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REQUERIMENTO AUTOR OBJETO 

6 João Paulo Rillo Requer a convocação do ex-Chefe de Gabinete da 

Secretaria de Estado da Educação, Sr. Fernando 

Padula, para prestar esclarecimentos sobre as 

contratações da Secretaria para fornecimento de 

produtos para merenda da rede escolar estadual 

11 João Paulo Rillo Requer a convocação do Sr. José Merivaldo dos 

Santos, vulgo Meriva, para prestar esclarecimentos 

sobre os processos administrativos e sua atuação 

face às fraudes à licitação reveladas na Operação 

Alba Branca. 

12 João Paulo Rillo Requer a convocação do Sr. Jeter Rodrigues, para 

prestar esclarecimentos sobre os processos 

administrativos e sua atuação face às fraudes à 

licitação reveladas na Operação Alba Branca. 

13 João Paulo Rillo Requer a convocação do Sr. Luiz Carlos Gutierrez, 

vulgo Licá, para prestar esclarecimentos sobre os 

processos administrativos e sua atuação face às 

fraudes à licitação reveladas na Operação Alba 

Branca. 

14 João Paulo Rillo Requer a convocação da Sra. Dione Maria 

Whitehurst Di Pietro, Coordenadora 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 às 

fraudes à licitação reveladas na Operação Alba 

Branca. 

17 João Paulo Rillo Requer a convocação do Sr. Luiz Roberto dos 

Santos, vulgo Moita, para prestar esclarecimentos 

sobre os processos administrativos e sua atuação 

face às fraudes à licitação reveladas na Operação 

Alba Branca. 

22 João Paulo Rillo Requer a convocação do ex- Secretário de Estado da 



 

  Educação, Prof. Jacobus Cornelis Voorwald, para 

prestar esclarecimentos sobre a contratação da 

Secretaria Estadual de Educação para fornecimento 

de produtos para merenda da rede escolar estadual. 

29 João Paulo Rillo Requer a convocação do Sr. Marcel Ferreira Julio, 

para prestar esclarecimentos sobre os processos 

administrativos e sua atuação face as fraudes à 

licitação reveladas na Operação Alba Branca. 

31 Raul Marcelo Requer a convocação do Sr. Cassio Izique Chebabi, 

ex-presidente da Cooperativa Orgânica Agrícola 

Familiar (COAF), para prestar depoimento à CPI. 

32 Raul Marcelo Requer a convocação do Sr. Marcel Ferreira Julio, 

para prestar depoimento à CPI. 

33 Raul Marcelo Requer a convocação do Sr. Jeter Rodrigues Pereira, 

para prestar depoimento à CPI. 

34 Carlão Pignatari Requer a convocação do Sr. Jeter Rodrigues, 

servidor aposentado desta Casa, junto a esta CPI, a 

fim de prestar esclarecimentos a respeito de seu 

eventual envolvimento na operação Alba Branca 

37 Carlão Pignatari Requer o convite ao Dr. Ivan Francisco Pereira 

Agostinho, Presidente 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. 

39 Carlão Pignatari Requer a convocação do Sr. Fernando Padula, ex- 

chefe de gabinete da Secretaria de Estado da 

Educação, junto a esta CPI, a fim de prestar 

esclarecimentos sobre contratações da Secretaria de 

Educação para fornecimento de produtos para a 

merenda na rede estadual de educação. 

43 Carlão Pignatari Requer a convocação do Sr. José Merivaldo dos 

Santos, Servidor da Alesp, a fim de prestar 

esclarecimentos a respeito de seu eventual 

envolvimento na operação Alba Branca. 

44 Carlão Pignatari Requer a convocação do Sr. Luiz Carlos Gutierrez, 

Servidor da Alesp, a fim de prestar esclarecimentos 

a respeito de seu eventual envolvimento na 

operação Alba Branca. 

