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PREÂMBULO 

Este relatório tem como objetivo central analisar, concluir e encaminhar aos órgãos            

competentes os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito criada em 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 prejuízos ao erário" , também conhecida como CPI da               

Merenda. 

O trabalho dessa importante Comissão Parlamentar é analisado tanto do ponto de vista da              

investigação em si, muito impactada por fatos revelados pela investigação nominada Operação Alba             

Branca, de seus desdobramentos legais sobre a ação e omissão de gestores públicos e agentes               

políticos e de particulares em prejuízo do erário, das possíveis contribuições à melhoria do              

funcionamento das políticas públicas em alimentação escolar e de seu impacto político, pois é              

possível perceber o comportamento de importantes instituições de nosso Estado na execução de             

políticas públicas e, com a fiscalização realizada a partir dos trabalhos da comissão parlamentar,              

encaminhar aos órgãos de controle externo e interno nossas conclusões para as devidas             

responsabilizações nos campos penal, civil e administrativo. 

A complexidade dos fatos analisados exige diferentes formas de sistematizar e apresentar os              

resultados alcançados e dos limites políticos e técnicos encontrados dentro do trabalho da CPI. 

Para atender seu objetivo, este texto está organizado da forma que segue, buscando integrar              

análise técnica e política, esta última essência da atividade parlamentar, o que não torna menos               

legítimo o trabalho de investigação da CPI. Desse modo, ao mesmo tempo em que se pretende                

esclarecer à sociedade em geral sobre o que acontece dentro da Assembleia Legislativa do Estado de                

São Paulo no exercício de sua função de investigação e fiscalização, almeja-se encaminhar aos              

órgãos de controle todas as conclusões sobre as fraudes e prejuízos causados aos cofres públicos. O                
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resultado final das investigações deve ser a punição dos envolvidos e a melhor aplicação dos               

recursos da alimentação escolar. Entendemos que esse é o clamor da sociedade paulista e este é o fim                  

último de todos nossos esforços. 

Por entendermos que a maioria governista da CPI, oito dos nove Deputados, atuou mais              

preocupada em proteger a imagem do Governador Alckmin do que de fato investigar, elaboramos              

este relatório alternativo, formalmente vinculado à atuação do único deputado de oposição membro             

da comissão e de toda a Bancada do Partido dos Trabalhadores, que atuaram com vigor para que esta                  

CPI fosse uma verdadeira investigação dos fatos. Mais do que isso, toda a sociedade preocupada em                

desvendar a Máfia da Merenda se fez representar no espaço que tivemos nesta CPI e não poderia                 

ficar confinado a um relatório governista, sem prejuízo de eventuais convergências entre os relatórios              

apresentados. Aliás, com a apresentação do relatório pelo ilustre relator da CPI deputado Estevam              

Galvão na última reunião ocorrida no dia 07 de dezembro de 2016, faz-se necessário apontar desde já                 

as divergências frontais de seu conteúdo e conclusões e as poucas convergências observadas 

 

Do relatório apresentado pelo Nobre Deputado Estevam Galvão, relator da Comissão           

Parlamentar de Inquérito da CPI da Merenda 

Em que pese a habilidade do eminente Deputado Estevam Galvão, é preciso pontuar desde              

logo nossa frontal discordância com a maior parte do conteúdo produzido e das conclusões do nobre                

relator, o que torna praticamente impossível, como ponderado por ele na última reunião dia 07 de                

dezembro de 2016, pautada justamente para deliberar sobre seu relatório apresentado, um            

entendimento no sentido de apresentar relatório único ou simplesmente acrescentar itens de            

encaminhamento ao relatório oficial apresentado. 

De início, as maiores divergências são as disposições do relatório quanto à competência da              

CPI instalada nesta Casa e à imediata exclusão dos agentes políticos citados no escândalo, sem               

nenhum aprofundamento das investigações. Veremos nos itens próprios mais adiante que o conjunto             
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probatório colhido nesta CPI, acrescido às informações advindas das outras investigações em curso e              

as muitas citações aos nomes, não permitem pura e simplesmente afastar a participação desses              

agentes. Quanto à competência, ver-se-á que a grave crise institucional por que passa o País, com o                 

Judiciário legislando e também fazendo o papel de acusador, que seria do Ministério Público, o               

Executivo pautando absolutamente todo o Poder Legislativo, considerado um apêndice da máquina            

maior, não nos dá o direito de usurpar os poderes atípicos de investigação incumbidos ao Legislativo                

por força de uma CPI, que no caso de Municípios seriam das Câmaras Municipais. Bem por isso não                  

tratamos de municípios em nosso relatório, até porque esse tema passou muito ao largo dos trabalhos                

da CPI, tendo este colegiado felizmente ficado adstrito à sua constitucional atribuição de fiscalizar o               

ente público Estado de São Paulo. Assim, em relação aos municípios nos limitamos a sugerir o envio                 

de todo o material colhido pela CPI para ciência das autoridades competentes, o mesmo valendo para                

as citações a deputados federais, competência da Procuradoria Geral da República, com a             

autorização do Supremo Tribunal Federal. 

Curioso que para excluir agentes políticos das implicações observadas nesta comissão, o            

nobre relator se valeu basicamente de depoimentos de membros da COAF, apontada por ele próprio               

como organização criminosa, no que concordamos, e conclusões de trabalho da Corregedoria Geral             

de Administração, órgão de controle interno do Estado que se mostrou parcial, sem a isenção               

necessária para encaminhar solução adequada à matéria que lhe toca, justificando em muito a              

instalação de uma investigação independente como esta CPI. Os depoimentos prestados por            

membros da COAF não podem servir única e exclusivamente para concluir o que todos já sabem,                

que é a responsabilidade da falsa cooperativa pelos malfeitos perpetrados, não sem a participação de               

agentes públicos, como veremos a seguir. 

Outro ponto divergente com o relatório ofertado pelo ilustre deputado relator é a utilização de               

vasto trecho do documento com a suposta existência de cartel entre as cooperativas que atuam no                

fornecimento de produtos da agricultura familiar destinados à alimentação escolar, sobretudo em            

municípios paulistas. O assunto foi tema periférico da CPI, sendo citado pelos vendedores da              
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cooperativa César Bertholino e Carlos Luciano, além do delator do esquema João Fossaluzza.             

Também teria sido apresentada uma planilha com a divisão de participação de cada cooperativa no               

suposto cartel. O tema é totalmente lateral para se utilizar desproporcional atenção. Aliás, nem              

sequer foram ouvidos representantes das outras cooperativas citadas, portanto a existência de cartel,             

se obviamente reprovável sua ocorrência, não é tema central da CPI. Caso de fato essa fosse uma                 

linha de investigação, outras cooperativas deveriam ter sido investigadas: lembramos que houve            

pouco empenho em ouvir presidente da Coagrosol e não foi aprovado requerimento de convocação              

de representante da COCER. A ideia de cartel é subterfúgio para vitimizar Governo do Estado e                

construir a ideia de que havia um comando da máfia sem agentes políticos. O Cartel seria o                 

comando? É uma história pouquíssimo convincente, para dizer o mínimo. 

A menção à coação dos investigadores do caso de Bebedouro e a supostos vazamentos por ele                

praticados também é totalmente desarrazoada, trazendo novamente à tona o constrangimento criado            

em algumas das reuniões da comissão, onde a base de sustentação do Governador desejou inverter os                

papéis, transformando acusadores em acusados. Como é possível acreditar que diretores da COAF             

foram coagidos se perante essa CPI todos eles praticamente confirmaram tudo o que consta dos               

depoimentos prestados perante aquelas autoridades, com a ressalva de que estavam em momento             

delicado diante de sua prisão, algo compreensível, por sinal? Os próprios deputados da base              

governista acabaram mudando de ideia posteriormente, enxergando o enorme grau de           

comprometimento dos membros da COAF nos crimes cometidos, contudo não é possível atribuir             

exclusivamente a eles a responsabilidade pelo escândalo, pois agentes públicos tiveram sim            

participação no esquema, com bem veremos a seguir. 

Um último ponto de divergência diz respeito à responsabilização tão somente de servidores             

de baixo escalão do Governo, à exceção do ex-chefe de gabinete da Casa Civil, cujos fatos                

desabonadores são tão evidentes que não seria possível excluí-lo. Os servidores que falharam no              

desempenho de suas funções devem responder juntamente com seus superiores, que não são             

inimputáveis e cujos indícios colhidos pela CPI impõem sua inclusão no rol de suspeitos. Servidores               
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comissionados de diferentes setores, em diferentes anos, colaboraram com os delitos, com a             

complacência de seus superiores, seja por ação ou omissão, com a organização de atos dispersos em                

várias repartições, no sentido de atender os interesses da máfia. Assim, não é crível que existam                

atores menores sem comando superior. 

Há ainda divergências quanto aos fatos apurados a partir da oitiva das pessoas envolvidas,              

que serão detalhadas ao longo de nosso relatório. 

No mais, há concordância quanto à atuação fraudulenta da falsa cooperativa, causadora de             

prejuízo ao erário e dos crimes cometidos pelo lobista Marcel Júlio que nas palavras do relator fez                 

até mesmo a COAF de vítima, por estelionato, ao indicar a incrível contratação de Jéter Rodrigues.                

Jéter Rodrigues e José Merivaldo, servidores desta Assembleia Legislativa, por sinal estão            

irreversivelmente implicados no esquema, com provas contundentes contra eles. Todavia, reitere-se,           

é impossível a exclusão de agentes políticos e de servidores da Alta Administração, também              

responsáveis em última análise pelas irregularidades cometidas por seus subordinados, como se verá             

a seguir. Concordância também há em relação ao sobrepreço apontado pelo nobre relator nos preços               

dos produtos fornecidos pela cooperativa ao Estado, muito embora ao final seja apontada uma              

explicação pouco convincente para afastar esse superfaturamento, que existiu conforme relataremos           

neste documento. 

Por fim, de se registrar a anuência com o relator, de encaminhamento dos trabalhos à 
Defensoria Pública, a fim de postular em juízo em prol dos agricultores familiares lesados pela falsa 
cooperativa e ao Tribunal de Contas do Estado para examinar a prática de possível cartel entre 
cooperativas, assunto pouco aprofundado nesta Comissão, acrescentando que também deverá ser 
enviado ao Ministério Público Estadual a documentação amealhada pela CPI nesse sentido, o que 
assentaremos em nossos encaminhamentos do relatório. Também somos favoráveis ao 
acompanhamento do tema por comissões permanentes da Casa, não apenas a de Fiscalização e 
Controle como proposto pelo nobre relator, mas também à Comissão de Educação, outro ponto a ser 
destacado em nossos encaminhamentos. 
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Atuação da Bancada do PT 

Processo de eleição – após o ato de criação da CPI da Merenda em 30 de maio de 2016,                   

houve a indicação dos membros no dia 16 de junho e a primeira reunião especial da comissão para                  

eleição do presidente e do vice-presidente do colegiado, presidida pelo Deputado Estevam Galvão,             

ocorreu no dia 22 de junho, sendo eleitos presidente o Deputado Marcos Zerbini e vice-presidente o                

Deputado Adilson Rossi. A reunião seguinte no dia 28 de junho definiu como relator da comissão o                 

Deputado Estevam Galvão e no dia 30 de junho houve uma reunião extraordinária para deliberar               

sobre requerimento de funcionamento da CPI durante o recesso parlamentar de julho. Com a              

indicação feita pelo presidente da CPI de que nenhuma reunião seria designada antes da chegada de                

documentos das outras investigações, em prejuízo dos trabalhos da comissão que teria seu prazo              

contado no recesso, porém sem medidas efetivas, foram requeridas vistas do requerimento de             

funcionamento da CPI no recesso pelo Deputado Alencar Santana, evitando que o curto prazo da CPI                

fosse ainda mais estrangulado. Com isso, o prazo inicial de 120 dias, que se estenderia até o dia 13                   

de outubro se houvesse funcionamento da comissão parlamentar de inquérito no recesso, ficou             

automaticamente prorrogado para o dia 13 de novembro de 2016. 

A CPI deliberou e aprovou no dia 08 de novembro de 2016 prorrogação do prazo por mais 30 dias,                   

estendendo os trabalhos até o dia 13 de dezembro de 2016. O requerimento inicial dos Deputados                

Estevam Galvão e Alencar Santana era de prorrogação por mais 60 dias, pois ainda havia e há muito                  

o que se apurar no entendimento da Bancada do Partido dos Trabalhadores. A redução da dilação do                 

prazo para 30 dias proposta pelo nobre relator da Comissão, também autor do pedido de prorrogação                

inicial por mais 60 dias, ao final foi aprovada, derrotada a manutenção do prazo de prorrogação                

maior defendida pelo Deputado Alencar Santana Braga. Destaca-se que no dia 05 de dezembro de               

2016, novo requerimento de prorrogação por mais 30 dias foi apresentado pelo Deputado Alencar              

Santana Braga por entender da necessidade de diligências a serem realizadas e depoimentos a serem               

colhidos, como a da Sra. Vanessa Paciello, entretanto, a base governista impediu sua deliberação e               

aprovação. 
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Vanessa Paciello é sócia do escritório de advocacia Paciello Consultoria, que firmou dois contratos              

com a COAF, ambos para viabilizar o recebimento e repasse de propinas a agentes públicos, e                

poderia prestar muitos esclarecimentos à CPI.  

Os representantes da Bancada do Partido dos Trabalhadores nesta CPI, Deputado Alencar Santana             

Braga e o substituto Luiz Turco, membros efetivos, além das Deputadas Beth Sahão, Márcia Lia e                

Ana do Carmo e dos Deputados João Paulo Rillo, Enio Tatto, Teonílio Barba, Luiz Fernando, Auriel                

Brito e Marcos Martins e do Líder José Zico Prado, tiveram atuação nesta importante CPI, contando                

com o pronto apoio de toda a bancada em diversos outros momentos. 

Em uma breve análise histórica, devemos destacar que está é a CPI mais importante desta legislatura.                

Comparada às outras 11 CPIs, maior é a sua relevância para a sociedade, seja pelo objeto, seja pelo                  

notório clamor público. As CPI’s desta legislatura até o momento são: 

CPI Vandalismo 

CPI Merenda 

CPI Epidemia do Crack – encerrada  

CPI Sistema Financeiro – encerrada  

CPI Invasão de Terrenos – encerrada  

CPI Obesidade Infantil – encerrada  

CPI Energia Elétrica – encerrada  

CPI Acidentes no Transporte Ferroviário de Carga – encerrada  

CPI Diretórios Acadêmicos e Repúblicas de Estudantes – encerrada  

CPI Empresas de Telecomunicações – encerrada  

CPI Santas Casas – encerrada  

CPI Trabalho Infantil – encerrada  

 

Importante registrar que após o recesso de julho a primeira reunião aconteceu dia 03 de agosto de                 

2016, ocasião em que foi deliberado o plano de trabalho do relator e outros requerimentos. A lógica                 
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do ilustre relator era ouvir primeiramente o representante da Corregedoria Geral do Estado, Dr. Ivan               

Francisco Pereira Agostinho e os investigadores do caso em Bebedouro, delegados e promotores, o              

que acabou ocorrendo, depois agentes públicos e agentes políticos citados no esquema e por último               

os membros da cooperativa envolvidos no escândalo, invertendo a prática de ouvir sempre por              

último aqueles que são acusados da prática de crimes, em benefício do contraditório dessas pessoas.               

Registrada a falha pela Bancada do PT na comissão, especialmente por seu membro titular Alencar               

Santana Braga, passou-se à realização de oitivas de membros da COAF e em seguida a de agentes                 

públicos e agentes políticos. 

Os primeiros encaminhamentos dos parlamentares, membros do PT e sua bancada, após a instalação              

foram os requerimentos para oitiva de testemunhas, cópia de documentos e processos que basearam              

as investigações, quebras de sigilo daqueles que eram ouvidos ou mencionados nas oitivas, quando              

era o caso. 

 

Foram realizadas 20 reuniões para discussão e deliberação sobre os requerimentos apresentados,            

solicitando documentos e informações do Governo, da Justiça, de outros órgãos e daqueles citados              

no campo da política, além da oitiva de testemunhas, do Presidente da Assembleia Legislativa de São                

Paulo e seus assessores e ex-assessores, da Secretaria de Educação, da Casa Civil e da Corregedoria                

Geral da Administração. 

 

A seguir nosso relatório, para deliberação.  

 

1. Histórico: como se chegou à CPI da merenda 

 

A chamada CPI da Merenda foi criada pela Resolução nº 909, de 30/05/2016, com a seguinte                

redação: 

Artigo 1º - Fica criada, com fundamento no § 5° do artigo 34 da XIV Consolidação do                 
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Regimento Interno, Comissão Parlamentar de Inquérito, composta por 9 (nove)          

Deputados (as), com a finalidade de, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, 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 prejuízos ao erário. 

Parágrafo único - O prazo de que trata o "caput" deste artigo é prorrogável por até 60                 

(sessenta) dias, nos termos do artigo 34-A do Regimento Interno. 

É preciso desde logo destacar que a criação desta CPI jamais teria sido possível sem uma grande                 

pressão da sociedade paulista sobre esta Casa de Leis, em especial dos estudantes e demais agentes                

da rede pública de ensino como professores e auxiliares, e ainda das torcidas organizadas como a                

Gaviões da Fiel, que foram às ruas protestar e exigir que o parlamento investigasse as graves                

denúncias de fraude na aquisição de merenda pelo Estado de São Paulo. As manifestações em               

estádios de futebol levaram o protesto político para local novo que despertou outras pessoas, mas o                

ápice desse legítimo movimento de pressão popular foi a ocupação da Assembleia Legislativa por              

estudantes no dia 03 de maio de 2016. 

 

Convém lembrar que o estopim da crise se deu com a deflagração da chamada Operação Alba                

Branca pela Polícia Civil do Estado de São Paulo, em janeiro de 2016. Com grande destaque na                 

grande mídia, descobriu-se que membros de uma falsa cooperativa de agricultura familiar, a COAF,              

com auxílio de lobistas e agentes públicos, conseguiram perpetrar crimes contra o patrimônio             

público, lesando o erário, os alunos da rede pública de ensino e os próprios agricultores familiares. A                 

prática consistia em vender para o Estado de São Paulo suco de laranja superfaturado, o que permitia                 

o pagamento de propinas a agentes públicos. Os produtos eram adquiridos fora da agricultura              

familiar como prevê o programa federal de fomento a esse setor, portanto houve fraude nos               

procedimentos de contratação, cujo modus operandi  será melhor detalhado em tópico mais adiante. 
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O fato é que a prisão de membros da falsa cooperativa e de lobistas levou a sérias suspeitas de                   

participação de agentes públicos, inclusive políticos no esquema desvendado, a partir de            

depoimentos colhidos no âmbito da investigação por parte da Polícia Civil, que a essa altura já                

contava com a participação do Ministério Público Estadual nas apurações. A possível participação do              

Presidente desta Casa nos ilícitos, Deputado Fernando Capez, de outros agentes políticos da Alta              

Administração Estadual como o Ex-Secretário de Agricultura Duarte Nogueira, atualmente deputado           

federal, do Deputado Federal Nelson Marquezelli e do Ex-Deputado Estadual Baleia Rossi,            

atualmente deputado federal, dos Ex-Chefes de Gabinete da Educação do Estado, Fernando Padula e              

da Casa Civil, Luiz Roberto dos Santos, este da antessala do Governador do Estado e até do                 

Ex-Secretário de Educação Herman Voorwald, elevou o nível de pressão da sociedade paulista até              

culminar com a ocupação da Assembleia Legislativa pelos estudantes em maio de 2016. 

