decorrentes da Operação Alba Branca.

3

30/06/2016

Deputados José Zico Requerimento nº 95 - Requer o envio de ofício aos Municípios do Estado de São Paulo
Prado, Alencar Santana requisitando as seguintes informações: 1)O município tem contrato de aquisição de gêneros
Braga e Luiz Turco
alimentícios para os alunos da rede pública com a COAF-Cooperativa Orgânica Agrícola
Familiar? 2)Especificar objeto do contrato e modalidade da licitação; 3)Quais itens
adquiridos, detalhando tamanho e outras especificações contidas no edital de licitação e
preço de referência; 4)Qual o prazo de vigência do contrato e quais aditivos contratuais
foram firmados; 5)Qual o valor global do contrato e por item contratado; 6)Qual o valor
unitário do produto fornecido; 7)Encaminhar cópias dos contratos e aditamentos firmados
de 2011 a 2016, preferencialmente em meio digital.

4

30/06/2016

Deputados José Zico Requerimento nº 96 - Requer o envio de ofício aos Municípios do Estado de São Paulo
Prado, Alencar Santana requisitando as seguintes informações: 1)O município tem contrato de aquisição de gêneros
Braga e Luiz Turco
alimentícios para os alunos da rede pública com a COAGROSOL-Cooperativa dos
Agropecuaristas Solidários de Itápolis; 2)Especificar objeto do contrato e modalidade da
licitação; 3)Quais itens adquiridos, detalhando tamanho e outras especificações contidas no
edital de licitação e preço de referência; 4)Qual o prazo de vigência do contrato e quais
aditivos contratuais foram firmados; 5)Qual o valor global do contrato e por item
contratado; 6)Qual o valor unitário do produto fornecido; 7)Encaminhar cópias dos
contratos e aditamentos firmados de 2011 a 2016, preferencialmente em meio digital.

Vista

5

30/06/2016

Deputada Beth Sahão

Requerimento nº 101 - Requer o envio de ofício ao Presidente do Tribunal de Contas do
Estado de São Paulo, Sr. Dimas Ramalho, a fim de que encaminhe a esta CPI cópias
completas digitalizadas de todas as documentações e relatórios relativos à fiscalização
surpresa realizada em 200 escolas do Estado, no dia 31 de maio do corrente ano, de modo
que esta comissão possa averiguar as reais condições que foram encontradas pelos técnicos
do TCE na referida fiscalização.

6

01/08/2016

D e p u t a d o A l e n c a r Requerimento nº 104 - Requer o encaminhamento de ofício ao Juiz Diretor da 2ª Subseção
Santana Braga
Judiciária da Justiça Federal de Ribeirão Preto, para que encaminhe ao Juízo competente
solicitação de envio a esta CPI de cópias, preferencialmente em meio digital, dos autos do
processo da denominada "Operação Alba Branca".

OBSERVAÇÃO 01:
O Plano de Trabalho propõe o roteiro de trabalho e a aprovação dos seguintes requerimentos:
Eixo 1:
1. Requerimento de convite ao Dr. Ivan Francisco Pereira Agostinho, Presidente da Corregedoria Geral da Administração - Governo do Estado de São Paulo, para ser
ouvido sobre procedimento administrativo instaurado por aquele órgão com a finalidade de apurar possíveis irregularidades nas aquisições de produtos agrícolas,
destinados à merenda escolar, pela Secretaria de Educação, fornecido pela Cooperativa Orgânica Agrícola Familiar - COAF, bem como da prática criminosa atribuída a
agente público estadual, ensejando suposto enriquecimento ilícito, objeto da Operação "Alba Branca";
2. Requerimento de convite ao Sr. Herman Jacobus Cornelis Voorwald, ex-Secretário de Estado da Educação, período de 2011 a 2015, na conformidade;
3. Requerimento de convite ao Sr. Luiz Roberto dos Santos, servidor público do Estado de São Paulo, em caráter efetivo, lotado na Companhia Paulista de Trens
Metropolitanos - CPTM;
4. Requerimento de convite ao Sr. Fernando Padula Novaes, servidor público do Estado de São Paulo, em caráter efetivo, lotado na Secretaria de Estado da Educação,
ex-Chefe de Gabinete;
5. Requerimento de convite ao Sr. Rodrigo da Silva Pimenta, servidor público estadual, ocupante de cargo em comissão, ex-Diretor Técnico de Departamento de
Alimentação e Assistência ao Aluno;
6. Requerimento de convite à Srª. Dione Maria Whitehurst Di Pietro, servidora pública estadual aposentada, ocupante de cargo em Comissão, ex-Coordenadora da
Coordenadoria de Infraestrutura e Serviços Escolares - CISE;
7. Requerimento de convite ao Sr. José Merivaldo dos Santos, pertencente ao Quadro de Servidores da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo;
8. Requerimento de convite ao Sr. Luiz Carlos Gutierrez, pertencente ao Quadro de Servidores da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo;
9. Requerimento de convite ao Sr. Jeter Rodrigues, pertencente ao Quadro de Servidores da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo.