45 Carlão Pignatari Requer a convocação da Sra. Dione Maria 



 

  Whitehurst Di Pietro, da Coordenadoria de 

Infraestrutura e Serviços Escolares (CISE) da 

Secretaria Estadual de Educação, a fim de prestar 

esclarecimentos referente a contratações da 

Secretaria de Educação para fornecimento de 

produtos para a merenda na rede estadual de 

educação 

47 Carlão Pignatari Requer a convocação do Sr. Luiz Roberto dos 

Santos, o Moita, ex-chefe de gabinete da Casa Civil, 

a fim de prestar esclarecimentos a respeito de seu 

eventual envolvimento na Operação Alba Branca. 

49 Carlão Pignatari Requer a convocação do Sr. Prof. Dr. Herman 

Jacobus Cornelis Voorwald, ex-Secretário de 

Estado da Educação, a fim de prestar 

esclarecimentos referente a contratações da 

Secretaria de Educação para fornecimento de 

produtos para a merenda na rede estadual de 

educação. 

52 Carlão Pignatari Requer a convocação do Sr. Marcel Ferreira Julio, a 

fim de prestar esclarecimentos a respeito de seu 

eventual envolvimento na Operação Alba Branca. 

53 Carlão Pignatari Requer a convocação do Sr. César Bertolino, da 

Cooperativa Orgânica Agrícola Familiar (COAF), a 

fim de prestar esclarecimentos a respeito de seu 

eventual envolvimento na Operação Alba Branca. 

54 Carlão Pignatari Requer a convocação do Sr. Carlos Alberto Santana 

da Silva, ex-presidente da Cooperativa Orgânica 

Agrícola Familiar (COAF), a fim de prestar 

esclarecimentos a respeito de seu eventual 

envolvimento na Operação Alba Branca. 

55 Carlão Pignatari Requer a convocação do Sr. Carlos Luciano Lopes, 

da Cooperativa Orgânica Agrícola Familiar (Coaf), 

a fim de prestar esclarecimentos a respeito de seu 

eventual envolvimento na Operação Alba Branca. 

56 Carlão Pignatari Requer a convocação do Sr. Adriano Miller 

Aparecido Gibertoni Mauro, da Cooperativa 

Orgânica Agrícola Familiar (COAF), a fim de 

prestar esclarecimentos a respeito de seu eventual 

envolvimento na Operação Alba Branca. 

57 Carlão Pignatari Requer a convocação do Sr. Cássio Chebabi, da 



 

  Cooperativa Orgânica Agrícola Familiar (COAF), a 

fim de prestar esclarecimentos a respeito de seu 

eventual envolvimento na Operação Alba Branca. 

60 Alencar Santana Requer a convocação do Sr. Cássio Chebabi, ex- 

presidente da COAF - Cooperativa Orgânica 

Agricola Familiar, para prestar esclarecimentos 

sobre as denúncias de superfaturamento nos 

contratos de fornecimento de merenda escolar, 

execução forjada e pagamento de propina. 

61 Alencar Santana Requer a convocação do Sr. Carlos Alberto Santana 

da Silva, ex-presidente da COAF, para prestar 

esclarecimentos sobre as denúncias de 

superfaturamento nos contratos de fornecimento de 

merenda escolar, execução forjada e pagamento de 

propina. 

62 Alencar Santana Requer a convocação do Sr. Luiz Roberto dos 

Santos, vulgo Moita, funcionário da CPTM 

(Companhia Paulista de Trens Metropolitanos), para 

prestar esclarecimentos sobre as denúncias de 

superfaturamento nos contratos de fornecimento de 

merenda escolar, execução forjada e pagamento de 

propina. 

67 Alencar Santana Requer a convocação do Sr. Fernando Padula 

Novaes, ex-chefe de gabinete da secretaria Estadual 

de Educação e atual coordenador do Arquivo 

Público de São Paulo, para prestar esclarecimentos 

sobre as denúncias de superfaturamento nos 

contratos de fornecimento de merenda escolar, 

execução forjada e pagamento de propina. 

68 Alencar Santana Requer a convocação do Sr. Carlos Luciano Lopes, 

ex-vendedor da COAF, para prestar esclarecimentos 

sobre as denúncias de superfaturamento nos 

contratos de fornecimento de merenda escolar, 

execução forjada e pagamento de propina. 