 

Até então com pouca adesão dos parlamentares, as assinaturas para instalação da CPI da Merenda               

chegaram a um número possivelmente recorde nesta Casa após a decisiva ocupação do plenário pelos               

estudantes, saltando então para mais de 50 assinaturas o requerimento de abertura da CPI. Sem               

nenhuma dúvida a pressão exercida por toda a sociedade, de forma mais contundente pelas torcidas               

organizadas, pelos estudantes e professores, foi determinante para a instalação da CPI da Merenda,              

que aliás foi criada de maneira excepcional nos termos do § 5º do art. 34 do Regimento Interno deste                   

Parlamento, o qual determina que para abertura de comissão parlamentar de inquérito além do              

número máximo de cinco previsto regularmente, somente se fará mediante projeto de resolução             

apresentado por um terço dos membros da Casa e deliberação da maioria absoluta dos parlamentares,               

algo que foi facilmente alcançado diante da gravidade e da repercussão do caso e, claro, da legítima                 

pressão exercida pela sociedade organizada.  

 

Não se pode olvidar que em razão de a comissão parlamentar de inquérito a ser instalada poder                 

atingir diretamente o Poder Executivo e membros da base governista, o requerimento inicial             
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apresentado pela oposição incluindo tão somente os contratos para aquisição de merenda envolvendo             

o Estado de São Paulo acabou sendo modificado, para incluir também eventuais desvios praticados              

nos municípios paulistas, numa clara tentativa de desviar o foco das investigações para assuntos que               

extrapolam a competência deste parlamento.  

 

Em relação ao tema de competência da CPI instalada na Alesp, cabe um breve comentário. Poderia a                 

comissão investigar contratos de fornecimento de merenda celebrados pelos Municípios?  

Aqui há de ser feita a ressalva de que o próprio ato de instalação da CPI já informa que os trabalhos                     

de investigação incidiriam sobre o fornecimento de merenda às escolas estaduais, nem poderia ser              

diferente, pois qualquer ato que se dispusesse a apurar algo sobre escolas municipais seria ilegal, por                

afrontar o pacto federativo previsto na Constituição Federal, o qual confere autonomia aos             

municípios, como entes da Federação.  

A única possibilidade de alguma atividade da comissão poder avançar em atos de gestão municipal               

seria com a confirmação da existência de repasses estaduais àqueles entes, algo que se tem notícia                

somente quando da celebração de convênios entre o Estado e Municípios interessados, e somente              

para a gestão da merenda de escolas estaduais, aí sim foco de apuração da comissão parlamentar. Do                 

contrário, a comissão faria indevida interferência na autonomia dos municípios a até mesmo             

usurpação da atribuição legal de fiscalização conferida às câmaras municipais. Significa afirmar que             

a par dos poderes investigatórios próprios das autoridades judiciais de que estão revestidas as              

comissões parlamentares de inquérito, estes são adstritos à competência legal a que estão vinculados              

os parlamentos das quais são originadas, no caso da Assembleia Legislativa de São Paulo as               

atribuições próprias de fiscalização do ente de que faz parte, in casu o Estado de São Paulo, que não                   

pode interferir indevidamente nos Municípios que integram seu território, salvo os casos de             

intervenção previstos na Constituição, sob pena de violação à forma federativa do estado brasileiro,              

cláusula pétrea da Carta da República. 

Destarte, os limites de atuação da CPI da Máfia da Merenda estavam restritos à apuração dos                
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contratos de fornecimento à rede estadual de ensino celebrados pelo Governo Estadual com             

cooperativas e empresas e de Municípios que firmaram ajustes com o Estado para a realização da                

gestão da merenda nas escolas estaduais situadas em seu território. Ademais, o que de fato aconteceu                

durante os trabalhos da CPI da Merenda é que não houve nenhum aprofundamento nas investigações               

em relação aos Municípios, salvo algumas menções pontuais, preservando, portanto, a competência            

desta Casa naquilo que é sua atribuição, fiscalizar a Fazenda Pública Estadual e os órgãos a ela                 

vinculados. Há também menções aos Deputados Federais Nelson Marquezelli, Duarte Nogueira e            

Baleia Rossi, este último ex-membro deste parlamento, não tendo havido também neste caso avanços              

nas investigações, pois cabe à Procuradoria Geral da República, sob a supervisão do Supremo              

Tribunal Federal, investigar essas pessoas com prerrogativa de foro, o que já existe no âmbito               

daquele órgão. Enfim, houvesse disposição dos respectivos legislativos para apurar tanto os fatos             

imputados aos deputados federais e às eventuais condutas ilegais por parte dos municípios, a              

competência seria, por força do pacto federativo previsto na Constituição Federal, da Câmara dos              

Deputados e das Câmaras Municipais, respectivamente. Sabe-se que algumas casas legislativas           

municipais os requerimentos de CPIs acabaram vingando, caso de Assis, por exemplo. 

Pois bem, dito isso, faz-se necessário uma vez mais destacar o caminho para a criação desta                

importante Comissão Parlamentar de Inquérito, num parlamento em que a base governista constitui             

ampla maioria e utiliza essa superioridade para abandonar uma de suas prerrogativas que é fiscalizar               

efetivamente o Poder Executivo, ao normalmente criar CPIs que fogem completamente do exame de              

graves condutas praticadas no coração do Governo Estadual, como os casos dos cartéis dos trens, o                

Trensalão, e das possíveis fraudes praticadas em desapropriações do Rodoanel Trecho Norte, as             

obras da Marginal Tietê em 2010, dentre outras graves suspeitas que pairam sobre o Executivo               

Estadual.  

Por isso merece nosso aplauso toda sociedade paulista, em especial os estudantes, professores e as               

torcidas organizadas que legitimamente pressionaram o parlamento a fazer uso desse fundamental            

instrumento de investigação que lhe compete, a CPI da Merenda. Certamente não foi em vão esse                
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esforço conforme ficará demonstrado a seguir. 

Cumpre destacar que os estudantes acompanharam os trabalhos da Comissão Parlamentar de            

Inquérito em todas as suas reuniões, exercendo seu constitucional direito à manifestação. Muitas             

vezes por determinação da presidência da Casa e da CPI esses jovens foram recebidos com               

hostilidade e até com violência por parte de policiais militares responsáveis pela segurança da sede               

do Legislativo. Impressionante como a chamada “Casa do Povo” pode receber tão mal os seus               

cidadãos. No limite da insensatez, observou-se a presença da tropa choque em determinadas reuniões              

da CPI, um verdadeiro absurdo e o uso injustificável de gás de pimenta. Todavia, os estudantes                

jamais desistiram de suas reivindicações, acompanhando pari passu o desenvolvimento dos trabalhos            

de investigação. Merecem os devidos parabéns pela persistência e compromisso com a manifestação             

política e educação pública. 

Infelizmente a classe política, tão combalida neste triste momento de crise institucional por que passa               

o País, não está acostumada a lidar com a presença da população nas dependências suntuosas do                

parlamento, o que é de se lamentar. Bastava, em certos momentos de maior acirramento nas reuniões                

da comissão, disponibilizar um plenário com capacidade à altura dos gravíssimos fatos examinados             

pela CPI, não designar local com número ínfimo de lugares para o tamanho interesse despertado nos                

cidadãos e ainda destacar pessoas para ocupar as cadeiras antes mesmo da abertura da Casa, como já                 

ocorreu no dia da oitiva do Deputado Fernando Capez, fato criticado até mesmo pelo Deputado               

Barros Munhoz, da base governista, no dia do ocorrido. Porém, apesar dos obstáculos, os estudantes               

foram firmes até este momento de conclusão dos trabalhos e apresentação de relatório, que se espera                

seja bastante frutífero. 

O objetivo final é certamente ter um ensino de melhor qualidade em nosso Estado, reverberando por                

toda a nação quando assim atingir o nível da educação almejado, para tanto um bom início é cuidar                  

da alimentação escolar, zelando por uma merenda de qualidade e afastando o risco de novos               

escândalos de corrupção e fraude, como denunciamos ao longo desta comissão parlamentar de             
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inquérito. 

 

2. ESTRUTURA BÁSICA DA MÁFIA DA MERENDA 

 

A CPI da Merenda pode constatar a partir das provas colhidas até aqui, sobretudo depoimentos de                

envolvidos e testemunhas, quebras de sigilo, documentos enviados por outros órgãos como a             

Corregedoria Geral de Administração, Secretaria de Educação, Tribunal de Justiça e Secretaria Geral             

de Administração desta Casa, dentre outros, a existência de um grande esquema de fraude na               

aquisição de merenda, precisamente suco de laranja, a causar prejuízo aos cofres públicos e              

enriquecimento ilícito a agentes públicos e privados, mediante o pagamento de propina. 

 

A organização da máfia era dividida em núcleos próprios, assim definidos: 

 

a) Núcleo COAF – formado por membros da falsa cooperativa, esse núcleo engendrou o             

esquema de fraudes e desvios da merenda, causadores de prejuízo ao erário; 

 

b) Núcleo lobistas – inicialmente formado por uma equipe de lobistas que por razões alheias à               

sua vontade não obteve o fim almejado, posteriormente integrada por outros agentes que por              

sua influência junto à máquina administrativa foi bem-sucedida na missão de lesar os cofres              

públicos, mediante o pagamento de propinas; 

 

c) Núcleo Assembleia Legislativa – agentes públicos nomeados em cargos de assessoria nesta            

Casa de Leis, com grande proximidade junto ao atual Presidente do Parlamento Estadual,             

Deputado Fernando Capez, permitiram o acesso da cooperativa de fachada aos processos de             

seleção de compra promovidos pelo Estado de São Paulo, cobrando propina para si e supostas               

outras vantagens indevidas em prol da candidatura do então postulante à reeleição Fernando             
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Capez; 

 

d) Núcleo Governo do Estado de São Paulo – integrado por servidores públicos responsáveis             

pelos processos de aquisição de merenda no Estado, sob a supervisão do então Chefe de               

Gabinete da Secretaria de Educação, Fernando Padula, contando com a omissão do então             

Secretário da pasta Herman Voorwald e, por conseguinte, do Governador do Estado, esse             

grupo permitiu que a falsa cooperativa cometesse os crimes contra o erário, prejudicando             

concomitantemente os alunos beneficiários da alimentação escolar e os agricultores          

familiares. Em paralelo à ação desse grupo específico, o então Chefe de Gabinete da Casa               

Civil do Estado, Luiz Roberto dos Santos, subordinado ao então Secretário Edson Aparecido,             

que possuía gabinete na antessala do Governador, também concedeu vantagens indevidas à            

falsa cooperativa, cobrando pedágio em troca. 

 

A seguir os detalhes de funcionamento do esquema descoberto por esta Comissão Parlamentar de              

Inquérito, segundo depoimentos e provas colhidos pela investigação levada a cabo. 

 

2.1 - NÚCLEO COAF 

  

A gênese de todo o esquema está na Cooperativa Orgânica de Agricultura Familiar, COAF, cujo               

nome sugere a existência de uma entidade fomento à pequena agricultura familiar em nosso Estado,               

ao mesmo tempo em que realiza significativa melhora no cardápio da alimentação escolar fornecida              

à rede pública de ensino, num círculo virtuoso onde todas as partes ganham em qualidade e em                 

desenvolvimento econômico e social, de acordo com os muitos programas de política pública desse              

jaez. 

 

Contudo, o que se vê nesse verdadeiro escândalo da merenda praticado contra a sociedade paulista é                

um conjunto de fraudes e desvios que lamentavelmente acabaram por causar graves prejuízos aos              
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próprios agricultores familiares, que em tempo algum conseguiram fornecer para o Estado, e para os               

alunos da rede pública de ensino, que sofrem com a má qualidade da merenda, tendo que suportar o                  

recebimento de alimentação de qualidade duvidosa como biscoitos e bolos industrializados. 

 

O fato de a origem dos desvios estar na falsa cooperativa não diminui em absoluto a responsabilidade                 

dos agentes públicos que se locupletaram e/ou permitiram a consumação dos crimes cometidos.             

Assim declarou o Promotor de Justiça Herbert Wylliam Vítor de Souza Oliveira, uma das primeiras               

autoridades a investigar os crimes na Cidade de Bebedouro, em depoimento prestado no dia 16 de                

agosto de 2016 nesta CPI: 

 

Na grande maioria das vezes, alguém de dentro tem que aderir ao desígnio delituoso do 

particular responsável pela fraude  (disponível a transcrição no portal al.sp.gov.br . ,  link 

comissões, CPI da Merenda, reuniões e transcrições, 16/08/2016, fls. 30) 

 

É exatamente o que ocorre no caso em tela, onde num outro vértice da relação entre a falsa                  

cooperativa e lobistas estavam agentes públicos que facilitaram a contratação da falsa cooperativa             

pela Secretaria de Estado da Educação, em troca de favorecimento pessoal. O núcleo dos agentes               

públicos será melhor delineado nos itens 2.3 e 2.4. 

 

Sobre a cooperativa, suas ações eram capitaneadas por Cássio Izique Chebabi, presidente da             

associação. Cássio esteve por duas oportunidades presente à CPI, uma no dia 24 de agosto de 2016 e                  

outra no dia 23 de novembro de 2016, ficando calado em ambas, sob o argumento de que propôs                  

acordo de delação premiada na Justiça Federal de Ribeirão Preto, para onde as investigações              

iniciadas pela Polícia Civil e Ministério Público de Bebedouro foram enviadas após a constatação de               

que os recursos desviados são federais. Apenas na última oitiva realizada o Senhor Cássio respondeu               

vagamente, corroborando depoimento prestado na Procuradoria Geral de Justiça, onde corre a            

investigação por força da prerrogativa de foro do Presidente da Assembleia Legislativa Fernando             
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Capez, esclarecendo o depoente que já esteve com o Governador do Estado na Cidade de Bebedouro                

em reunião para informar que havia vencido uma chamada pública no ano de 2013, quando mostrou                

àquela autoridade publicação no Diário Oficial dando conta da vitória da cooperativa no certame. 

 

À míngua de informações prestadas diretamente pelo Senhor Cássio Chebabi, os depoimentos de             

outras pessoas prestados à CPI e de documentos enviados por outros órgãos que também investigam               

o ocorrido permitem concluir seu papel em todo o esquema. 

 

Ao que consta dos depoimentos prestados e das outras investigações em curso, Cássio começou a               

perpetrar as fraudes entre os anos de 2011 e 2012, começando a atuar em prefeituras como em Duque                  

de Caxias, no Rio de Janeiro, Campinas, Barueri, Santos e Americana em nosso Estrado, entre               

outras. Ao perceber que havia um grande mercado a ser explorado, decidiu também tentar a sorte                

para fornecer suco de laranja junto ao Estado de São Paulo. 

 

Para entrar na Secretaria Estadual de Educação, Cássio acionou o Senhor Sebastião Misiara,             

Presidente da União dos Vereadores do Estado de São Paulo, que teria boa influência com agentes                

políticos e poderia aproximar a cooperativa para vender seus produtos, precisamente suco de laranja.              

Sebastião indicou seu sobrinho, Emerson Girardi, para fazer o trabalho de representação da COAF na               

Secretaria de Educação, o que acabou dando certo, tendo a cooperativa participado da Chamada              

Pública nº 001/DAAA/2013 e vencido o certame, com uma série de irregularidades que serão              

detalhadas em item próprio deste relatório, porém o respectivo contrato não foi assinado por razões               

mal explicadas por agentes públicos da Secretaria da Educação. Os motivos podem ter sido outros               

para a não assinatura do contrato relativo à primeira chamada pública vencida pela COAF, pois o                

próprio Cássio disse em depoimento à Polícia de Bebedouro que o primeiro lobista contratado,              

Sebastião Misiara, não era bem visto na Secretaria de Educação, o que teria sido determinante para o                 

fracasso da primeira tentativa de fornecimento de suco superfaturado. Cássio também mencionou o             

suposto pagamento de vantagem indevida ao Ex-Secretário de Educação Herman Voorwald, cem mil             
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reais, para que o órgão assinasse contrato com uma antiga fornecedora de suco de laranja, a empresa                 

Citrocardilli, e não a COAF. 

 

O que há de relevante na chamada pública realizada em 2013, cujo contrato não fora assinado, é que                  

muitas irregularidades foram praticadas pela Secretaria da Educação visando a contratação da            

cooperativa, levando a concluir que as investidas contra a Administração Pública começaram já             

naquela época. Do mesmo modo, naquele momento ficou demonstrado que a COAF não adquiria              

produtos da agricultura familiar. A cooperativa passou então a procurar outro lobista para fazer              

vingar o contrato com o Estado de 2013.  

 

É quando entra em cena Marcel Ferreira Júlio, em meados de 2014, lobista indicado pelo próprio pai                 

Leonel Júlio, ex-presidente desta Casa na década de 1970, apresentado por um amigo comum a               

Cássio e a César Augusto Lopes Bertholino, vendedor da COAF também com papel ativo no               

esquema. Marcel demonstrou ter bom trânsito no meio político e prometeu interceder em favor da               

COAF, a partir amizade que tinha com Luiz Carlos Gutierrez, o Licá, assessor direto do Deputado                

Estadual Fernando Capez. Este faria o canal de comunicação com a Secretaria de Educação para               

resolver o problema da COAF e finalmente poder fornecer seus produtos para o Estado de São Paulo. 

 

Pelo “serviço prestado”, Marcel cobraria 10% (dez por cento) sobre o valor contratado, o que               

garantiria o repasse de propinas para agentes públicos e para o próprio lobista, além de auxiliar no                 

pagamento de dívidas da campanha eleitoral do então candidato à reeleição Fernando Capez no ano               

de 2014, como afirmara em sua delação. 

 

Os depoimentos de vários membros da COAF ouvidos pela CPI, César Augusto Lopes Bertholino,              

Carlos Alberto Santana da Silva, Carlos Luciano Lopes e Caio Pereira Chaves, além do próprio               

Cássio Chebabi em outras investigações, são uníssonos em reafirmar o repasse desse percentual, a              

maior parte em dinheiro vivo sacado de contas bancárias da COAF, para pagar Marcel Júlio e                

18 

 



                     ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO 
PAULO 

                   COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DA MERENDA 
                 RELATÓRIO EM SEPARADO 

 
 

agentes públicos. A quebra de sigilo bancário da cooperativa enviado à CPI também comprova              

saques realizados dias depois da ordem de pagamento efetuada pelo Estado, lembrando que as              

transcrições estão disponíveis no portal da Assembleia Legislativa e serão encaminhadas aos órgãos             

competentes, anexas a este relatório, bem como outros documentos obtidos pela CPI seguirão em              

meio físico e eletrônico, autuados em processo administrativo neste parlamento. 

 

A apreensão pela policia civil de Bebedouro de dinheiro com César Bertholino no dia que este viria a                  

São Paulo se encontrar com Marcel prova o modus operandi  do grupo na entrega da propina.  

 

Em destaque trecho do depoimento de Caio Pereira Chaves a esta CPI dia 17 de agosto de 2016,                  

funcionário da COAF responsável pela conferência e saque dos cheques emitidos pela cooperativa             

para repasse de propina: 

 

Bom, essas comissões giravam em torno de dez a 25 por cento. Dez por cento eu tenho 

certeza absoluta de que era da Secretaria do Estado de São Paulo o valor da comissão 

(portal al.sp.gov.br, link CPI da merenda, transcrições, 17/08/2016, Caio Pereira Chaves, 

fls. 131). 

