CPI MERENDA
14ª Reunião da CPI Merenda 18/10/2016 às 09:00 horas no Plenário D. Pedro I.
Presidente: Deputado Marcos Zerbini
Item
1

Data
16/06/2016

Solicitante

OBJETO

Deputados: João Paulo Requerimento nº 8/2016 - Requer a convocação do Sr. Eduardo Araújo de Lima, membro
R i l l o ( 8 ) ; C a r l ã o da Comissão de Credenciamento, do Departamento de Alimentação e Assistência ao Aluno
Pagnatari (40)
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.
Requerimento nº 40/2016 - Requer a convocação do Sr. Eduardo de Araújo Lima, membro
da Comissão de Credenciamento do Departamento de Alimentação e Assistência ao Aluno
da Secretaria Estadual de Educação, junto a esta CPI, a fim de prestar esclarecimentos
referentes a contratações da Secretaria de Educação para fornecimento de produtos para a
merenda na rede estadual de educação.

2

11/10/2016

D e p u t a d o B a r r o s Requerimento nº 173/2016 - requer seja solicitado junto aos órgãos competentes a quebra
Munhoz
do sigilo bancário, fiscal e telefônico da Sra. Dione Moraes Pavan, em razão do seu
depoimento nesta CPI, 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.

3

11/10/2016

Deputado João Paulo Requerimento nº 174/2016 - requer seja convocado o Sr. Antonio Silvio Magalhães Junior,
Rillo
servidor da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, que coordena os trabalhos da
comissão que apura condutas ilegais de servidores da Alesp noticiadas durante a apuração
das fraudes reveladas na Operação Alba Branca.

Vista

4

11/10/2016

Deputado João Paulo Requerimento nº 175/2016 - requer seja convocado o Sr. Alexandre Zakir, Secretário Geral
Rillo
de Administração da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, responsável pela
apuração de condutas ilegais de servidores da Alesp noticiadas durante a apuração das
fraudes reveladas na Operação Alba Branca.

5

14/10/2016

D e p u t a d o A l e n c a r Requerimento nº 179/2016 - requer que seja oficiada a Secretaria de Educação para que
Santana Braga
envie todos os processos de contratação, inclusive os procedimentos licitatórios, da
empresa PANIFICADORA E DISTRIBUIDORA RE-ALI JUNIOR LTDA.

Para ciência:
Resposta encaminhada a esta Comissão, entre os dias 01 e 14/10/2016, em conformidade com a solicitação contida nos requerimentos n.ºs 95 e 96, pelo seguinte
Município:
- afirmando a não existência de contrato com a COAF (Cooperativa Orgânica Agrícola Familiar) e com a COAGROSOL (Cooperativa dos Agropecuaristas Solidários
de Itápolis): Getulina.