Eixo 2:
1. Requerimento de informações ao Juiz Diretor da 2ª Subseção Judiciária da Justiça Federal de Ribeirão Preto, Exmo.Sr.Dr. João Eduardo Consolin, para que
encaminhe a esta CPI cópias de documentos e informações sobre o procedimento investigativo de possíveis desvios de recursos públicos na aquisição de merenda
escolar junto à Cooperativa Orgânica de Agricultura familiar - COAF, objeto da Operação "Alba Branca";
2. Requerimento de informações ao Exmo.Sr.Dr. Desembargador Sérgio Rui da Fonseca do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, para que encaminhe a esta CPI
cópias de documentos e informações sobre o procedimento investigativo de possíveis desvios de recursos públicos na aquisição de merenda escolar junto à Cooperativa
Orgânica de Agricultura familiar - COAF, objeto da Operação "Alba Branca";
3. Requerimento de Convocação a Cássio Izique Chebabi, ex-presidente da Cooperativa Orgânica de Agricultura Familiar - COAF;
4. Requerimento de Convocação a Carlos Alberto Santana da Silva, vice-presidente da Cooperativa Orgânica de Agricultura Familiar - COAF;
5. Requerimento de Convocação a César Augusto Lopes Bertholino, funcionário da Cooperativa Orgânica de Agricultura Familiar - COAF, exercendo a função de
vendedor;
6. Requerimento de Convocação a Carlos Luciano Lopes, funcionário da Cooperativa Orgânica de Agricultura Familiar - COAF, exercendo a função de vendedor;
7. Requerimento de Convocação a Caio Pereira Chaves, funcionário da Cooperativa Orgânica de Agricultura Familiar - COAF, exercendo a função de auxiliar de
escritório, trabalhando no setor de finanças da Cooperativa;
8. Requerimento de Convocação a Adriano Miller Aparecido Gilbertoni Mauro, prestador de serviço de departamento financeiro à Cooperativa Orgânica de Agricultura
Familiar - COAF;
9. Requerimento de Convocação a Marcel Ferreira Júlio, representante comercial, filho do ex-deputado estadual Leonel Julio.
Eixo 3:
1. Requerimento de Informações ao Tribunal de Contas do Estado, para que encaminhe a esta CPI auditorias, relatórios e demais procedimentos de investigação
relativos à apuração de possíveis desvios de recursos públicos na aquisição de merenda escolar junto à Cooperativa Orgânica de Agricultura familiar - COAF, e proposta
de realização de estudos sobre a legislação aplicável à matéria.

Para ciência - Requerimento nº 100, protocolado em 30/06/2016, de autoria da Deputada Beth Sahão, solicitando seja encaminhado ofício ao Grupo de Atuação Especial
de Combate ao Crime Organizado (GAECO) e ao Grupo de Atuação Regional de Combate ao Crime Organizado (GAERCO) para que enviem a essa CPI cópias,
preferencialmente digitalizadas, dos autos das investigações da Operação Alba Branca relativas às licitações e contratos para a compra de suco de laranja firmados pelo
Governo de São Paulo com as cooperativas investigadas pela referida operação. Requerimento anexado ao Requerimento n.º 16, de 2016, aprovado em 28/06/2016 e
aguardando resposta (of. n.º 3/16).