 

Adriano Miller Aparecido Gilbertoni Mauro, funcionário da COAF responsável pelo controle           

financeiro da cooperativa, superior hierárquico de Caio, é outro que afirmou em depoimento à CPI               

dia 24 de agosto de 2016 sobre os dez por cento de “comissão” no contrato com Estado: 

 

 

“Havia muitas dívidas com os fornecedores. O Cassio não pagava. O Cassio era um 

mau pagador. No Estado, por exemplo, o Marcel Júlio foi duas vezes na cooperativa 

cobrar o Cassio do pagamento do comissionamento do Estado, que girava em torno de 

dez por cento do montante”  (depoimento reservado prestado dia 24/08/2016, fls.8, anexo). 
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Tem-se, portanto, que o Senhor Cássio Izique Chebabi chefiava o núcleo da cooperativa, autorizando              

os pagamentos e os repassando a emissários como os funcionários César Augusto Lopes Bertholino e               

Carlos Luciano Lopes, para entrega ao Senhor Marcel Ferreira Júlio. 

 

Vejam-se trechos dos depoimentos de César Bertholino e Carlos Luciano, o Carlinhos: 

 

Eu digo uma coisa para vocês. Eu vim a esta Casa, em uma lanchonete que fica no                 

subsolo, diversas vezes, na qual o Marcel marcava para vir a São Paulo. Não só para                

fazer pagamentos. Outras coisas. Ele tinha diversas coisas. Ele tinha, parece, um            

catálogo de facilidades, um catálogo de opções para as pessoas do rol dele (portal              

al.sp.gov.br, link Comissões, CPI da Merenda, transcrições, 16/08/2016, Carlos Lopes          

Luciano, fls. 175). 

 

“... Aí, eles sabiam, porque o Marcel me ligava e, na maioria das vezes, ele vinha até                 

metade do caminho. Entendeu? Eu dava o dinheiro para ele e ele ia embora. Naquele               

dia, eu teria que vir até São Paulo - na verdade, até Cotia - trazer uma                

documentação. Então, ele pediu, já, que eu trouxesse o dinheiro dele...” (portal            

al.sp.gov.br, link Comissões, CPI da Merenda, transcrições, 16/08/2016, César Augusto          

Lopes Bertholino, fls. 175). 

 

Se Cássio autorizava a entrega de propina em dinheiro vivo para Marcel fazer os repasses devidos,                

como confessado por seus funcionários perante a CPI, ele também determinava a fraude nos              

Documentos de Aptidão ao Pronaf, as DAPs, dos agricultores associados à cooperativa, que não              

tinham ciência do uso indevido de seus nomes em chamadas públicas de que participava a entidade.                

O presidente da entidade também falsificou declaração para participar da Chamada Pública nº             

20 

 



                     ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO 
PAULO 

                   COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DA MERENDA 
                 RELATÓRIO EM SEPARADO 

 
 

002/FNDE/2014, promovida pelo Estado, afirmando mentirosamente em declaração que a COAF era            

filiada à OCESP, fraudando também ou mandando fraudar laudo bromatológico do Instituto Adolfo             

Lutz em favor da cooperativa na mesma chamada pública, tudo apurado por esta Comissão              

Parlamentar de Inquérito. Finalmente, Cássio Chebabi também simulava orçamentos para compor           

artificialmente os preços de referência nas chamadas públicas que a COAF participava. 

 

Outro membro da cooperativa de importância no esquema era CARLOS ALBERTO SANTANA DA             

SILVA, vice-presidente da cooperativa. Ele assinava junto com Cássio Chebabi os cheques que             

seriam sacados para o repasse da propina oriunda do contrato com o Estado, com ciência de sua                 

destinação. Também preparava orçamentos fraudulentos para compor artificialmente preços em          

chamadas públicas. Destaque para o trecho de depoimento prestado por Cal, apelido de Carlos              

Alberto, quando esteve em oitiva na CPI dia 16 de agosto de 2016, indagado pela Deputada Beth                 

Sahão sobre quem havia autorizado o saque referente aos valores apreendidos com César Bertholino              

quando este tentava levar mais uma parcela da “comissão” para Marcel Júlio: 

 

A SRA. BETH SAHÃO - PT - Quanto ao dinheiro que foi encontrado com o César -                 

95 mil reais -, quem autorizou esse saque? 

O SR. CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA - Fui eu que autorizei.  

(portal al.sp.gov.br, link Comissões, CPI da Merenda, transcrições, 17/08/2016, Carlos          

Alberto Santana, fls. 139). 

 

Como já referido em trecho de depoimento prestado à CPI admitindo ser o emissário dos valores de                 

propina entregues a Marcel, César Augusto Lopes Bertholino também foi importante personagem na             

cooperativa, principalmente no contrato celebrado com o Estado de São Paulo, em que houve              

prejuízo ao erário. Ele fazia a conexão entre a cooperativa e o lobista Marcel Ferreira Júlio,                

responsável pelo repasse em espécie do dinheiro desviado, que por seu turno repassava a agentes               

públicos. O próprio César passou a participar do produto dos desvios destinado a Marcel, como no                
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trecho abaixo transcrito de seu depoimento à CPI: 

 

A SRA. BETH SAHÃO - PT - Sr. César, quanto a Coaf recebeu de todos os                

contratos com o Estado? Desse montante, o senhor tem conhecimento quanto foi            

repassado para agentes públicos ou colaboradores, quem e quanto? Porque o senhor            

falou que fazia vendas com o Estado. Então o senhor tem noção de quanto o Estado                

recebeu dos contratos, e o senhor tem noção também se foi repassado para alguns              

agentes do Estado, se foi e quanto foi repassado para esses agentes? 

O SR. CÉSAR AUGUSTO LOPES BERTHOLINO - Olha, no contrato do Estado,            

foi pedida a comissão de 10%, na verdade. 

O SR. PRESIDENTE - MARCOS ZERBINI - PSDB - Quem pediu? 

O SR. CÉSAR AUGUSTO LOPES BERTHOLINO - Na verdade foi o Sr. Marcel,             

na época. Na verdade desses 10%, eu ficava com 2%, como vendedor, na verdade eu               

tinha... quando eu entrei na cooperativa eu teria 5% de venda em cima de todos os                

contratos que eu fizesse, mas não eram pagos. De 5%, às vezes pagavam 1, 2%, que o                 

Cassio para pagar era terrível. Eu fiquei com 2%, o Sr. Marcel apresentou um              

contrato de 6% no nome da cunhada dele, escritório de advocacia... (depoimento            

citado, fls. 30) 

 

César também manteve relações espúrias com JÉTER RODRIGUES PEREIRA, que se corrompeu            

para agir em favor da falsa cooperativa. Admitiu ter fornecido um veículo para Jéter, que teria sido                 

utilizado na campanha do então candidato à reeleição Fernando Capez. Sobre a campanha, o próprio               

Cássio Chebabi confirmou em depoimento prestado na Procuradoria Geral de Justiça que membros             

da cooperativa, através de César, colaboraram de alguma forma na cidade de Bebedouro com a               

divulgação e distribuição de materiais, além do empréstimo do veículo a Jéter, utilizado na capital               

paulista de agosto de 2014 até o final do ano ou início de 2015. 
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César também foi a pessoa flagrada em uma rodovia na região de Bebedouro portando dinheiro vivo                

que seria entregue a Marcel Júlio em São Paulo, o mesmo tendo ocorrido quando houve medida de                 

busca e apreensão realizada em sua residência, na Operação Alba Branca. 

 

César ainda participava de reuniões na residência do ex-deputado Leonel Júlio, junto com Marcel,              

Cássio Chebabi e outros membros da falsa cooperativa, para tratar do funcionamento da organização              

criminosa, como quando em um desses encontros Marcel entrou em contado com Luiz Roberto dos               

Santos, o Moita, então Chefe de Gabinete da Casa Civil do Estado, para tratar de assuntos de                 

interesse da cooperativa, como agilizar a formalização de alteração estatutária na JUCESP e             

promover aditivos ilegais ao contrato firmado com o Estado para fornecimento de suco. Destaque              

para trecho de depoimento de Adriano Miller, outro funcionário da COAF, dia 24 de agosto de 2014,                 

quando admitiu que participava dessas reuniões, em resposta à indagação do Deputado João Paulo              

Rillo: 

 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - O senhor participou de uma reunião em  

relação ao contrato da Secretaria da Educação. Estavam presentes o Marcel, o César,  

realizada na casa do Marcel, conhecido como Leonel, ex-deputado, e que na sua frente o  

Marcel pegou o telefone e ligou para o Moita, para tratar sobre aditamento. Você  

confirma isso?  

O SR. ADRIANO MILLER APARECIDO GIBERTONI MAURO -  

Confirmo. Confirmo que ele pegou o telefone e ligou. Se foi para o Moita ou não, eu  

não sei. Ele falou que foi. Agora, eu não falei com o Moita, não conheço o Moita. Não  

tenho como dar essa afirmação.  

  

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - Que o Moita havia cobrado 40 mil reais  

para fazer o aditamento.  
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O SR. ADRIANO MILLER APARECIDO GIBERTONI MAURO - Eu não  

lembro se foi 40 ou 20, mas tem isso, sim. Isso foi falado  (depoimento citado, fls. 40/41)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Outro funcionário da COAF, Luiz Carlos da Silva Santos, uma espécie de faz-tudo da cooperativa,               

motorista e entregador, confirmou as reuniões na casa de Leonel Júlio, como no trecho abaixo               

transcrito de depoimento prestado à CPI dia 31 de agosto de 2016: 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Para que lugar, normalmente, o César vinha               

em São Paulo? 

O SR. LUIS CARLOS DA SILVA SANTOS - Já deixei ele na casa do deputado Leonel. 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Quantas vezes deixou o César lá? 

O SR. LUIS CARLOS DA SILVA SANTOS - Fui lá umas três ou quatro vezes. Deixei lá.                 

O que aconteceu lá eu não posso precisar para o senhor. 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Quando foi o Cassio só foi o Cassio? 

O SR. LUIS CARLOS DA SILVA SANTOS - Já cheguei a levar o César sozinho, o Cassio                 

sozinho e o César e o Cassio juntos. 

 

No mesmo local também houve conversas com Jéter Rodrigues Pereira e José Merivaldo dos Santos,               
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onde as propinas e outras vantagens eram cobradas e também foi devolvido o carro emprestado a                

Jéter. 

 

Pode-se afirmar, assim, que César tinha uma proeminência nessa questão do contrato firmado entre a               

cooperativa e o Estado de São Paulo, também atuando em conjunto com Marcel Júlio na obtenção de                 

vantagens indevidas. 

 

CARLOS LUCIANO LOPES era outro vendedor da cooperativa que atuava na operação financeira             

do esquema, efetuando saques e entregando aos beneficiários. Tinha ciência do esquema implantado             

junto ao Governo do Estado e entregava dinheiro para Marcel na própria Assembleia Legislativa,              

onde eram marcados os encontros para essa finalidade, como ele mesmo confessou no depoimento              

prestado à CPI, cujo trecho foi transcrito acima. 

 

É importante trecho do depoimento de Carlinhos, como era conhecido, quando afirma que ao ser               

contratado Marcel Júlio pela COAF, finalmente deu certo o plano arquitetado pela falsa cooperativa,              

de vender produtos superfaturados à Administração, auferindo enriquecimento ilícito para si e para             

agentes públicos envolvidos. Antes, quando havia sido acionado o lobista Sebastião Misiara, por             

motivos alheios à vontade da organização criminosa o plano não se efetivou, em razão de desavenças                

que Sebastião possui na Secretaria da Educação, como ele próprio admitiu em depoimento no dia 26                

de outubro de 2016. Carlinhos declarou em seu depoimento à CPI, em resposta à indagação do                

Deputado Alencar Santana Braga: 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Quem é mais influente, o Misiara ou o                

Marcel? 

O SR. CARLOS LUCIANO LOPES - O Marcel, depois que ele apareceu, era mais              

convincente do que o Misiara. 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - O Marcel resolveu? 
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O SR. CARLOS LUCIANO LOPES - A chamada pública, quando o Marcel começou a              

fazer, coincidentemente saiu  (depoimento citado, fls. 179/180) 

 

Ora, isso prova que mesmo antes de a COAF vencer a Chamada Pública nº 002/FNDE/2014,               

assinando o Contrato nº 0111/444/2014, em prejuízo dos cofres públicos, a organização criminosa             

acionava sua rede de agentes mal-intencionados, já no ano de 2013, com o firme propósito de lesar o                  

erário e que Marcel através de sua rede contatos resolveu o contrato da COAF com o estado. 

. 

 

Carlinhos é o cidadão flagrado numa debochada fotografia estampada nos jornais e mídia eletrônica              

de todo o País, em que posa dando um sorriso ultrajante com muitas notas de dinheiro na mão,                  

regozijando-se com a farra do dinheiro público de que fez parte na COAF.  

 

Dessa forma, Carlos Luciano deve igualmente ser responsabilizado pelas falcatruas praticadas pela            

falsa cooperativa, na medida de sua participação. O mesmo se diga de ADRIANO MILER              

APARECIDO GIBERTONI MAURO, que desenvolvia função semelhante no esquema. Responsável          

pelo controle financeiro da entidade, Adriano era outro a ter ciência do esquema montado, tendo               

também admitido que participou de ao menos uma reunião na casa de Leonel Júlio para tratar da                 

continuação da atividade criminosa, como outrora mencionado. 

 

Em funções subalternas, mas também importante no esquema, estava CAIO PEREIRA CHAVES,            

outro que tinha plena ciência do esquema, fazendo saques para abastecer o lobista Marcel Júlio, tanto                

que o próprio Caio foi flagrado com dinheiro em sua residência quando do cumprimento dos               

mandados de prisão, busca e apreensão da Operação Alba Branca, dinheiro esse de origem              

inexplicável. À CPI, Caio fez a seguinte afirmação em relação ao dinheiro apreendido em sua casa,                

50 mil reais: “eu tinha minhas economias” , lembrando que ele auferia mensalmente            

aproximadamente R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais). A pueril afirmação de Caio deve ser               
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encarada como uma admissão de que conhecia e participava do esquema criminoso. 

 

Ainda mais abaixo na hierarquia da cooperativa, o membro Luiz Carlos da Silva Santos, o português,                

tinha mais uma função logística, conduzindo César para as reuniões na casa de Leonel Júlio e                

entregando documentos. Também foi português que buscou o veículo emprestado para Jéter Pereira             

Rodrigues na casa de Leonel Júlio, conforme admitido por português à CPI. 

 

Finalmente, o último membro de relevo da cooperativa, CARLOS EDUARDO DA SILVA, diretor             

da entidade que, pasmem, é servidor da Secretaria de Estado da Agricultura em Monte Azul,               

próximo de Bebedouro, numa função fundamental para o funcionamento de cooperativas que            

desejam vender seus produtos para órgãos públicos, a emissão de DAPs, documento essencial para a               

participação em chamadas públicas, procedimento de seleção adotado para aquisição de produtos da             

agricultura familiar pelo Estado.  

 

Importante registrar que a captação de DAPs ocorria à revelia dos agricultores familiares, que nem               

tinham ideia de que seu nome estava indevidamente vinculado aos projetos de venda fraudulentos              

preparados pela falsa cooperativa, para participar de chamadas públicas promovidas pelo Estado,            

lesando os cofres públicos e os próprios agricultores familiares. Ivan Francisco Pereira Agostinho,             

Chefe da Corregedoria Geral de Administração, órgão de controle interno do Poder Executivo             

Estadual que passou a investigar servidores públicos envolvidos no esquema, disse à CPI que ficou               

claro que a Coaf buscava suco de laranja pronto em indústrias da região ou comprava parte da laranja                  

no Ceagesp. Nenhuma laranja ou suco foi adquirido da agricultura familiar. Havia sobrepreço de até               

os 30% a mais no valor dos produtos vendidos pela Coaf. Mais de mil cooperados foram lesados.                 

Pena que a CGA descobriu isso tarde demais, não evitando que servidores permitissem a entrada da                

COAF como fornecedora do Estado, nem que DAPs fraudulentas fossem emitidas por servidores             

integrantes da própria Administração Pública, caso de Carlos Eduardo Silva, também diretor da             
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COAF. 

O simples fato de Carlos Eduardo ser servidor estadual na área de agricultura relacionada à emissão                

de DAPs torna sua conduta reprovável, pelo conflito de interesses entre a função pública e a                

ocupação de cargo de diretoria na cooperativa agrícola que possui relação de negócios com o Estado,                

negócios espúrios como se apurou.  

 

Mário José Gonçalves, delegado de polícia assistente na Seccional de Bebedouro, onde começou             

toda a investigação, também afirmou na CPI a questão das DAPs que a Coaf forjava. Segundo o                 

delegado, a partir de uma DAP física, a Coaf conseguiu uma DAP jurídica para autorizar a                

cooperativa a vender produtos para os órgãos públicos. “Eles superfaturavam essas vendas e os              

produtos não vinham de pequeno agricultor nenhum”, afirmou Mário à CPI da Merenda. 

 

Descritas as funções dos membros da falsa cooperativa que lesou os cofres públicos com a venda                

suco de laranja superfaturado e promoveu a distribuição de propinas para agentes públicos,             

importante destacar que a quadrilha desprezou o risco sempre iminente de um conhecedor ou              

participante do esquema insatisfeito revelar as condutas criminosas às autoridades. Esse caso não             

foge a essa regra, pois um antigo contador da COAF, JOÃO ROBERTO FOSSALUZZA JÚNIOR,              

gravou conversas com Cássio Chebabi, Carlos Alberto Santana e César Bertholino dando conta da              

existência do pagamento de “comissões”, como eles chamavam as propinas repassadas, em contratos             

firmados pela cooperativa. João Roberto cobrava supostos valores devidos pela COAF por serviços             

prestados à entidade, não pagos por determinação de Cássio. 

 

O depoimento prestado à Polícia Civil de Bebedouro em julho de 2015 e o áudio gravado ensejaram                 

pedidos de interceptação telefônica, busca e apreensão e culminou com a prisão de todos os membros                

da COAF citados neste item. Em depoimento prestado por João Fossaluzza à CPI no dia 17 de agosto                  

de 2016, ele admitiu a existência do esquema, afirmando não participar das operações ilícitas. Trecho               
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jocoso do depoimento de João Roberto diz que a cooperativa pagava “ bola gorda”, referência às                

propinas pagas pelos membros da COAF. Como saiu no mês de agosto de 2014, antes, portanto, do                 

contrato firmado com o Estado de São Paulo, João não deu muitos esclarecimentos a esse respeito,                

mas ficou claro a partir de sua iniciativa na polícia, corroborada em depoimento na CPI, o                

funcionamento do esquema criminoso desvelado.  

 

Informou, por exemplo, que os projetos de venda da COAF eram todos fraudados, pois os               

agricultores familiares associados à entidade nem sabiam que seus nomes eram utilizados nas             

propostas, aliás, sabe-se que os produtores locais nem sequer produzem laranjas numa escala para as               

vendas realizadas, pouquíssimos são desse ramo. Fossaluzza também confirmou o esquema de            

saques em dinheiro vivo por funcionários da cooperativa para pagamento das tais “bolas gordas” a               

agentes públicos nas prefeituras que tinham negócios com a cooperativa, operação que foi             

reproduzida no contrato posteriormente firmado com o Estado. 

 

À CPI, Fossaluzza admitiu ter criado a conta paralela para pagamento de “comissões”, fazendo              

concluir que ele também tinha ciência do esquema, portanto deve igualmente responder, na medida              

de sua participação como cada membro da cooperativa. 

 

As informações advindas das demais investigações em curso e dos depoimentos prestados na CPI              

revelaram que a organização criminosa passava por uma implosão interna, com César, Carlinhos e              

Adriano tentando destituir Cássio da cooperativa, tendo até chegado a fundar uma outra cooperativa              

em cidade vizinha à Bebedouro, por não ter sucesso inicialmente na retirada de Cássio, tão fácil e                 

lucrativo era o negócio de vender suco de laranja adquirido de grandes indústrias como se fosse da                 

agricultura familiar, ou seja, com produtos verdadeiramente adquiridos do pequeno agricultor           

familiar.  