69 Alencar Santana Requer a convocação do Sr. Marcel Ferreira Júlio 

para prestar esclarecimentos sobre as denúncias de 

superfaturamento nos contratos de fornecimento de 

merenda escolar, execução forjada e pagamento de 

propina. 

70 Carlos Gianazzi Requer a convocação do ex-Secretário de Estado da 



 

  Educação, Sr. Herman Jacobus Cornelis Voorwald; 

do Secretário de Estado da Educação, Sr. José 

Renato Nalini; do ex-Chefe de Gabinete da 

Secretaria de Estado da Educação, Sr. Fernando 

Padula; do ex-Secretário de Estado de Logística e 

Transportes, Sr. Duarte Nogueira; do Secretário de 

Estado da Agricultura e Abastecimento, Sr. Arnaldo 

Jardim; do Sr. Luiz Carlos Gutierrez, vulgo Licá; do 

Sr. Luiz Roberto dos Santos, vulgo Moita; do Sr. 

Jeter Rodrigues; e do Sr. José Merivaldo dos 

Santos, vulgo Meriva, para que prestem 

esclarecimentos sobre as denúncias de participação 

no esquema de desvio de verbas destinadas ao 

fornecimento de produtos para a merenda da rede 

escolar estadual, no período de 2013 a 2015, objeto 

da investigação Alba Branca, conduzida pelo 

Ministério público Estadual. 

71 Alencar Santana e 

Luiz Turco 

Requer a convocação do Sr. Caio Pereira Chaves, 

funcionário da COAF, para prestar esclarecimentos 

sobre as denúncias de superfaturamento nos 

contratos de fornecimento de merenda escolar, 

execução forjada e pagamento de propina. 

73 Alencar Santana e 

Luiz Turco 

Requer a convocação do Sr. Jeter Rodrigues Pereira, 

servidor aposentado da Alesp, para prestar 

esclarecimentos sobre as denúncias de 

superfaturamento nos contratos de fornecimento de 

merenda escolar, execução forjada e pagamento de 

propina. 

74 Alencar Santana e 

Luiz Turco 

Requer a convocação do Sr. Luiz Carlos Gutierrez, 

assessor da Presidência da Alesp, para prestar 

esclarecimentos sobre as denúncias de 

superfaturamento nos contratos de fornecimento de 

merenda escolar, execução forjada e pagamento de 

propina. 

75 Alencar Santana e 

Luiz Turco 

Requer a convocação do Sr. José Merivaldo dos 

Santos, servidor da Alesp, para prestar 

esclarecimentos sobre as denúncias de 

superfaturamento nos contratos de fornecimento de 

merenda escolar, execução forjada e pagamento de 

propina. 



 

76 Alencar Santana e 

Luiz Turco 

Requer a convocação do Sr. Herman Voorwald, ex- 

Secretário da Secretaria da Educação do Estado de 

São Paulo, para prestar esclarecimentos sobre as 

denúncias de superfaturamento nos contratos de 

fornecimento de merenda escolar, execução forjada 

e pagamento de propina. 

78 Alencar Santana e 

Luiz Turco 

Requer a convocação do Sr. Adriano Gilberto 

Mauro, funcionário da COAF, para prestar 

esclarecimentos sobre as denúncias de 

superfaturamento nos contratos de fornecimento de 

merenda escolar, execução forjada e pagamento de 

propina. 

79 Alencar Santana e 

Luiz Turco 

Requer a convocação do Sr. Adriano Miller, 

funcionário da COAF, para prestar esclarecimentos 

sobre as denúncias de superfaturamento nos 

contratos de fornecimento de merenda escolar, 

execução forjada e pagamento de propina. 

94 José Zico Prado, 

Alencar Santana e 

Luiz Turco 

Requer a convocação do Sr. Cezar Bertholino, ex- 

vendedor da COAF (Cooperativa Orgânica Agrícola 

Familiar), para prestar esclarecimentos sobre as 

denúncias de superfaturamento nos contratos de 

fornecimento de merenda escolar, execução forjada 

e pagamento de propina. 

 


