CPI MERENDA
1ª Reunião da CPI Merenda 28/06/2016 às 10:00 horas no Auditório Deputado Paulo Kobayashi.
Presidente: Deputado Marcos Zerbini
Item

Data

Solicitante

OBJETO

1

16/06/2016

Dep. João Paulo Rillo

Requer o envio de ofício ao Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado
(GAECO) e ao Grupo de Atuação Regional para Prevenção e Repressão ao Crime
Organizado (GAERCO) para que enviem a esta Comissão cópias digitalizadas, se possível,
de autos de inquérito civil ou procedimentos administrativos de outra natureza, bem como
de depoimentos, em autos que lá tramitam sobre a investigação das fraudes à licitação para
a compra de merenda junto a cooperativas e a empresas pela Secretaria de Estado da
Educação.

2

16/06/2016

Dep. João Paulo Rillo

Requer o envio de ofício ao Dr. Gianpaolo Poggio Smanio, Procurador Geral de Justiça de
São Paulo, para que envie:
i)cópia integral dos documentos e depoimentos que compõem o Inquérito Civil da
denominada Operação Alba Branca, e
ii) cópia integral dos depoimentos existentes e das delações homologadas no âmbito da
Operação Alba Branca, em especial dos depoimentos de Marcel Ferreira Julio, no âmbito
da Operação Alba Branca.

3

21/06/2016

Dep. Carlão Pignatari

Requer o encaminhamento de ofício ao Dr. Youssef Abou Chahin, Delegado Geral de
Polícia do Estado, solicitando informações sobre quais são os municípios envolvidos nas
investigações da Operação Alba Branca.

4

21/06/2016

Dep. Carlão Pignatari

Requer o encaminhamento de ofício ao Sr. Ivan Francisco Pereira Agostinho, Presidente da
Corregedoria Geral do Estado, solicitando cópias, preferencialmente em meio eletrônico,
dos autos da sindicância realizada na Administração, após denúncias decorrentes da
Operação Alba Branca.

Vista

5

21/06/2016

Dep. Carlão Pignatari

Requer o envio de ofício ao Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado
(GAECO) e ao Grupo de Atuação Regional de Combate ao Crime Organizado (GAERCO),
solicitando cópias, preferencialmente em meio eletrônico, dos autos das investigações da
Operação Alba Branca.

6

21/06/2016

Dep. Alencar Santana Requer encaminhamento de ofício à Secretaria Estadual de Educação requisitando cópia,
Braga
em meio eletrônico, de todos os contratos, aditamentos e pagamentos, bem como de todos
os procedimentos administrativos relacionados ao fornecimento de merenda para as escolas
estaduais, relativos ao período de janeiro de 2011 a maio de 2016.

7

24/06/2016

Dep. Marcos Zerbini

Requer o envio de ofício à Senhora Juíza de Direito Dra. Vanessa Barbosa, da Comarca de
Bebedouro, solicitando cópias, preferencialmente em meio eletrônico, dos autos do
processo que investigam a denominada "Operação Alba Branca".