 

Cássio é descrito por todos outros membros da cooperativa como um sujeito arrogante, autoritário,              
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que sempre utilizou a cooperativa como uma empresa de sua propriedade, sendo também um              

péssimo pagador, não honrava seus compromissos com fornecedores nem funcionários, e também            

atrasava o repasse das propinas ajustadas com agentes públicos, algo que sempre causava problemas              

para a entidade. Quando teve a oportunidade de esclarecer esses pontos na CPI, Cássio calou-se, por                

orientação de seu advogado. Seu depoimento prestado na Polícia de Bebedouro, que viria mais tarde               

a se tornar um pedido de delação premiada firmado com o Ministério Público Estadual, bem como o                 

depoimento prestado na Procuradoria Geral de Justiça, onde corre outra investigação por            

prerrogativa de função do Deputado Capez, traz informações sobre sua conduta criminosa, tendo             

sido enviado à CPI pelo Tribunal de Justiça. 

 

Cada um dos integrantes da organização criminosa chamada COAF tenta transferir sua            

responsabilidade ao outro, os que estão em hierarquia abaixo do ex-presidente Cássio Chebabi o              

acusam de ter autorizado todas as operações criminosas de fraude e repasse de propina e Cássio diz                 

que tudo o que fez foi influência de Marcel Júlio e César Bertholino, que o orientaram no sentido de                   

que praticar crimes seria a única forma de obter sucesso na venda dos produtos da cooperativa ao                 

Estado. 

 

Obviamente que tais alegações não afastam a responsabilidade de cada um dos membros dessa              

verdadeira quadrilha, criada com o único propósito de depauperar o já combalido patrimônio             

público. Todos tinham plena consciência da ilicitude de suas condutas, tendo agido para se locupletar               

às custas do contribuinte paulista. Até mesmo a esmagadora maioria da base governista na CPI, com                

nada menos que 8 membros dos 9 indicados para a comissão, que inicialmente tentava relativizar               

parte dos depoimentos da cúpula da cooperativa, sobretudo naquilo que não interessava ao Governo              

e a agentes políticos deste parlamento, com o absurdo argumento de que teriam sido coagidos pelos                

investigadores de Bebedouro, delegados e promotores, chegando a ocorrer em reuniões desta CPI da              

Máfia da Merenda uma constrangedora inversão de papéis, com os investigadores sendo            

praticamente colocados na condição de investigados por abuso de poder, voltaram atrás nesse             
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movimento assim que perceberam o caráter dos membros da falsa cooperativa. Ao que parece, a base                

do Governo até obteve certidões de antecedentes criminais de todo núcleo da COAF e lá constam                

ainda mais informações desabonadoras dos indivíduos. 

 

Todavia, não é admissível atribuir toda a responsabilidade pelo ocorrido única e exclusivamente aos              

membros da COAF e aos lobistas, algo que vem sendo a indicação dos parlamentares que dão                

sustentação ao governo. Lembremos que é impossível a consumação de crimes contra a             

Administração Pública sem a contraprestação de agentes públicos. Bem por isso a total pertinência              

deste relatório alternativo, a ser enviado a todas as esferas de controle e investigação competentes               

para apurar e punir os culpados por esse escândalo de desvio de dinheiro público. 

 

Esta é, portanto, a descrição do primeiro núcleo integrante do esquema da merenda no Estado, os dos                 

membros da COAF, primeiro sujeito ativo das graves condutas criminosas apuradas. 

  

2.2 - NÚCLEO LOBISTAS 

 

Os membros da cooperativa não conseguiriam por si só chegar ao alvo principal de suas pretensões                

espúrias sem os lobistas, pessoas que por sua influência junto a servidores públicos e agentes               

políticos conseguiram viabilizar a ligação com o órgão público comprador dos produtos            

superfaturados, adquiridos pelo Estado. 

 

Aqui cabe um apanhado histórico de como foi idealizado o esquema, posteriormente concretizado na              

aquisição de suco de laranja por meio do Contrato nº 0111/4444/2014, da Secretaria de Educação.               

No ano de 2013 a cooperativa venceu uma chamada pública promovida pela Secretaria de Educação,               

a de número 001/DAAA /2013 e em 2011 também fornecera suco de laranja à Secretaria Estadual de                 

Educação, cujos preços já estavam acima dos de mercado. Relatório do nobre Deputado Estevam              

Galvão demonstra isso. 
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Concluída a chamada pública, o respectivo contrato acabou não sendo assinado. Contando com o              

fornecimento certo do produto, a cooperativa ficou aguardando o pedido da Secretaria de Educação              

que jamais viria a ser expedido. Então membros da cooperativa passaram a pressionar servidores da               

pasta para agilizar a assinatura do ajuste, indo até pessoalmente ao local.  

 

Sem sucesso nas tentativas de assinar o contrato de 2013, Cássio acionou Sebastião Misiara,              

ex-vereador da Cidade de Barretos, Presidente da União dos Vereadores do Estado de São Paulo -                

UVESP, para ajudar na missão. Misiara conseguiu agendar uma reunião com o próprio Governador              

do Estado, quando este participou de evento na Cidade de Bebedouro. Sobre este fato disse à CPI                 

Sebastião Misiara em depoimento no dia 26 de outubro de 2016: 

 

“Acontece que eu fui apresentado pelo Emerson Girardi ao Sr. Cassio Chebabi em             

Barretos. Aconteceu o seguinte, a história é muito simples. O prefeito Fernando            

Galvão, na eleição de 2012, na cidade de Bebedouro, sabendo de uma ida do              

governador Geraldo Alckmin a Barretos, pediu ao Emerson que intermediasse junto           

ao governador a possibilidade de uma conversa de alguns minutos no aeroporto. Eu             

fiz o pedido, o governador atendeu o prefeito Fernando Galvão. O Cassio Chebabi             

estava, nessa visita do governador, não na caravana do prefeito, ele estava lá para              

receber o governador” (portal al.sp.gov.br, link Comissões, CPI da Merenda,          

transcrições, 26/10/2016, Sebastião Misiara Mokdici, fls. 8). 

  

O próprio Cássio Chebabi admitiu o encontro no pouco que falou à CPI no último dia 23 de                  

novembro de 2016, em resposta à pergunta da Deputada Beth Sahão, afirmando ter até tirado uma                

foto com Geraldo Alckmin na ocasião, na qual aparece posando com o suco fornecido ao Estado: 
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A SRA. BETH SAHÃO – PT - ...Ah, o senhor tem uma foto, também... Uma ou                

duas, se não me engano, com o governador Alckmin... O senhor tirou essa foto. O               

senhor se lembra de onde? 

O SR. CASSIO IZIQUE CHEBABI - Foi em Bebedouro. Eu estava entregando            

exatamente a folha do edital do... Da nossa vitória da chamada pública em 2013,              

para mostrar para ele que, em Bebedouro, nós tínhamos uma cooperativa que queria             

fornecer suco de laranja... (portal al.sp.gov.br, link Comissões, CPI da Merenda,           

transcrições, 23/11/2016, Cássio Izique Chebabi, fls. 99). 

 

A aproximação de Cássio com Sebastião Misiara rendeu a indicação do sobrinho do ex-vereador,              

Emerson Girardi, que foi contratado como vendedor da cooperativa e passou a tentar resolver o               

problema da chamada pública cujo contrato não foi assinado. Diante do insucesso da missão de               

Emerson Girardi devido à má relação do tio na Secretaria de Educação, como admitido pelo próprio                

Misiara em depoimento à CPI e por Cássio em seu depoimento à Polícia de Bebedouro, que se                 

converteu em delação posteriormente, Emerson entrou na COAF em 2012 e foi rebaixado de cargo               

na COAF para carregador de caixas por Cássio, que foi buscar outro lobista para resolver a questão. 

 

O contrato de 2013 não foi assinado por uma falha na reserva orçamentária, porém muitas outras                

graves irregularidades foram cometidas no processo como se verá no item sobre o núcleo Governo               

do Estado, o que faz concluir que realmente a não celebração da avença se deve à má relação do                   

primeiro lobista contatado, Sebastião Misiara, na Secretaria de Educação. 

 

Muito bem, ainda com o problema da não assinatura do contrato de 2013, cuja chamada pública foi                 

vencida pela COAF e tendo que lidar com as despesas de estocagem do suco, Cássio e César                 

conseguiram chegar através de um amigo em comum a Leonel Júlio, ex-deputado estadual que já               

fora presidente da Assembleia Legislativa na década de 1970. Em reunião na casa de Leonel, já em                 

meados de 2014, informaram o problema por que vinham passando e pediram auxílio ao              
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ex-parlamentar, que prontamente indicou seu filho para tratar do assunto, Marcel Ferreira Júlio. 

 

Marcel passou a cuidar dos interesses da cooperativa usando de sua amizade com Luiz Carlos               

Gutierrez, o Licá, assessor do Deputado Fernando Capez, em fatos que serão melhor detalhados no               

item 2.3, que tratará do Núcleo Assembleia Legislativa do esquema. O fato é que realmente deu                

resultado a contratação de Marcel Júlio na figura de representante da cooperativa, com a assinatura               

pela COAF do Contrato nº 0111/4444/2014, vencida a Chamada Pública nº 002/FNDE/2014.  

 

Para assegurar o repasse dos 10% (dez por cento) cobrados por Marcel pelos serviços prestados,               

foram assinados em agosto de 2014 três contratos, um com Jéter Rodrigues Pereira, no valor de R$                 

200.000,00 (duzentos mil reais) ou aproximadamente 2% sobre o valor contratado pelo Estado e              

outros dois contratos assinados com o escritório de advocacia Paciello Consultoria, nos percentuais             

de 4% e 4,5% do contrato de fornecimento de suco, o primeiro com valores destinados ao próprio                 

Marcel e o segundo para cobrir despesas de campanha do Deputado Fernando Capez. 

 

O contrato celebrado com Jéter não é outra coisa senão a prova da prática de falsidade ideológica e                  

de corrupção passiva pelo servidor, conforme se verá mais adiante. Os outros dois contratos de               

consultoria também são ideologicamente falsos e visavam tão somente ocultar seu verdadeiro            

propósito de recebimento de propina e lavagem de dinheiro por Marcel Júlio e César Bertholino, bem                

como possível prática de caixa 2. 

 

São muitos os depoimentos prestados à CPI por membros da cooperativa que descrevem condutas de               

Marcel Ferreira Júlio, como os trechos abaixo citados: 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT- A informação do Carlos Alberto            

Santana foi o seguinte: quando estava o Misiara deu errado, quando entrou o             

Marcel, deu certo. Procede? 
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O SR. CÉSAR AUGUSTO LOPES BERTHOLINO - Procede. (citado depoimento          

de César Bertholino, 31/08/2016, fls. 34) 

...O dinheiro era entregue na mão do Marcel. Dali para frente, não sabemos para              

onde foi  (idem, fls. 36) 

 

SR. CARLOS LUCIANO LOPES - Fui eu que falei. No estacionamento foi levado             

dinheiro para o Marcel. Um pagamento no estacionamento de uma distribuidora do            

deputado Nelson Marquezelli. Da mesma maneira que trouxe o dinheiro para o            

Marcel em Barueri, trouxe o dinheiro para ele duas vezes no shopping. Levamos             

dinheiro para ele na casa dele, através do César (citado depoimento de Carlos Luciano              

Lopes, 16/08/2016, fls. 34) 

 

Além da atribuição de repassar propina a agentes públicos, Marcel estendeu seus tentáculos até a               

Secretaria da Casa Civil do Governo do Estado de São Paulo. Valendo-se de sua amizade com Luiz                 

Roberto dos Santos, ex-chefe da pasta no período de 2015, estranhamente demitido uma dia antes da                

Alba Branca se tornar pública, Marcel solicitou agilização em alteração estatutária da cooperativa na              

Jucesp, onde Moita já havia trabalhado e tinha bom trânsito. Resultado: a documentação foi expedida               

antes do tempo habitual, favorecendo a COAF, que sem o registro da JUCESP não teria conseguido                

desbloquear no Banco do Brasil valor de crédito do contrato de fornecimento de suco depositado               

pelo Estado, em razão da ausência da formalização da alteração, exigida pelo banco para liberação               

do dinheiro.  

 

Moita também viria a prestar novo auxílio quando, após reuniões na casa de Leonel Júlio, onde a                 

organização criminosa planejava seus malfeitos, Marcel pediu orientação sobre como ganhar mais            

dinheiro em cima do contrato de fornecimento de suco. Luiz Roberto dos Santos entrou em contato                

com Fernando Padula, chefe de gabinete da secretaria de educação durante 10 anos seguidos o qual                

sugeriu que a cooperativa entrasse com pedido de reequilíbrio econômico-financeiro, algo que            
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renderia mais 2,4 milhões de reais, aproximadamente, para a cooperativa. Dessa forma, Marcel             

orientou Carlos Alberto da Silva Santana, então vice-presidente da cooperativa, que alterasse um             

requerimento anterior elaborado pela COAF, de aditivo contratual para reequilíbrio          

econômico-financeiro e protocolasse na Secretaria de Educação, o que foi feito, mas o documento              

está até agora misteriosamente desaparecido das dependências do órgão. 

 

Sobre os pedidos de agilização na JUCESP e de reequilíbrio econômico-financeiro, esses foram os              

esclarecimentos prestados na CPI por César Bertholino: 

 

Vamos lá: o Sr. Moita. Minha relação com ele... Era o Sr. Marcel que tinha... Não sei                 

se era amizade, com ele. Já o conhecia há um bom tempo. Foi feito um pedido junto                 

à Jucesp de aceleramento da ata nova da cooperativa e o Sr. Marcel pediu para o Sr.                 

Moita ajudar a acelerar esse processo lá. Por quê? Porque o Banco do Brasil, na               

época, precisava dessa ata nova, do registro dessa ata nova. Porque caiu um             

pagamento do Estado, lá, de um milhão e 200 e estava bloqueado. Se não              

apresentassem essa ata nova junto ao Banco do Brasil, eles não iriam liberar o              

dinheiro. Então, foi feito esse pedido para ele  (depoimento citado, fls. 68) 

 

 

Há também um documento enviado à CPI, de peças do processo da Operação Alba Branca, em que                 

foi localizado o arquivo eletrônico do pedido de reequiilíbrio econômico-financeiro formulado pela            

cooperativa, desaparecido na Secretaria de Educação. 

 

É preciso lembrar que segundo consta de depoimentos prestados por César Bertholino à CPI e de                

Cássio Chebabi nos demais processos, parte dos valores recebidos por Marcel eram repassados a seu               

pai Leonel Júlio, que o indicou. 
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Como se vê, sem Marcel o esquema não teria funcionado da forma como se deu. Ele confessa o                  

repasse de vultosos valores para os assessores Jéter Rodrigues Pereira e José Merivaldo dos Santos,               

tudo documentado por contrato e recibos assinados por Jéter e cheque depositado por José Merivaldo               

em sua própria conta pessoal. 

 

Pelos crimes de corrupção ativa, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro, Marcel deverá ser              

responsabilizado, em coautoria com os membros da cooperativa. 

 

2.2.1 – Análise da movimentação financeira da COAF frente aos pagamentos efetuados pelo             

Estado – aproximadamente 10% eram entregues a Marcel, que repassava a propina a agentes              

públicos 

A Chamada Pública nº 002/FNDE/2014 definiu que o Estado de SP deveria adquirir 2 milhões de                

unidades de suco de laranja de 200 ml a R$ 1,43 a unidade, perfazendo um valor total de R$ 2,8                    

milhões. Também seriam adquiridas 1,4 milhão de unidades de suco de laranja de 1 litro, ao custo                 

unitário de R$ 6,10, num valor total de R$ 8,5 milhões. 

Na ratificação dos termos de contrato, a Cooperativa Orgânica Agrícola Familiar/COAF           

comprometeu-se a fornecer 1.999.944 (hum milhão, novecentos e noventa e nove mil, novecentos e              

quarenta e quatro) unidades de suco de laranja de 200 ml, ao custo unitário de R$ 1,43, num valor de                    

R$ 2.859.919,92 (Dois milhões, oitocentos e cinquenta e nove mil, novecentos e dezenove reais e               

noventa e dois centavos). Também coube a COAF fornecer 1.399.896 (Hum milhão, trezentos e              

noventa e nove, oitocentos e noventa e seis) unidades de suco de laranja de 1 litro, ao custo unitário                   

de R$ 6,10, num valor total de R$ 8.539.365,60 (Oito milhões, quinhentos e trinta e nove mil,                 

trezentos e sessenta e cinco reais e sessenta centavos). 

O valor total a ser pago pelo governo do Estado de SP à COAF seria de R$ 11.399.285,52 (Onze                   

milhões, trezentos e noventa e nove mil, duzentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos). 
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CHAMADA PÚBLICA No. 2 FNDE/2014 – COAF 

EMPRESA SUCO UNIDADES VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 

COAF 200ML 2.000.000 1,43 2.860.000 

COAF 1L 1.400.000 6,1 8.540.000 

TOTAL 3.400.000   11.400.000 

RATIFICAÇÃO E TERMO DE CONTRATO (237/DAAA/2014) 

EMPRESA SUCO UNIDADES VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 

COAF 200ML 1.999.944 1,43 2.859.919,92 

COAF 1L 1.399.896 6,1 8.539.365,60 

TOTAL 3.399.840   11.399.285,52 

 

Conforme análise através do Sistema de Gerenciamento da Execução Orçamentária do Estado de SP              

(SIGEO) foram empenhados e liquidados no final de 2014 a quantia de R$ 238.301,00 referentes ao                

contrato para fornecimento de suco de laranja de 200 ml, enquanto o saldo restante, de R$                

2.621.619,00 foi empenhado em janeiro de 2015. Já o contrato para o fornecimento de suco de                

laranja de 1 litro foi inteiramente empenhado e liquidado em 2015, a partir do mês de março. 

Cumpre destacar que todas as ordens bancárias, ou seja, os pagamentos efetivos do governo estadual               

à COAF referentes aos dois contratos foram efetuados no ano de 2015, a partir do dia 1º abril e                   

estendendo-se até 14 de dezembro de 2015.  

Ao final do período (março a dezembro de 2015), o Estado repassou à COAF a quantia de R$                  

2.859.920 relacionada ao contrato de fornecimento de suco de laranja de 200 ml e R$ 8.537.316                

relacionada ao fornecimento de suco de laranja de 1 litro. 

O valor total repassado à COAF pela Secretaria de Educação do Estado de SP foi de R$                 

11.397.235,92. 
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Através da análise da movimentação financeira da COAF, a partir da quebra de seu sigilo bancário                

determinado pela CPI, pudemos identificar que todas as ordens bancárias do Estado de SP foram               

efetuadas em uma conta da COAF no Banco do Brasil, Agência no. 6571, conta corrente no. 1757,                 

ao longo do período de abril de 2015 a dezembro de 2015. 

Consolidando todos os lançamentos de créditos e débitos nesta conta corrente ao longo da execução               

dos contratos de fornecimento de suco de laranja observamos que, de fato, foi depositado, através de                

ordens bancárias, o valor total de R$ 11.397.235,92. 

Essa conta corrente, entretanto, também recebeu outros recursos não identificados através de            

Transferências Online (R$ 395.334,60), TED Transferência Eletrônica Disponível (R$ 40.000,00),          

Crédito CFE. Instruções (R$ 385.431.24) e Depósitos de Cheque BB Liquidado (R$ 29.421,00),             

perfazendo um total de créditos na conta corrente de R$ 12.247.422,76. 

Ainda assim, 93,06% de todos os recursos creditados nesta conta corrente foram provenientes do              

governo do Estado de SP. 

Por outro lado, nesse mesmo período, a conta corrente foi pouco utilizada para o pagamento de                

títulos e obrigações. Apenas R$ 15.391,05 foram utilizados para o pagamento de contas de energia,               

R$ 1.615,63 para o pagamento de contas de telefone e R$ 2.175,90 para o pagamento de títulos                 

bancários, num total de 0,16% do total dos débitos efetuados. Foram pagos também R$ 699,55 em                

tarifas bancárias. 

Em compensação, a quase totalidade dos recursos creditados nessa conta foi sacada através de TEDs               

(R$ 4.023.120,82), Saques em Dinheiro/Contra Recibo direto no caixa (R$ 7.086.611,46) e Saques             

em Cheque (R$ 1.012.260,45). No total, R$ 12.121.992,73 foram sacados dessa conta corrente – ou               

99,84% do total dos recursos -, evidenciando movimentações financeiras suspeitas por parte da             

COAF. 
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Desses R$ 12.121.992,73 sacados na Conta Banco do Brasil da COAF, pelo menos R$ 5.349.648               

foram depositados na Conta Corrente da COAF no Banco Bradesco, Agência no. 1492-3, Conta              

Corrente no. 5929-4, através da qual eram efetuados milhares de débitos através de pagamentos em               

cheque, transferências eletrônicas e saques em dinheiro, grande parte deles sem a possibilidade de              

identificação. 

Ao longo desse período, entretanto, pudemos identificar um padrão de débitos em espécie (através              

de cheque ou ainda mediante autorização de débito/dinheiro) na conta corrente do Banco Bradesco              

da COAF dias após o pagamento de parcelas efetuadas pelo Estado na conta corrente do Banco do                 

Brasil da COAF e sua imediata transferência de recursos para a conta do Bradesco. 

Esses débitos em espécie durante o período da vigência dos contratos de fornecimento de sucos de                

laranja da COAF para o Estado de SP foram de R$ 702.198,00. 

Também identificamos um débito através do cheque Bradesco número 8433, no valor de R$              

458.800,28, direcionado a diversos recebimentos não identificados no Extrato Bancário, no dia 29 de              

maio de 2015, três dias após uma ordem bancária do Estado na Conta Banco do Brasil da COAF e no                    

mesmo dia de uma transferência desse banco para a conta do Banco Bradesco. 

Outro pagamento suspeito através desta conta Bradesco da COAF ocorreu no dia 07 de abril de                

2015, por meio de cheque do Banco Bradesco emitido pela COAF para Cesar Bertholino, no valor de                 

R$ 71.500,00. Esse cheque foi descontado apenas cinco dias após ser creditado o primeiro              
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pagamento do Estado para a COAF no valor de R$ 714.902,00. O valor representa exatos 10% da                 

primeira parcela paga pelo Estado à COAF, percentual esse denunciado como resultante do             

pagamento de propinas aos agentes públicos e lobistas envolvidos no caso. Sabemos também que              

César Bertholino era vendedor da COAF e participava de diversos encontros políticos no período de               

vigência desse contrato, tendo sido inclusive apreendido pela polícia, em seu poder, a quantia de R$                

95,6 mil em dinheiro no dia 09 de janeiro de 2016. 

Somando todos esses lançamentos suspeitos, chegamos à quantia de R$ 1,2 milhão, valor próximo              

aos 10% do valor total do contrato do Estado com a COAF executado ao longo do período. 

Em síntese, conforme podemos analisar em detalhes, os débitos suspeitos ocorreram no Banco             

Bradesco após o Estado efetuar ordens bancárias para a COAF na sua conta corrente do Banco do                 

Brasil e esta cooperativa, por sua vez, efetuar volumosas transferências para a sua conta corrente no                

Banco Bradesco. 

Esses lançamentos financeiros reforçam as atividades suspeitas desenvolvidas pela COAF e a alta             

probabilidade de serem pagas quantias volumosas de propinas a agentes públicos e lobistas             

envolvidos na execução do contrato de fornecimento de suco de laranja para a merenda das escolas                

estaduais de São Paulo. 

A seguir, passamos a identificar estes lançamentos individualmente: 
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A análise financeira acima corrobora os depoimentos prestados na CPI, de pagamentos de percentual              

de aproximadamente 10% (dez por cento) do valor contratado em “comissões”, eufemismo para as              
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propinas pagas a Marcel Júlio e César Bertholino, repassadas a agentes públicos, aproximadamente             

R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais) aos cofres públicos.  

Além do evidente desvio de 10% sobre o contrato celebrado, para viabilizar propinas centralizadas              

em Marcel para distribuição a agentes públicos, constatado em depoimentos e da análise da quebra               

de sigilo bancário da COAF pela CPI, ao compararmos valores apontados com superfaturamento             

pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, saltaremos vertiginosamente o prejuízo causado aos               

cofres públicos e veremos também, sob outros aspectos, a falta de transparência na gestão desses               

vultosos recursos pelo Governo. 

2.2.2 Prejuízo causado pela Máfia da Merenda Estadual chega a R$ 8,21 milhões apenas              

no contrato com a COAF e a COAGROSOL. 

EMPRESA CONTRATO SUCO UNIDADES 

VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR TOTAL 

COAF 

237/DAAA/201

4 200ML 1.999.944 1,43 2.859.919,92 

COAF   1L 1.399.896 6,1 8.539.365,60 

COAGROSOL   1L 600.000 6,1 3.660.000,00 

TOTAL 3.399.840,00   15.059.285,52 

 

PREÇO DE 

MERCADO 

VALOR 

TOTAL 

MERCADO 

CONF. 

TCE/SP  

VALOR TOTAL 

SUPERFATURAD

O 

PREJUÍZO 

0,92 1.839.948,4 2.859.919,92 1.019.971,44 
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8 

2,5 

3.499.740,0

0 8.539.365,60 5.039.625,60 

2,5 

1.500.000,0

0 3.660.000,00 2.160.000,00 

  

6.839.688,4

8 15.059.285,52 8.219.597,04 

 

A Secretaria de Educação comprou 2 milhões de caixas de 1 litro de suco de laranja, sendo 1,4                  

milhões da COAF e o restante da COAGROSOL. Como o suco foi comprado por R$ 6,10 e o                  

Tribunal de Contas aponta que o preço médio de mercado na época era de R$ 2,50, essa diferença                  

representou um prejuízo de R$ 7,2 milhões. 

O Tribunal tirou como parâmetro para o suco de laranja de 200 ml os valores do produto adquirido                   

pela Prefeitura de São Paulo em 2015, aos preços de R$ 0,89 e R$ 0,96, dando uma média de R$                    

0,92. Desse modo, o prejuízo no suco de 200 ml seria de R$ 1,01 milhão. 

Ao todo, o prejuízo se aproxima do valor de R$ 8,21 milhões ao Erário Público Estadual, ou mais de                   

70% do valor total dos três contratos de fornecimento de suco de laranja para a merenda estadual. 

Em termos comparativos, isso representa que poderiam ser compradas quase 12 milhões de unidades              

de suco de laranja 200 ml, ou seja, seis vezes o que foi comprado pelo Estado. Se fizermos a mesma                    

comparação com o suco de laranja de 1 litro, seria possível comprar 3,46 milhões de litros, ou quase                  

uma vez e meia o que foi adquirido pelo Governo Alckmin. 

O governo paulista compra suco de laranja com embalagem tetrapak para manter a conservação uma               

vez que muitas escolas não possuem freezer. Com o valor total do superfaturamento (R$ 8,21               

milhões) daria para comprar aproximadamente 5.400 freezers , quase um por escola. 

O tamanho desse superfaturamento identificado apenas nesses contratos reforça o espaço para a             
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existência de um esquema de pagamento de propinas a lobistas e agentes públicos no Estado de São                 

Paulo. 

Cumpre destacar, finalmente, que esse fornecimento de suco de laranja de 1 litro da COAF para o                 

Estado, no valor de R$ 8,5 milhões, foi o maior contrato de fornecimento de gêneros alimentícios                

realizado pela Secretaria da Educação no ano de 2015, reforçando a possibilidade de interferências              

políticas maiores sobre sua efetivação. 

Dessa forma, vemos que o exame das diferenças entre o valor dos produtos fornecidos e os preços                  

praticados no mercado eleva consideravelmente o prejuízo causado aos cofres públicos, saltando as             

cifras de R$ 1.200.00,00 (um milhão e duzentos mil reais) comprovadamente desviados pela             

quadrilha representada pela COAF, lobistas e agentes públicos, para mais de 8 de milhões de reais                

prejuízo aos cofres públicos. Isso igualmente demonstra esta investigação merece um           

aprofundamento e auditorias devem ser realizadas em todos os contratos de merenda celebrados pelo              

Estado. 

 

2.3 - NÚCLEO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

 

Finalmente chegamos ao outro elo desse indecoroso esquema que lesou os cofres públicos estaduais              

e deploravelmente também a merenda de nossos estudantes. Para confirmar a afirmação anterior de              

que é impossível a consumação de crimes contra o erário sem a participação de agentes integrantes                

da própria máquina administrativa, passamos a discorrer sobre o Núcleo Assembleia Legislativa do             

esquema da merenda. Conforme demonstrado no item anterior, com a chegada de Marcel a trama               

criminosa finalmente se consumou, não sem a participação de agentes públicos do Estado, do Poder               

Legislativo e do Poder Executivo. Não fosse o providencial apoio de assessores lotados nesta Casa               

para que a falsa cooperativa entrasse e vencesse chamada pública promovida pelo Governo, que no               

mínimo foi omisso em relação às fraudes e ao superfaturamento dos produtos, jamais teria ocorrido o                
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esquema criminoso. 

 

Com a contratação de Marcel para interceder em assuntos de interesse da COAF, após a frustrada                

participação de Sebastião Misiara, Marcel lembrou-se de seu amigo Luiz Carlos Gutierrez, o Licá,              

assessor do Deputado Fernando Capez, a quem pediria uma colaboração no caso. Era julho de 2014.                

Marcel esteve calado nas duas ocasiões em que esteve na CPI, por orientação de seu advogado. Esses                 

fatos estão relatados em depoimento prestado por ele próprio na Procuradoria Geral de Justiça, onde               

corre toda a investigação sobre o contrato celebrado pelo Estado, corroborado também na             

Procuradoria da República em São Paulo, material também enviado à CPI. 

 

Num primeiro encontro com Licá, no escritório político Fernando Capez existente na Rua Tumiaru,              

próximo à Alesp, Marcel entregou documentos sobre o caso da chamada pública vencida pela COAF               

em 2013, cujo contrato respectivo não foi assinado, sendo que Licá disse que retornaria assim que                

possível. Dias depois Licá chamou Marcel para ir até o escritório, ocasião em que estava               

acompanhado de César Bertholino. Lá encontraram Licá e Fernando Capez, a quem Marcel já              

conhecia porque desde 2010 trabalhava em suas campanhas eleitorais e transmitiram toda a situação              

da chamada pública e o prejuízo que vinham sofrendo com o suco estocado, deixando prospectos da                

cooperativa e até amostras de suco, além dos documentos que Marcel já havia deixado com Licá em                 

outra ocasião. Como Capez já havia sido informado sobre a situação por Licá, comentou que               

considerava um absurdo aquela demora para assinar o contrato, de o Estado não fazer os pedidos de                 

fornecimento de suco para a cooperativa. De posse da documentação entregue por César e Marcel,               

Capez solicitou a sua secretária que enviasse o material para o e-mail institucional de Fernando               

Padula, Chefe de Gabinete da Secretaria de Educação, determinando que fosse questionado na             

mensagem o que estava acontecendo para não contratarem a COAF. César explicou um pouco sobre               

o “relevante” trabalho social da COAF e foi embora, levando até alguns santinhos do deputado,               

então em campanha para reeleição. Segundo Marcel, Capez pediu que aguardassem alguns dias para              

um retorno. Ao voltarem novamente ao escritório político de Capez na Rua Tumiaru, cerca de dez                
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dias depois, César e Marcel foram recepcionados por Licá e ficaram aguardando a chegada de Capez.                

Quando chegou ao escritório político, o deputado logo reconheceu os dois, sorrindo e perguntando:              

“vocês são da cooperativa?”, afirmando que não esqueceria o nome COAF. Capez teria dito que               

tinha novidades e pediu para a secretária ligar para Fernando Padula, o que não foi possível naquele                 

instante porque ele estava em reunião. Capez então ligou do próprio celular para Padula dizendo que                

precisava falar com urgência, ao que ele disse que retornaria em seguida. Quando isso aconteceu,               

minutos depois, Capez já foi questionando Fernando Padula, dizendo o seguinte: 

 

“Pô, Padula, o que está acontecendo com o assunto da Cooperativa COAF? Você             

ficou de me passar essa informação, eles estão com problema e vão perder o suco”               

(depoimento de Marcel à PGJ, fls. 2271, Processo nº 2022926-82.2016.8.26.0000) 

 

Padula informou a Capez que aquela chamada seria cancelada, no que Capez teria reagido em tom de                 

cobrança indagando o porquê do cancelamento. Padula esclareceu que foi por erro no edital. Capez               

perguntou quando teria um novo edital, tendo Padula respondido que seria em breve. Ainda com               

Padula ao telefone, César pediu para perguntar quando exatamente seria a abertura, em razão do               

prejuízo que vinham sofrendo pelo armazenamento do produto; o deputado indagou novamente,            

recebendo a informação de que não demoraria muito. Encerrou a chamada, agradecendo Padula e              

perguntando a seus interlocutores César e Marcel: “Ótimo, tranquilo”? Ao assentirem à indagação e              

prepararem-se para sair do local, Marcel descreveu a cena do sinal com os dedos indicadores e                

polegares de Capez dizendo: “Não esquece de mim, hein, estou sofrendo em campanha”             

(depoimento citado, fls. 2272). 

 

Duas semanas depois entrou em cena Jéter Rodrigues Pereira, a quem Marcel afirma desconhecer até               

então, ligando no número (11) 7828-2449 e solicitando o comparecimento de Marcel ao gabinete do               

Deputado Fernando Capez. Marcel veio até o gabinete do deputado, que ainda não era presidente da                

Casa. Jéter se apresentou e foi logo perguntando se Marcel estava com problemas na Secretaria de                
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Educação do Estado, deixando à vista um portfólio da cooperativa que Marcel havia deixado no               

escritório de Capez. Jéter afirmou que ele próprio, a pedido de Capez, havia se inteirado da situação,                 

sabendo sobre a nova chamada que seria aberta em breve. Disse a Marcel que sairia rapidamente, em                 

20 ou 30 dias. A partir daí deveriam resolver a questão financeira, entenda-se, a propina cobrada por                 

Jéter para auxiliar à COAF em sua empreitada.  

 

Apenas dois dias depois dessa primeira conversa, segundo depoimento de Marcel à Procuradoria             

Geral de Justiça, Jéter começou a exigir de Marcel que emprestasse carros para a campanha do                

Deputado Capez. Os pedidos eram ostensivos, Marcel tinha que arrumar logo os carros ou o valor                

correspondente para locação. Chegou a exigir R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) para alugar               

um veículo, Marcel conseguiu obter “apenas” R$ 1.000,00 (mil reais), depositando na conta de Jéter.               

Era agosto de 2014. Jéter ficou furioso com o depósito de apenas parte do pedido e ameaçou encerrar                  

as tratativas de auxílio à cooperativa. Informou a Marcel que havia falado com Dione da Secretaria                

de Educação na Rua 13 de maio, sabendo que em questão de dias o novo edital de chamada pública                   

de suco sairia, mas que a cooperativa deveria “colaborar” com ele emprestando os carros solicitados.               

Marcel repassou a informação a César, que em dois dias conseguiu um gol branco de propriedade da                 

cooperativa, placas FHN-6343 ou 6344, trazendo para Jéter até São Paulo. As chaves do veículo               

foram entregues no restaurante da Assembleia, quando Jéter afirmou que o carro seria utilizado por               

um pastor candidato à eleição em dobrada com Fernando Capez. No dia 21 de agosto de 2014, dias                  

depois desse encontro, saiu o Edital de Chamada Pública nº 002/FNDE/2014, Processo nº             

0111/4444/2014. Após a publicação, Jéter novamente chamou Marcel até a Assembleia, dizendo que             

tudo saiu conforme planejado, portanto exigia 2% do valor do futuro contrato com o Estado de São                 

Paulo, ou seja, aproximadamente 200 mil reais para ele, mais 450 mil reais para a campanha de                 

reeleição do Deputado Fernando Capez. Marcel comunicou César sobre a “proposta”, que por sua              

vez consultou Cássio, este último aceitando o achaque. Assim é que foram assinados um contrato               

com Jéter no percentual de 2% sobre o futuro contrato (R$ 200 mil), um de 4,5% (quatro e meio por                    

cento), relativo à comissão de Marcel, que seria dividida com César, e um último de 3,5% (três e                  
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meio por cento), que viabilizaria o repasse dos R$ 450 mil para a campanha de Capez. Os dois                  

últimos contratos foram firmados em nome de Paciello Consultoria Jurídica, um escritório de             

advocacia pertencente à cunhada de Marcel, Vanessa Paciello. 

 

As investigações a cargo da Procuradoria Geral de Justiça, enviadas a esta Comissão, levantaram que               

os contratos de consultoria tinham em verdade os percentuais de 4% e 4,5%, mas os pagamentos                

efetuados, segundo Marcel, com pequena variação no valor total pago. 

 

No depoimento de Marcel à PGJ, ele afirma que os pagamentos feitos a Jéter eram realizados                

mediante recibos assinados por ele, a grande maioria em dinheiro vivo. Esses documentos foram              

enviados à CPI. A quantia que seria destinada ao pagamento de dívidas da campanha do Deputado                

Capez, era também entregue em dinheiro vivo a Jéter e a José Merivaldo dos Santos, outro assessor                 

do deputado, mas sem a emissão de recibos, o que começou a ocorrer a partir de maio de 2015,                   

quando o Estado passou a efetuar os pagamentos relativos ao suco de laranja adquirido. Ainda no                

final de 2014, Jéter exigiu de Marcel um cheque pré-datado para março de 2015, quando previam o                 

início dos pagamentos pelo Estado, para Jéter descontar no banco como factoring e pagar despesas               

de campanha do Deputado. Como o cheque não teria sido aceito pelo banco em razão de a                 

cooperativa estar com o nome sujo, Jéter e Merivaldo foram até a casa de Marcel ameaçá-lo para                 

pagar, sob pena de melar todo o negócio com o Estado.  

 

Esta Comissão Parlamentar descobriu que o cheque de R$ 50 mil foi depositado antecipadamente              

pelos assessores, nominal a José Merivaldo dos Santos e foi essa devolução que acabou provocando               

a irritação dos servidores ligados a Fernando Capez, que foram cobrar de forma dura o valor do                 

cheque emitido, não só Marcel, mas também César Bertholino, que assim esclareceu em seu              

depoimento prestado à CPI dia 31 de agosto de 2016: 

 

O SR. CÉSAR AUGUSTO LOPES BERTHOLINO - Eu entendo que uma  
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parte ia para o Sr. Jeter, porque ele tinha um contrato com a cooperativa. Eu               

acredito, agora... 

A SRA. BETH SAHÃO – PT - O senhor acredita que seja o Sr. Jeter? 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA – PT -O Jeter, então, recebeu o dinheiro? 

O SR. CÉSAR AUGUSTO LOPES BERTHOLINO - Acredito que sim. 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT- Há um cheque que seria para ele, foi               

para o Merivaldo. 

O SR. CÉSAR AUGUSTO LOPES BERTHOLINO - Na verdade, esse cheque, o            

que aconteceu? Ele pediu esse cheque... 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA – PT - De que valor era o cheque? 

O SR. CÉSAR AUGUSTO LOPES BERTHOLINO - 50 mil. Ele pediu esse            

cheque...  

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA – PT - Ele quem? 

O SR. CÉSAR AUGUSTO LOPES BERTHOLINO - O Jeter. Ele pressionou o            

Cassio, pressionou todo mundo, que estava precisando de dinheiro... 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA – PT - Pressionou como? 

O SR. CÉSAR AUGUSTO LOPES BERTHOLINO - Ligava, fazia ameaças. 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Fazia ameaça? 

O SR. CÉSAR AUGUSTO LOPES BERTHOLINO - Ameaças. Opa! 

A SRA. BETH SAHÃO – PT - Tipo ameaça assim: “Se não me pagar, vou abrir                

minha boca?” 

O SR. CÉSAR AUGUSTO LOPES BERTHOLINO - Não, tipo assim: “Se não me             

der esse cheque...” 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT- Ele ameaçava como?  

 

O SR. PRESIDENTE - MARCOS ZERBINI - PSDB - Está dizendo que ameaçava.             

Deixe-o dizer de que forma se ameaça, e não... 
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O SR. CÉSAR AUGUSTO LOPES BERTHOLINO - Ele ameaçava o Sr. Cassio            

que iria cancelar o contrato do Estado. Só isso. Que não iria sair o contrato. Então                

ele pediu esse cheque, foi dado o cheque para 90 dias para ele, só que esse cheque foi                  

depositado com 30 dias. O cheque voltou, e ligou na cooperativa um senhor de nome               

José Merivaldo. O que ele disse em relação ao cheque? Ele disse que havia trocado... 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT- Disse para quem? 

O SR. CÉSAR AUGUSTO LOPES BERTHOLINO - Ele disse para o Cassio que             

havia descontado esse cheque para o Sr. Jeter. O Sr. Jeter estava precisando de              

dinheiro. Ele deu o dinheiro para o Sr. Jeter, ficou com o cheque. Tipo uma               

agiotagem, sei lá, se cobrou algum juro,alguma coisa. Deu dinheiro e ficou com o              

cheque, na garantia. É que o cheque havia voltado e que ele queria receber o cheque.                

Só isso  (depoimento citado, fls. 36/38) 

 

Todos os outros membros da cooperativa mencionaram o nome de Jéter como um dos beneficiários               

de vantagens indevidas nos depoimentos prestados à CPI.  

 

Em depoimento à CPI dia 13 de setembro de 2016, Jéter deu as seguintes explicações sobre o                 

contrato assinado com a COAF: 

 

O SR. PRESIDENTE - MARCOS ZERBINI – PSDB - E o referido contrato de              

assessoria que o senhor teria prestado à Coaf, ele realmente aconteceu, a assinatura             

é do senhor? 

O SR. JETER RODRIGUES PEREIRA - Sim, aconteceu. 

O SR. PRESIDENTE - MARCOS ZERBINI - PSDB - Qual o serviço que o senhor               

deveria prestar? 

O SR. JETER RODRIGUES PEREIRA - O contrato foi feito com o objetivo de eu               

estar ajudando a Coaf em caso de eles necessitarem de algumas certidões junto aos              
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órgãos governamentais [sic] (portal al.sp.gov.br, link Comissões, CPI da Merenda,          

transcrições, 13/09/2016, Jéter Rodrigues Pereira, fls.138/139). 

 

As provas da prática de corrupção passiva, concussão, improbidade administrava e falta grave punida              

com demissão a bem do serviço público contra o Senhor Jéter são tão contundentes que nem se faz                  

necessário discorrer muito sobre esse tema, sem dúvida alguma nem controvérsia entre todos os              

membros da comissão. Além do inacreditável contrato assinado entre um servidor estadual e uma              

empresa que mantém negócios com o Estado, Jéter firmou recibos dos pagamentos que recebia,              

tendo ainda repassado cheque no valor de 50 mil reais para seu comparsa José Merivaldo dos Santos,                 

que o depositou em sua própria conta. Na CPI, Jéter reconheceu sua assinatura em um dos recibos, o                  

de 50 mil, negando sua firma em outros, algo de que ele acabou se retratando em depoimento na                  

Procuradoria Geral de Justiça, quando reconheceu a assinatura em outros recibos. 

 

A participação de Jéter no esquema, assim, é irrefutável, com provas robustas trazidas à CPI, sendo                

questão de tempo sua condenação penal e demais sanções nas esferas civil e administrativa.  

  

José Merivaldo dos Santos é outra pessoa umbilicalmente envolvida nas tramoias, como comparsa de              

Jéter nos crimes cometidos. Ele também foi pouco cauteloso ao depositar o cheque emitido pela               

COAF referente à propina paga a ele e Jéter e ainda admitiu à CPI que efetuou a cobrança do título                    

junto a Marcel e César. Veja-se o trecho do depoimento de José Merivaldo dos Santos dado à CPI                  

dia 21 de setembro de 2016, deu os seguintes esclarecimentos sobre os fatos a ele imputados: 

 

Ele [Jéter] me deu um cheque de 50 mil reais, que eu depositei na minha conta para                 

pegar o que ele me devia e devolver o resto do dinheiro para ele. Foi isso o que                  

houve. Depositei o cheque, voltou. Estou só resumindo, mas eu briguei com ele, falei,              

fui atrás dele, cobrei. Ele falava que iria pagar. Ele me deu o telefone do Marcel,                

para que eu ligasse e até ajudasse a cobrar, para pegar a minha parte. Liguei e                
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cheguei até a encontrar com ele, aqui na Casa, com esse Marcel, cobrando. Fiz              

aquilo que achava que tinha que fazer. Esse cara me deve, eu tenho que cobrar. Se                

eu não cobrar... (portal al.sp.gov.br, link Comissões, CPI da Merenda, transcrições,           

21/09/2016, José Merivaldo dos Santos, fls.7). 

 

É surpreendente a naturalidade com que os assessores falaram sobre as falcatruas cometidas, como se               

fosse algo banal, sem nenhuma consequência. Outra evidência da participação de Meriva, como é              

conhecido, nos ardis perpetrados são as inúmeras contradições de seu depoimento a esta CPI, como               

quando em princípio afirma jamais ter tido acesso ao contrato firmado por Jéter com a COAF e                 

depois, novamente indagado sobre a prova da corrupção cometida, contraria o que havia asseverado              

perante esta comissão: 

 

Foram exatamente essas, as circunstâncias. Esse contrato, eu nunca vi. Não ajudei,            

não fiz nenhum tipo de... Não fui à Secretaria, não fui a nenhum lugar para ele.                

Mesmo porque, se eu tivesse que fazer, eu faria. Por que fazer com ele? Não tinha                

razão para ficar tendo que ajudá-lo. Não vejo motivos. Se eu tivesse que fazer, eu               

faria sozinho. Basicamente, é isso  (depoimento citado, fls. 7) 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA – PT - Cumprimento o Sr. Presidente, os             

Srs. Deputados, todos que estão aqui acompanhando - servidores, imprensa,          

estudantes. Cumprimento o depoente e seu advogado. Quero dizer também que           

ficamos tristes com a sua situação de saúde, mas temos que fazer o nosso papel, até                

porque há muitas dúvidas no ar. O que o senhor acha daquele contrato assinado pelo               

Sr. Jeter?  

O SR. JOSÉ MERIVALDO DOS SANTOS - Eu não li. Eu só vi, mas não li.                

Sinceramente. Eu vi, mas não li [sic]  – (depoimento citado, fls. 17). 
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Merivaldo ainda foi acusado por Jéter de ameaça, em razão de supostamente ter sido responsável por                

um ofício determinando a transferência de um delegado. Meriva nega, mas tudo deve evidentemente              

ser investigado. 

A estapafúrdia resposta dada pelo Senhor Merivaldo sobre questão central dos ilícitos a ele              

atribuídos tornam clara sua participação nos malfeitos. Com efeito, nenhuma dúvida há sobre a              

participação de Jéter e Meriva nos atos de corrupção. 

 

Há ainda notícias das investigações a cargo da Procuradoria Geral de Justiça, enviadas a esta               

Comissão, de que os procuradores detectaram movimentação atípica nas contas bancárias           

pertencentes a Jéter e Merivaldo. Na de Jéter houve movimentação a maior de 122 mil reais na conta                  

em 2015. O valor é aproximadamente metade dos cerca de R$ 250 mil reais recebidos por Jéter do                  

contrato da COAF, podendo ter relação com o esquema. Na de Merivaldo houve movimentação              

atípica de R$ 500 mil reais a maior no ano de 2015, sendo R$ 364 mil em dinheiro, valor total                    

aproximado do que seria repassado aos assessores para o pagamento de dívidas da campanha de               

Fernando Capez, R$ 450 mil reais. Sobre esse fato voltaremos a mencionar doravante. 

 

Em relação à possível participação do Deputado Fernando Capez e de seu assessor Luiz Carlos               

Gutierrez, alguns pontos precisam ser abordados. 

 

Luiz Carlos Gutierrez, ouvido pela CPI dia 14 de setembro de 2016, informou não ter qualquer                

relação com os fatos mencionados e que não conhece nenhum membro da cooperativa e que conhece                

Jéter e Merivaldo, mas jamais teve nenhuma relação direta com eles. Em relação a Marcel, fez o                 

seguinte esclarecimento: 

 

Eu conheço o Marcel, por ser filho do deputado Leonel Júlio, de alguns anos, de               

algumas campanhas que eu fiz durante minha vida inteira (portal al.sp.gov.br, link            

Comissões, CPI da Merenda, transcrições, 14/09/2016, Luiz Carlos Gutierrez, fls.16). 
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Vimos no item anterior que Marcel disse em seu depoimento na Procuradoria Geral de Justiça que                

era amigo de Licá, indo até ele para pedir ajuda nos assuntos de interesse da COAF. Há, portanto,                  

convergência nos depoimentos de Marcel e Licá quanto ao fato de se conhecerem de longa data e                 

manterem relação de amizade. 

 

Por outro lado, Marcel afirmou que não conhecia Jéter quando este entrou em contato por telefone                

chamando-o para vir até à Assembleia Legislativa para conversar e passou a tratar do assunto COAF,                

duas semanas após a última reunião no escritório do Deputado Fernando Capez da Rua Tumiaru,               

onde Licá e César também estavam presentes. Jéter, por seu turno, assim respondeu à indagação               

sobre Marcel: 

 

O SR. PRESIDENTE - MARCOS ZERBINI – PSDB - O senhor já  conhecia o 

Marcel? 

O SR. JETER RODRIGUES PEREIRA - Não, senhor. Conheci o pai dele o 

deputado Leonel Julio, que foi presidente da Assembleia Legislativa em 75. 

O SR. PRESIDENTE - MARCOS ZERBINI –PSDB - E aí ele veio procurá-lo. 

O SR. JETER RODRIGUES PEREIRA - Ele esteve no gabinete procurando 

informações sobre um processo licitatório que tinha ganhado em 2013 e que, até 

aquele momento, não tinha sido autorizado a fazer a entrega dos produtos  (depoimento 

citado, fls. 138) 

 

Aqui apontamos para outra coincidência entre depoimentos, dessa feita entre Marcel e Jéter, ambos              

deixando claro que não se conheciam antes do fatídico encontro entre final de julho e agosto de                 

2014. 

 

Finalmente temos as declarações do Deputado Fernando Capez, que assim se manifestou sobre José              

56 

 



                     ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO 
PAULO 

                   COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DA MERENDA 
                 RELATÓRIO EM SEPARADO 

 
 

Merivaldo dos Santos: 

 

O Merivaldo é um funcionário que, quando fez uma dobrada em 2006 com o 

deputado, ele atuou, ajudou. Sempre me ajudou nas campanhas, mas nunca integrou 

o núcleo central de campanha. Ajudava, pedia votos, sempre colaborou. Para mim, 

foi uma surpresa muito grande. Espero que os fatos venham a esclarecer cabalmente, 

mas foi uma surpresa para mim o que aconteceu (portal al.sp.gov.br, link  Comissões, 

CPI da Merenda, transcrições, 14/09/2016, Deputado Fernando Capez, fls. 49) 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA – PT - Quem  indicou o Sr. Jeter para 

trabalhar com o senhor? 

O SR. FERNANDO CAPEZ – PSDB - Merivaldo (portal al.sp.gov.br, link           

Comissões, CPI da Merenda, transcrições, 14/09/2016, Deputado Fernando Capez, fls.          

78). 

 

O Deputado Fernando Capez negou veementemente qualquer relação com os fatos, alegando            

também desconhecer Marcel ou qualquer outro membro da cooperativa. 

 

A singela leitura dos trechos acima mencionados dos depoimentos do Deputado Fernando Capez,             

Jéter, Merivaldo, Licá e Marcel tornam altamente verossímil a versão contada por Marcel à              

Procuradoria Geral de Justiça, em proposta de delação premiada. É cediço que a legislação que trata                

da colaboração premiada assegura a atenuação da pena do colaborador somente quando as provas por               

ele indicadas sejam efetivamente produzidas no processo penal. Marcel está longe de ser uma pessoa               

que não tenha ciência dessas condições e não poderia correr o risco de tornar sua pretensa delação                 

em pura confissão, sem os benefícios legais da recente norma, como esclareceu um dos procuradores               

de justiça do caso quando membros desta comissão estiveram em diligência na Procuradoria de              

Justiça.  
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Quanto aos depoimentos prestados, se Marcel não conhecia Jéter anteriormente, como os dois             

afirmaram, mas Licá já conhecia Marcel e vice-versa, assim como Licá também conhecia Jéter e               

Meriva, como afirmou na CPI, há fortíssimos indícios de que Marcel realmente procurou Licá para               

auxiliar na missão assumida com a COAF. A proximidade de Capez com Meriva, que sempre               

trabalhou nas campanhas do deputado, a ponto de indicar Jéter para seu gabinete, torna igualmente               

crível essa conexão posterior de Jéter com Marcel, após as reuniões ocorridas no escritório de Capez                

da Rua Tumiaru. É possível concluir que logo depois das reuniões entre Marcel, César, Capez e Licá                 

no escritório político da Rua Tumiaru, alguém determinou a continuidade do “atendimento” para             

Jéter e Merivaldo. 

 

Por limitações de tempo e de comando, a CPI ainda não recebeu as quebras de sigilo telefônico de                  

Fernando Capez, de Jéter, Meriva, Licá e Marcel, também não chegando à CPI as quebras de sigilo                 

dos telefones institucionais da Secretaria de Educação, de Fernando Padula, nem os telemáticos do              

ex-chefe de gabinete. Esses documentos devem elucidar se houve ligações e envio de e-mails entre o                

Deputado Fernando Capez e Fernando Padula, ex-chefe de gabinete da Secretaria de Educação,             

entre os meses junho a agosto de 2014, o que pode corroborar o depoimento prestado por Marcel                 

Júlio, bem como se houve comunicações entre Licá e Marcel no período. A quebra de sigilo                

telefônico de Jéter e Marcel também pode confirmar em que momento quem ligou para o outro, após                 

as reuniões havidas no escritório político da Rua Tumiaru, segundo Marcel. 

 

Como esse ponto não foi esclarecido com as quebras de sigilo telefônico indicadas, sendo certo que                

as demais investigações prosseguirão após o encerramento desta CPI que lamentavelmente não pode             

obter tais informações, o fato é que muita verossimilhança há no depoimento prestado por Marcel,               

que numa segunda ida à Procuradoria Geral de Justiça, recentemente, não desconstituiu nada daquilo              

que fora manifestado no primeiro depoimento, registrando apenas impressões pessoais que em nada             

alteram o rumo do processo. 
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Não é razoável supor que Jéter e Marcel, que não se conheciam, tenham se encontrado casualmente                

no gabinete do Deputado Fernando Capez para encaminhar assuntos de interesse da COAF,             

assinando posteriormente contrato entre a entidade e o assessor, a fim de garantir o repasse de                

propina. Tampouco é crível que Marcel tenha procurado uma pessoa que claramente parece não              

dominar temas razoavelmente complexos como Jéter, para propor uma intervenção na Secretaria de             

Educação, solucionando a situação da cooperativa. Está claro que algum superior hierárquico de             

Jéter lhe passou a questão recebida para dar andamento com Marcel. Aí estão os fortes indícios de                 

que houve sim a participação do Deputado Fernando Capez e de seu assessor Luiz Carlos Gutierrez                

nas condutas praticadas pelos assessores Jéter Rodrigues Pereira e José Merivaldo dos Santos. 

 

Há ainda novos elementos trazidos pelas investigações em curso na Procuradoria Geral de Justiça,              

que felizmente parecem ter avançado naquele órgão, principalmente após a instalação da CPI da              

Merenda nesta Casa. O cunhado do Deputado Fernando Capez, Rogério Auad Palermo, um dos              

coordenadores de campanha do deputado, administrador do instituto jurídico pertencente a Capez e             

proprietário de mais de 70 empresas, efetuou uma transferência bancária no valor de R$ 2.500,00               

(dois mil e quinhentos reais) em favor de José Merivaldo dos Santos no ano de 2015, fato que                  

certamente confirma a enorme proximidade entre o Deputado e o um dos assessores diretamente              

envolvido no esquema, com robustas provas de recebimento de propina da COAF. 

 

Mais, os R$ 500 mil movimentados por Meriva em sua conta incompatíveis com seus rendimentos               

no mesmo ano de 2015 são bem próximos aos R$ 450 mil informados por Marcel de repasse de                  

propina nesse ano para Meriva, segundo ele para pagamento de dívidas de campanha de Capez. O                

valor em dinheiro movimentado na conta de Meriva foi de R$ 364 mil, segundo apontou perícia no                 

processo em curso na Procuradoria de Justiça, valor também próximo aos quatrocentos e cinquenta              

mil. Existe, pois, um conjunto probatório muito vigoroso a confirmar o depoimento de Marcel Júlio à                

Procuradoria Geral de Justiça, afirmando existir a participação do Deputado Fernando Capez no             

esquema, junto com seu assessor Luiz Carlos Gutierrez. Marcel acrescentou em seu depoimento que              
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José Merivaldo dos Santos fazia a cobrança das propinas dizendo que o valor era destinado ao                

pagamento de dívidas de campanha do deputado, lembrando que Capez confirmou à CPI que Meriva               

sempre trabalhou em suas campanhas. 

 

Sobre as cobranças de Merivaldo, afirmou Marcel em seu depoimento na Procuradoria Geral de              

Justiça: 

 

“...Aí, o Merivaldo estava alterado, falando que o deputado tinha cobrado, queria            

saber a situação do cheque... ” (depoimento citado, fls. 4268 do Processo           

nº2022926-82.2016.8.26.0000)  

 

Há também a questão do veículo emprestado a Jéter, também para ser utilizado na campanha do                

candidato Capez em 2014. No inquérito instaurado em Bebedouro estão infrações de trânsito             

cometidas entre setembro e dezembro de 2014 com o veículo gol pertencente à COAF, indicando que                

o carro trafegou muito pela capital paulista naquele período, confirmando que foi entregue o              

automóvel para Jéter em São Paulo. Os depoimentos de todos os membros da COAF e de Marcel são                  

uníssonos nesse sentido.  

 

Destarte, sendo incontroversa a participação perniciosa de Jéter Rodrigues Pereira e José Merivaldo             

dos Santos nas graves condutas criminosas praticadas, os fortes indícios de participação do Deputado              

Fernando Capez e de seu assessor Licá merecem o aprofundamento das investigações em relação a               

esses agentes, a ser encaminhado aos órgãos competentes, os quais certamente prosseguirão com as              

investigações. As menções ao nome do Deputado surgem em praticamente todos os depoimentos dos              

membros da falsa cooperativa, além da delação premiada de Marcel na Procuradoria de Justiça,              

podendo já haver elementos para instauração de ação penal também contra o parlamentar. 

Mais, pode ter havido no mínimo omissão do Deputado Fernando Capez em relação aos próprios               

assessores. Explica-se: tão logo explodiu a Operação Alba Branca, foi instaurado procedimento de             
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apuração de responsabilidade contra os funcionários. Isso não impediu que Jéter fosse aposentado             

mesmo após a instauração da sindicância, como se verá no subitem a seguir. Além disso, o atual                 

Secretário Geral de Administração da Casa, Alexandre Zakir, pessoa indicado pelo Presidente            

Fernando Capez, foi acusado por Jéter de tentar orientar seu depoimento junto aos órgãos de               

investigação, em tentativa de embaraço à investigação sobre organização criminosa. O áudio de             

entrevista em que Jéter fez tal afirmação foi enviado a esta CPI.  

Pois bem, é preciso encaminhar às autoridades que prosseguirão as investigações todos esses fatos              

que decerto provocarão as condenações de Jéter e Merivaldo pela consumação de crime de corrupção               

passiva, para dizer o mínimo, bem como o aprofundamento das investigações para apurar os fortes               

indícios existentes contra o Deputado Fernando Capez e seu assessor Luiz Carlos Gutierrez. 

 

2.3.1 - Movimentação Financeira Atípica de Jeter e Merivaldo conforme apurado pela 

Procuradoria Geral de Justiça, enviado à CPI 

Merivaldo e Jeter movimentaram recursos acima dos provimentos recebidos em 2015, conforme            

análise realizada pela Procuradoria de Justiça no processo que corre naquele órgão. 

Mais ainda, analisando o cruzamento dos créditos efetuados pelo Estado para a COAF e os cheques                

ou valores em espécie depositados nas contas de Merivaldo e Jeter sem a comprovação da origem                

dos recursos, podemos observar uma grande sincronia desses lançamentos. 

Conforme já apontamos, a execução orçamentária do contrato da COAF com o governo paulista              

ocorreu de abril a dezembro de 2015, enquanto vários lançamentos suspeitos nas contas correntes de               

Merivaldo e Jeter ocorreram de maio de 2015 a dezembro de 2016. 

O quadro abaixo elenca cronologicamente esses lançamentos. 
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Além da sincronia dos lançamentos, elaboramos um quadro abaixo que revela, mês a mês, os valores                

pagos pelo governo do Estado à COAF e os depósitos (exclusive salários) efetuados por Jeter e                

Merivaldo em suas contas correntes. 

Conforme podemos observar, foram efetuados depósitos de R$ 36,7 mil nas contas de Jeter,              

excluindo os salários, bem como foram efetuados depósitos de R$ 364,7 mil nas contas de Merivaldo                

além dos provimentos. Todos estes depósitos foram realizados em 2015, exatamente no período de              

execução do contrato do Estado com a COAF. 
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Os documentos enviados à CPI pela Procuradoria Geral de Justiça reforçam as provas contra Jéter e                

Merivaldo do recebimento de propina e tornam o valor a maior recebido por este último próximo dos                 

R$ 450 mil repassados à campanha de Capez, coforme delatado por Marcel. 

 

2.3.2 – Da sindicância aberta contra os servidores JÉTER RODRIGUES PEREIRA, JOSÉ            

MERIVALDO DOS SANTOS E LUIZ CARLOS GUTIERREZ 

 

A abertura de procedimentos visando a apuração de responsabilidades de servidores desta            

Casa é outra situação que merece destaque, podendo implicar eventual omissão do Deputado             

Fernando Capez, presidente do parlamento. 

 

A Comissão de Apuração Preliminar da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo             

produziu 17 volumes, num total de 3.741 páginas de processo da Apuração Preliminar de eventual               

responsabilidade de servidor nos fatos no esquema de fraudes da merenda escolar no Estado de São                

Paulo, decorrente da deflagração “Operação Alba Branca” pela Polícia Civil e Ministério Público             

Estadual em 19 de janeiro passado. 
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Diante dos fatos noticiados pela investigação no esquema de fraudes de merenda escolar, que              

foram citados no inquérito policial da mencionada “Operação Alba Branca”, Augusto Eduardo de             

Souza Rossini, então Secretário Geral de Administração da Alesp, propôs em 22 de janeiro de 2016                

que fossem apurados os indícios de participação dos servidores Jeter Rodrigues Pereira, Luiz Carlos              

Gutierrez e José Merivaldo dos Santos.  

 

Nessa esteira, a referida comissão realizou a apuração preliminar de eventual           

responsabilidade nos fatos dos servidores e ex-servidor citados nas investigações, de modo que em              

reunião de 06/05/2016, conforme ata que consta nos autos, determinou a notificação para oitiva os               

senhores Jeter Rodrigues Pereira, na ocasião lotado no departamento de Comissões e do senhor Luiz               

Carlos Gutierrez, lotado na Presidência, para os dias 17 e 18 de maio de 2016, respectivamente e                 

José Merivaldo dos Santos, lotado no Departamento de Informática e Desenvolvimento           

Organizacional para o dia 16 de maio de 2016, sendo que por motivo de afastamento só pode ser                  

ouvido em 13/06/2016. 

 

Após as oitivas, houve por parte da comissão sindicante a solicitação de cópias dos depoimentos               

dos averiguados na presente CPI, anexadas aos processos de sindicância em meados de setembro de               

2016. 

 

Diante das informações obtidas, os encaminhamentos efetuados pela Comissão de Apuração           

Preliminar apontam que há indícios de autoria e materialidade para instauração de processo             

administrativo disciplinar em face de Jeter Rodrigues Pereira que deixou de observar os deveres e as                

proibições elencadas no Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado – Lei 10.261/1968,             

artigos 241, XIV; 242, V; 243, I, II, III, IV, IX, X, XI. 
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Na sequência foi determinado o envio de ofício ao E. Tribunal de Contas do Estado de São                 

Paulo, órgão competente para apreciar, para fins de registro, a legalidade da concessão de              

aposentadorias conforme artigo 33, III da Constituição do Estado, (recebido em 20/10/2016)            

comunicando o órgão acerca da instauração de processo administrativo disciplinar contra o servidor             

Jéter. 

 

As apurações em relação a José Merivaldo dos Santos demonstraram, por sua vez, que também               

há indícios de autoria e materialidade para instauração de processo administrativo disciplinar, pois o              

servidor deixou de observar os deveres e as proibições elencadas no Estatuto dos Funcionários              

Públicos Civis do Estado – Lei 10.261/1968, artigos 241, XIV; 242, V; 243, I, II, III, IV, VI IX, X,                    

XI, determinando ainda o encaminhamento de ofício com o teor da apuração à Prefeitura do               

Município de São Paulo (recebido em 20/10/2016) com cópia do procedimento realizado pela             

Comissão de Apuração Preliminar da ALESP para que a Corregedoria Geral do Município adote as               

providências cabíveis, pois sua origem é aquela municipalidade, cedido que está à Assembleia             

Legislativa há anos.  

 

Em relação à Luiz Carlos Gutierrez, é necessário o levantamento de mais informações para a               

apuração de possíveis responsabilidades e para tanto foi solicitada a prorrogação do prazo para              

obtenção junto ao Tribunal de Justiça, senha para compartilhamento de informações e realização de              

diligências da Comissão de Apuração Preliminar a fim de que seus membros obtenham os elementos               

e provas necessários para o prosseguimento da análise quanto ao servidor. 

 

Concluído o processo de apuração preliminar, a SGA acatou os termos dos pareceres da              

Comissão Preliminar e determinou a instauração de processo administrativo disciplinar, com           

fundamento no artigo 270 da Lei 10.261/1968, com redação dada pelo artigo 1º, V, da Lei                

Complementar nº 942/2003, contra Jeter Rodrigues Pereira e José Merivaldo dos Santos.  

 

65 

 



                     ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO 
PAULO 

                   COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DA MERENDA 
                 RELATÓRIO EM SEPARADO 

 
 

Os autos foram recebidos pela Comissão Processante desta Casa em 27/10/2016 para            

providências cabíveis, também nos termos do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado –              

Lei 10.261/1968.  

 

Solicitamos reiteradamente à Secretária Geral de Administração cópias dos procedimentos e           

situação de andamento dos processos disciplinares instaurados, não havendo retorno até o momento.             

Não podemos admitir que em uma circunstância em que haja tantas evidências de crimes cometidos               

por servidores públicos exista tamanha morosidade na punição dos agentes envolvidos no esquema.             

Esperamos que tal conduta não signifique um acobertamento de outras autoridades eventualmente            

implicadas nos ilícitos cometidos. 

Chama a atenção a demora entre a instauração do processo de sindicância em janeiro de 2016                

pela SGA e a nomeação da comissão somente em maio deste ano, havendo receio de que a Secretaria                  

Geral de Administração da Casa tenha trabalhado para imprimir essa morosidade aos trabalhos,             

deixando de aplicar de forma célere a devida punição aos servidores.  

De outra banda, por ocasião de sua oitiva pela Comissão de Sindicância em 17/05/2016, Jéter               

Rodrigues Pereira se autodeclara réu confesso da prática de condutas proibidas pela Lei nº 10.261, de                

1968, com base em seu depoimento abaixo reproduzido: 

“ Indagado se tem alguma relação com a Cooperativa Orgânica Agrícola Familiar – COAF,              

o depoente esclareceu não ter; esclareceu que, em agosto de 2014, encontrava-se lotado no              

Gabinete do Exmo. Deputado Fernando Capez, quando ali compareceram os senhores           

Marcel Ferreira Júlio e César (desconhece o sobrenome), que se apresentaram como            

representantes da cooperativa assinalada, informando que em licitação pública realizada          

pela Pasta da Educação, a cooperativa sagrou-se vitoriosa, mas ainda não tinha sido             

chamada para firmar o ajuste, razão pela qual buscavam informações a esse respeito; na              

oportunidade, o depoente contatou por telefone a Secretaria, conversando com a senhora            

Sílvia Lancellotti, que se identificou como diretora do setor responsável pelos contratos em             
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questão, que esclareceu que a licitação seria revogada; afirmou ter celebrado contrato com             

a COAF em novembro ou dezembro de 2014; indagado sobre em que consistiria sua atuação               

decorrente do contrato, informou que a ele caberia auxiliar a cooperativa na obtenção de              

certidões federais, estaduais e municipais para utilização na licitação pública em questão;            

ao ser novamente indagado se teria outras obrigações além das mencionadas, esclareceu            

negativamente; apontou que o preço do contrato foi de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais),              

tendo recebido R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em cheque, que foi entregue ao senhor              

José Merivaldo dos Santos, que à época também estava lotado no gabinete; esclareceu,             

ainda, que o cheque depositado pelo senhor Merivaldo, não teria sido compensado, porque             

estaria sem fundos, motivo pelo qual contatou por telefone o senhor Marcel, da COAF,              

indagando sobre o fato, que disse que iria resolver a situação e que entraria em contato; o                 

depoente apontou que este foi o último contato que teve com qualquer pessoa da cooperativa,               

desconhecendo se o cheque foi ou não compensado, tendo ouvido dizer que então houve              

pagamento em espécie, mas que não recebeu qualquer valor a esse título” 

Esclareceu que o contrato foi firmado pela pessoa jurídica (COAF) e que o cheque também               

foi emitido pela mesma; que o cheque não era nominal em seu favor; esclareceu que               

desconhece se foram emitidas certidões; apontou ter celebrado o ajuste sob a orientação do              

Sr José Merivaldo, a quem entregou o termo contratual, não ficando em poder de cópia, que                

retirou o cheque no domicílio do ex-Deputado Leonel Júlio e, na sequência, entregou ao Sr.               

Merivaldo. 

Indagado se estava consciente de seu nome poder estar sendo utilizado em uma possível              

fraude contratual, respondeu que não, até porque nunca tinha realizado qualquer contrato            

dessa natureza, salientando que as atividades seriam desempenhadas fora do horário de            

trabalho; que no gabinete desempenha a função de atendimento ao público, como, por             

exemplo, questões referentes à solicitação de transferências de alunos, de hospitais, etc.;            

afirma que o ajuste foi celebrado por escrito na casa do ex-deputado Leonel Júlio, na               
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presença do Sr. Marcel, representante da COAF, tendo a assinatura do Sr. Cássio,             

Presidente da COAF, sido colhida posteriormente, razão pela qual retornou dois dias depois             

para retirar o documento assinado, o qual foi entregue no mesmo dia ao Sr. Merivaldo; o                

depoente esclareceu que, alguns dias antes da celebração do contrato, ocorrida em meados             

de novembro de 2014, conversou com o Sr. José Merivaldo sobre a possível celebração do               

ajuste, situação em que o Sr. Merivaldo disse: ‘assina, porque é bom para nós, e cada um                 

recebe cem mil reais’; esclareceu, ainda, que ninguém tinha conhecimento ou teve            

participação nos fatos narrados além do Sr. Merivaldo”; acrescentou que o Sr. Merivaldo,             

após a assinatura do contrato, passou a exigir o valor integral do ajuste, dizendo ao               

depoente que, caso aceitasse o proposto, usaria sua influência junto ao Deputado Fernando             

Capez para dissuadi-lo de abrir um processo visando apurar um ofício supostamente            

encaminhado no mês de agosto de 2014, sem a autorização do Deputado, referente a uma               

solicitação de transferência de delegado de polícia; esclareceu, ainda, que fora trabalhar no             

gabinete por indicação do próprio Merivaldo; acrescentou que, diante das cobranças do Sr.             

Merivaldo, dado que não houve compensação do cheque, colocou-o para conversar           

diretamente com o Sr. Marcel, desligando-se das tratativas, não podendo dizer se foi ou não               

pago; novamente questionado se alguma autoridade no gabinete, inclusive o Exmo.           

Deputado Capez, tinha conhecimento do contrato firmado, reiterou que o mesmo não tinha,             

assim como qualquer outra pessoa; acrescentou, ainda, que deixou de trabalhar no gabinete             

no mês de março de 2015, quando passou a ter lotação no Departamento de Comissões, onde                

atualmente se encontra. 

Jéter cometeu falta grave, punível com demissão a bem do serviço público, nos termos do artigo 251,                 

inciso V, combinado com o artigo 257, incisos VI - lesar o patrimônio ou os cofres públicos - e VII -                     

receber ou solicitar propinas - comissões, presentes ou vantagens de qualquer espécie, diretamente             

ou por intermédio de outrem, ainda que fora de suas funções, mas em razão delas, da Lei nº 10.261,                   

de 1968. Isso foi por ele mesmo admitido perante a comissão sindicante instaurada nesta Casa. 
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Naquele momento, ainda em maio de 2016, a Comissão de Sindicância poderia propor de              

imediato a abertura de processo disciplinar para Jéter Rodrigues Pereira, que admite a prática de atos                

vedados ao servidor público, acima citados, independentemente da continuidade da sindicância para            

apurar eventuais irregularidades praticadas pelos servidores Luiz Carlos Gutierrez e José Merivaldo            

dos Santos. 

Além disso, a Egrégia Mesa Diretora decidiu aposentar Jeter Rodrigues Pereira – também             

investigado pela Polícia Civil, Ministério Público Estadual e pela CPI da Merenda – no dia em que                 

prestou depoimento à mencionada comissão sindicante em 17/05/2016. 

Essa afirmação pode ser comprovada pelo extrato de publicação, abaixo reproduzida, que            

constou da página 26, do DOE Legislativo de 18/05/2016: 

DECISÕES DA MESA DE 17/05/2016 

PROCESSO RG Nº 13831/82 

Interessado: JETER RODRIGUES PEREIRA 

Assunto: Aposentadoria 

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de suas              

atribuições, DECIDE APOSENTAR, nos termos do(a) artigo 3º da Emenda Constitucional nº            

47/2005 da Constituição Federal, e do artigo 201, § 9º da Constituição Federal, o(a)              

senhor(a) JETER RODRIGUES PEREIRA, R.G. nº 85847045, matrícula nº 4447, TÉCNICO           

LEGISLATIVO, do SQC–II do quadro desta Secretaria, visto contar com 12324 dia(s) de             

tempo de contribuição no serviço público e 2508 dia(s) de tempo de contribuição à iniciativa               

privada, conforme certidão do INSS, perfazendo um total de 40 ano(s), 7 mes(es) e 20 dia(s)                

de tempo de contribuição computado até 30/04/2016, como consta do Título de Liquidação             

de Tempo de Contribuição nº 194/2016, ficando-lhe assegurados os proventos mensais           

correspondentes a: 

1) Nível XX, da Escala de Classes e Vencimentos, anexo III, da Resolução nº 878/2012; 
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2) Gratificação Incorporada aos seus proventos, nos termos do artigo 1º da Lei             

Complementar nº 813/1996; 

3) Gratificação Legislativa, instituída pela Lei nº 8238/1993; 

4) Adicional Por Tempo de Serviço, incidente sobre os itens 1,2 e 3; 

5) Sexta - Parte, incidente sobre os itens 1, 2,3 e 4; 

Aplicando o artigo nº 115, XII, da Constituição do Estado de São Paulo, no que se refere ao                  

Teto Máximo Constitucional. 

(Decisão nº 1428/2016). 

Diante do que foi exposto, está demonstrado que Jeter Rodrigues Pereira, réu confesso no              

depoimento dado à Comissão de Sindicância em 17 de maio passado, praticou, quando em atividade,               

vários atos proibidos ao servidor público estadual, que implicam a cassação de sua aposentadoria,              

conforme o disposto no artigo 251, inciso VI, combinado com o artigo 259, inciso I, da Lei nº                  

10.261, de 1968.  

Jéter Rodrigues Pereira, se estivesse na ativa, poderia já ter sido demitido, a bem do serviço                

público. Certamente o ato da mesa que concedeu a aposentadoria poderia ter sido melhor instruído               

pela Secretaria Geral de Administração, que deveria informar sobre a situação de momento da              

sindicância aberta para apurar a responsabilidade do servidor Jéter, em maio de 2016, evitando-se a               

temerária concessão do benefício. O órgão também é responsável pela tramitação do processo de              

concessão de aposentadorias e é indicação do Presidente da Casa.  

Idêntica conduta praticada por Jéter foi cometida por José Merivaldo dos Santos, a merecer              

sanção de demissão a bem do serviço público.  

 

Devemos acompanhar com atenção os desdobramentos dos trabalhos das comissões          

processantes nos processos disciplinares abertos contra os ex-assessores e a sindicância prorrogada            

em face de Luiz Carlos Gutierrez. Convém reiterar que o Deputado Alencar Santana Braga              
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apresentou na SGA pedido de vista e cópia dos processos disciplinares e não foi atendido, tendo sido                 

elaborado parecer jurídico pela Procuradoria da Casa com vistas a obstar o acesso ao processo,               

prejudicando nosso trabalho e levando a crer que a conclusão da CPI anteriormente ao processo               

aberto contra os assessores que pode culmina na cassação de aposentaria de um e demissão a bem do                  

serviço público de outro interessa a certos agentes. 

2.4 - NÚCLEO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO  

 

Sem as graves irregularidades observadas nos procedimentos a cargo da Secretaria de Educação para              

aquisição de suco de laranja, a COAF não teria êxito em sua empreitada de lesar os cofres públicos,                  

conforme se verá adiante. Importante registrar que as ilegalidades foram apuradas no âmbito das              

investigações desta Comissão Parlamentar de Inquérito, comprovando cabalmente que esse          

instrumento de investigação deve ser largamente utilizado pelo Poder Legislativo.  

 

As relações espúrias com a Casa Civil do Governo Paulista também foram esmiuçadas nas              

investigações. 

 

A estrutura da Secretaria da Educação, por exemplo, é um convite para que sujeitos desonestos               

infiltrem suas empresas no seio da Administração Pública Estadual para saquear os cofres públicos.              

É o que se depreende das declarações do próprio ex-secretário Professor Herman Voorwald, que              

comandava a pasta à época dos crimes praticados pela COAF, não sem o beneplácito de agentes                

públicos da máquina estatal. 

 

Reconhecido acadêmico da Universidade Estadual Paulista – UNESP, o renomado professor           

implantou uma estrutura administrativa que praticamente torna o Secretário de Educação figura            

inimputável das práticas de quaisquer atos de competência da pasta. Criou coordenadorias temáticas             

que são unidades orçamentárias, ou seja, seus coordenadores são responsáveis pela ordenação das             

despesas e assinatura dos contratos a cargo da secretaria, para obras ou aquisição de merenda, com o                 
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propósito de tornar esses coordenadores os únicos responsáveis por eventual responsabilidade sobre            

esses atos. Essas são palavras do próprio ex-secretário, que assim se manifestou perante a CPI dia 30                 

de novembro de 2016: 

 

Esse é o conceito da nova estrutura da Secretaria Estadual de Educação que traz nas               

coordenadorias toda uma estrutura administrativa para que cada uma delas realize o            

seu trabalho, e faz com que os coordenadores das coordenadorias sejam ordenadores            

de despesa. São unidades orçamentárias. É um processo de descentralização. (portal           

al.sp.gov.br, link Comissões, CPI da Merenda, transcrições, 30/11/2016, Herman         

Voorwald, fls.7). 

 

Ora, se os secretários estaduais já recebem do governador as delegações de atos que ele não tem                 

condições de praticar diretamente, mas pode por esses atos responder, soa no mínimo curioso que um                

desses secretários delegue a coordenadores atribuições que deveriam ser do chefe da pasta. Como              

bem pontuou o ex-secretário a esta Comissão Parlamentar de Inquérito, esse tipo de conduta pode até                

funcionar no meio acadêmico, quando um professor de cátedra assume uma diretoria para lidar              

diretamente com o corpo docente e discente de sua cadeira, mas no campo administrativo um               

secretário estadual não pode fugir à responsabilidade de seus subordinados, justamente por ser ele o               

responsável pela escolha desses agentes, e isso é exatamente o que se vislumbra nas declarações do                

Senhor Herman prestadas à CPI, que transferiu para os coordenadores tarefas próprias de secretário              

de Estado, como é a ordenação de despesas e assinatura de contratos, atos que podem acarretar                

graves sanções porque se trata da gestão de recursos públicos, responsabilidade que deve recair sobre               

o comando da pasta respectiva, lembrando que a Secretaria de Educação tem seguramente o maior               

orçamento do Estado. A questão é tão séria que o próprio ex-secretário revelou à CPI que os                 

coordenadores têm autonomia para nomear o seu pessoal subordinado. Vejamos: 

 

Por conseguinte, a indicação das pessoas, para que ele dê essa satisfação e seja              
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cobrado se tiver que ser cobrado, tem que ser atribuição dele. Minha leitura é muito               

clara: no momento em que o coordenador é ordenador de despesa e responderá como              

ordenador de despesa, ninguém tem o direito de compor o quadro de servidores sob              

sua responsabilidade a não ser ele mesmo, porque ele terá que dar satisfação das              

suas ações. Consequentemente, ele tem o direito de compor sua equipe da maneira             

como julga necessário  (depoimento citado, fls.14). 

 

Não é possível que o chefe de uma das mais poderosas secretarias delegue a subordinados               

atribuições expressivas como as relatadas pelo ex-secretário e fique incólume às eventuais            

irregularidades praticadas pelo servidor hierarquicamente inferior. Ele deverá também responder          

pelas irregularidades pelo dever de supervisão dos atos do subordinado, como ele mesmo acaba              

afirmando em seu depoimento em momento posterior: 

 

Vou falar para a senhora como é a nova estrutura: as coordenadorias são unidades              

orçamentárias. O secretário escolhe os coordenadores, e os coordenadores montam          

sua equipe do jeito que quiserem, com as pessoas que quiserem. Não há interferência              

de ninguém em montagem de equipe alguma, justamente porque, como ordenadores           

de despesas, respondem pelas ações. Eu, como secretário, respondo também. Estou           

presente aqui respondendo a perguntas de ações que estão relacionadas às           

coordenadorias, por ter escolhido o coordenador  (depoimento citado, fls.18). 

 

Se em dado momento o ex-secretário Herman admite que também responde pelas falhas de seus               

subordinados, contrariando sua fala inicial de delegação plena das responsabilidades à           

coordenadorias, que são unidades orçamentárias, outro que deve responder é Fernando Padula,            

ex-chefe de gabinete da secretaria. Sua relevante função frente às coordenadorias sob sua aba no               

organograma da pasta foi claramente descrita pelo Professor Herman: 
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A chefia de gabinete tem uma responsabilidade enorme, afeita à função de chefe de              

gabinete. A chefia de gabinete era o elo entre as coordenadorias. Existem as             

coordenadorias de nível horizontal, e a interlocução das coordenadorias com a chefia            

de gabinete era diária. Então, há um papel importante da chefia de gabinete no              

acompanhamento das ações das coordenadorias, não sob a ótica considerando-se o           

conceito de unidade orçamentária - da responsabilidade orçamentária, mas sob a           

ótica do acompanhamento das ações de cada coordenadoria. Sem sombra de dúvida,            

isso tinha a participação da chefia de gabinete  (depoimento citado, fls.48).  

 

Pois bem, reconhecida pelo próprio ex-secretário suas responsabilidades pela atuação dos           

coordenadores por ele indicados e dos diretores abaixo desses coordenadores, ao contrário do que              

poderia sugerir o depoimento do ex-chefe da pasta inicialmente, vamos às graves irregularidades             

detectadas por esta Comissão Parlamentar de Inquérito. Importante frisar que essas falhas foram             

apuradas unicamente no âmbito desta CPI, sem prejuízo das valorosas contribuições das demais             

investigações, mas esse instrumento de investigação não pode ser desprezado em hipótese alguma. 

 

Milhares de páginas e dezenas de volumes de investigação não serão suficientes se não formos               

capazes de responder essa pergunta simples. Afinal, o que aconteceu dentro da Secretaria Estadual de               

Educação? Como foi possível a COAF influenciar e combinar procedimentos dentro da Secretaria             

Estadual de Educação? Como foi possível instalar a Máfia da Merenda? 

A Máfia da Merenda teve êxito em se instalar e se locupletar porque ocorreu o encontro de uma falsa                   

cooperativa com funcionários públicos, agentes políticos e lobistas cúmplices do esquema. A COAF             

teve relações institucionais com o Governo Estadual nos anos de 2011, 2013, 2014 e 2015. É                

possível apontar como esses atores se envolveram em pelo menos três desses anos a partir dos erros                 

nos processos administrativos das chamadas públicas realizadas pela Secretaria Estadual de           

Educação. Vejamos inicialmente cada ano do ponto de vista dos processos internos da Secretaria              
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Estadual de Educação. 

Antes, porém, é de grande valia transcrever trecho de depoimento da Senhora Marilena de Lourdes               

Silva, ex-diretora do Departamento de Suprimentos da Secretaria de Educação, Desup, prestado à             

CPI dia 09 de novembro de 2016, que dá a dimensão do tamanho das irregularidades observadas                

nesse contrato da COAF: 

O SR. DELEGADO OLIM - PP - Sr. Presidente, quero fazer só uma pergunta,              

rapidamente. Sra. Marilene, a senhora recebeu alguma ligação ou alguém, como a            

senhora falou, aqui, na Corregedoria Geral de Administração, algum pedido de           

funcionário de Secretaria, representante da Coaf, qualquer que seja, ou de outra            

pessoa, para interferir a favor da Coaf, no sentido de celebrar o contrato com o               

fornecimento sobre laranja integral? Alguém procurou a senhora? Alguém ligou          

para a senhora, pedindo que a senhora pudesse ajudar?  

A SRA. MARILENA DE LOURDES SILVA - Não. Vamos lá. Da Secretaria, eu fui              

algumas vezes, porque nós tínhamos um trabalho conjunto do Desup com o DAAA.             

Algumas vezes, eu fui questionada pelo Rodrigo Pimenta, que era o diretor do DAAA              

naquele momento, se o contrato ia ser assinado ou não.  

Aí, nós chegamos a um momento em que eu disse a ele: “Rodrigo, nós não vamos                

assinar esse contrato, mais, porque eu dei uma... Eu fiz um pente fino nesse processo               

eu encontrei muitas irregularidades dentro do processo.” E nós estávamos          

justamente em uma transição de coordenadora. Então, eu, realmente, quis alertar,           

como alertei a coordenadora a respeito disso. De fora da Secretaria, eu recebi             

algumas vezes... Não sei lhe dizer quantas vezes, mas eu recebi ligação do Sr. Jeter,               

dizendo que ele era do gabinete do deputado Fernando Capez, que queria saber como              

estava o andamento do contrato (portal al.sp.gov.br, link Comissões, CPI da Merenda,            

transcrições, 09/11/2016, Marilena Lourdes Silva, fls. 5/6). 
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Essa chocante afirmação já traz o enredo desse esquema envolvendo o contrato da falsa cooperativa               

COAF, que jamais teria sucesso em seus desígnios sem a participação de agentes públicos. Primeiro               

a conexão via Assembleia Legislativa por meio de assessores corruptos do Deputado Fernando             

Capez, como o Senhor Jéter Rodrigues, depois com a aquiescência de servidores como o Senhor               

Rodrigo Pimenta, diretor do Departamento de Alimentação e Assistência ao Aluno, DAAA, afilhado             

político do Ex-Chefe de Gabinete da Educação Fernando Padula, a quem obedecia. 

 

2.4.1 - As Chamadas Públicas de Suco de Laranja – 2011 -2013 – 2014- 2015 

A Chamada Pública de 2011 é muito difícil de ser investigada. Primeiro porque a estrutura da                

Secretaria Estadual de Educação era outra e perceber as interferências da COAF nos procedimentos              

de compra é tarefa complexa, o que implicaria remontar o organograma e os nomes daquela época,                

que são completamente distintos dos que nos foi revelado a partir da chamada Operação Alba               

Branca, que deu ensejo a esta CPI. Em segundo lugar porque as vantagens fornecidas à COAF são                 

diferentes das existentes nos outros processos. Dos fatos que causam estranheza percebem-se a             

aceitação de suco de laranja com validade inferior ao solicitado no edital e a inclusão dos                

pagamentos da COAF nos pagamentos prioritários do Estado, sem que houvesse razão para tanto.              

Dois indícios que ainda não foram explorados nas investigações, mas que demonstram como             

funcionava o esquema de oferta de vantagens indevidas à falsa cooperativa. 

Esses elementos foram apurados com os documentos enviados pela Secretaria da Educação, em             

resposta a requerimento de autoria do Deputado Alencar Santana Braga aprovado na CPI. 

Já a chamada pública nº 001/DAA/2013 é pródiga em irregularidades e reveladora da influência da               

COAF no esquema que seria montado posteriormente. Por ilegalidades no procedimento o processo             

foi informalmente suspenso no período e só foi anulado em fevereiro de 2016. A falta de                

encerramento formal e da motivação foi observada pela CGA, que não buscou, entretanto, se              

aprofundar no assunto. 
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A nossa investigação dentro da CPI registrou que nessa chamada de 2013 aconteceram diversos erros               

graves, a saber: 

1- O Processo foi autuado (instrução inicial) pelo Departamento de Alimentação e Assistência            

ao Aluno – DAAA e não pelo Departamento de Suprimentos – DESUP, que tinha atribuição               

para fazê-lo; 

2- O jurídico apontou uma série de erros e confusões com outro programa, sugeriu a realização               

de pregão e ainda assim a chamada pública teve prosseguimento; 

3- No processo, a pessoa que decidiu não acatar a sugestão do jurídico foi a Diretora Substituta                

do Centro de Nutrição, CENUT, Dione Pavan, que não tinha competência para tanto; 

4- A chamada pública foi publicada duas vezes, uma no dia 07/08/2013, outra no dia              

30/08/2013, com o mesmo número, 001/DAA/2013, sem menção à retificação ou           

republicação; 

5- A primeira versão foi publicada com nome de uma funcionária que se recusou a assiná-la,               

Vanessa Alves Vieira Lázaro; 

6- A segunda versão foi assinada pelo Diretor do DAAA Rodrigo Pimenta, que não tinha              

competência para assinar; 

7- A referência de preços foi calculada como se a COAF e a empresa Gallcitrus/Naturacitrus              

fossem dois orçamentos diferentes, o que não é verdade; 

8- O terceiro orçamento presente no processo foi de uma empresa chamada Vitaly, de Monte              

Azul Paulista, que estranhamente o direcionou para o Sr. Carlos e não para a Secretaria da                

Educação; 

9- A chamada pública teve no edital preço de referência para o suco de laranja de 200 ml de R$                   

1,52, a proposta de venda da COAF indicava R$1,50 e o preço homologado ao final do                

credenciamento foi de R$ 1,56. 

Ora, como tantos erros foram possíveis? Por que a decisão de suspender e depois de anular não                 

tiveram suas motivações publicadas e comunicadas à COAF? Essa ausência de motivação indica que              
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o processo de chamada pública seguiu uma condução dentro da Secretaria Estadual de Educação que               

não correspondeu a decisões técnicas, tampouco seguiu o seu organograma formal.  

Vejamos o ano de 2014, quando a Chamada Pública nº 002/FNDE/2014, para fornecimento de suco               

de laranja, também teve uma extensa relação de graves ilegalidades: 

1- A referência de preços foi feita a partir de apenas duas propostas, duas cooperativas, as mesmas                

que depois se sagraram vitoriosas, COAF e COAGROSOL; 

2- O projeto de venda da COAF vinculava sua DAP jurídica a centenas de DAPs físicas de                

agricultores familiares que não sabiam que seus nomes estavam sendo usados; 

3- A declaração de filiação à OCESP da COAF era falsa; 

4- O Laudo Bromatológico do Instituto Adolfo Lutz apresentado pela COAF era falso;  

5- No momento da sessão de credenciamento, a COAF estava inscrita no CADIN Estadual -              

Cadastro informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais, o que,             

conforme o texto do próprio edital conduzia à desclassificação obrigatória, ainda assim a COAF              

ganhou tempo extraordinário para sua regularização. 

Novamente fica a questão, como tantos erros foram possíveis? De quem era a decisão de prosseguir                

de forma tão acintosa? 

A chamada pública de suco de laranja de 2015 também teve erros, seu processo chegou à                

homologação da cooperativa vencedora (COAGROSOL), mas o processo foi suspenso em fevereiro            

de 2016 depois que estourou a Operação Alba Branca, sendo definitivamente revogada em agosto de               

2016, já com a CPI em andamento. Misteriosamente a COAF não participou da sessão de               

credenciamento, embora algumas interceptações telefônicas autorizadas pela Operação Alba Branca          

sobre membros da falsa cooperativa revelem que havia essa pretensão. 

Na ocasião da suspensão do processo não se informou à COAGROSOL sobre o que estava               

acontecendo. Não lhe foi informado que foi feito uma consulta sobre a metodologia de composição               

do preço de referência. Por conta de erro no cálculo de preços constatado, o processo foi anulado. Há                  

78 

 



                     ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO 
PAULO 

                   COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DA MERENDA 
                 RELATÓRIO EM SEPARADO 

 
 

que se destacar que essa medida levou à interrupção do processo da chamada pública quando já                

estava perto de seu fim, apenas foi anulada devido à forte repercussão da Operação Alba Branca,                

conforme explicitado no próprio processo da Secretaria de Educação. 

A estranheza de todos esses erros é que eles beneficiaram a COAF e envolveram diversos               

Departamentos e Centros da Coordenadoria de Infraestrutura e Serviços Escolares - CISE. Para que              

tantos atos dispersos seguissem uma mesma direção era necessário uma decisão e um funcionamento              

paralelo do organograma da Secretaria Estadual de Educação. 

 

 

 

2.4.2 - Como a Máfia da Merenda agiu em cada ano. 

O fato por si só da COAF ter sido vitoriosa na Chamada Pública em 2011 já a coloca em                   

suspeição, pois a cooperativa nunca entregou suco de laranja oriundo da agricultura familiar. A              

existência dos indícios citados no item anterior, somado ao fato de que nas primeiras tratativas               

registradas no processo da chamada pública o suco de laranja não constava, aumenta essa suspeição.               

Nesse ano de 2011 há, portanto, indícios de manipulação. 

A Chamada Pública de 2013, por seu turno, traz marcas evidentes de manipulação, já listadas               

anteriormente. A participação excessiva do DAAA na instrução do processo e na composição de              

preço revela exagerado interesse de seu Diretor, Rodrigo Pimenta. A publicação da abertura da              

chamada pública, com o nome da Diretora do CENUT,Vanessa Alves Vieira Lázaro, sem sua              

assinatura e uma nova publicação posterior na imprensa oficial, com a assinatura do Sr. Rodrigo               

Pimenta, colocou este com como alguém que assinou documentos que favoreciam a COAF, sem ter               

competência para tanto. Esses documentos, somados ao depoimento de Marilena de Lourdes Silva,             

de que Rodrigo Pimenta solicitou diversas vezes informações sobre a conclusão do processo,             
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colocam esse funcionário em forte suspeição. Parte importante das graves ilegalidades são de sua              

responsabilidade direta e outros irregularidades estão relacionadas a seus subordinados. Por fim, sua             

exoneração do serviço público estadual seguiu a regra de Luiz Roberto dos Santos, o Moita, e de                 

Fernando Padula, respectivamente ex-chefes de gabinete da Secretaria da Casa Civil e da Secretaria              

de Educação, ou seja, peixes graúdos da Administração, que foram rapidamente exonerados            

rapidamente, antes que a repercussão do caso atingisse ainda mais a imagem do governo. 

A servidora Vanessa Alves Vieira Lázaro, ouvida pela CPI no dia 23 de novembro de 2016, assim                 

respondeu à indagação sobre a falta de sua assinatura na publicação da chamada pública de 2013: 

SR. ALENCAR SANTANA BRAGA – PT - Foi publicada: chamada pública nº 001, 

do DAAA, de 2013. Está o nome da senhora, Vanessa Alves Vieira. Foi publicada no dia 

sete de agosto de 2013. Por que a senhora não assinou? 

A SRA. VANESSA ALVES VIEIRA LAZARO - Porque não competia a mim assinar 

aquela chamada pública; então me recusei a assinar.  (portal al.sp.gov.br, link 

Comissões, CPI da Merenda, transcrições, 23/11/2016, Vanessa Alves Vieira Lázaro, fls. 

58)  

.............................. 

O SR. BARROS MUNHOZ – PSDB - Continuando o aparte, só mais uma pergunta:              

a senhora não tomou nenhuma providência para esclarecer que a senhora não            

assinou esse documento? Foi publicado no Diário Oficial, e a senhora ficou quieta? 

A SRA. VANESSA ALVES VIEIRA LAZARO - Eu nem vi que estava no Diário              

Oficial com meu nome. Estou conhecendo esse fato agora, na verdade. Me lembro do              

processo físico, em que consta meu nome; mas não assinei, está em branco             

(depoimento citado, fls. 61) 

 

Como se vê claramente, o servidor Rodrigo Pimenta usurpou função que era de outra servidora,               

mandando publicar indevidamente em nome dela a chamada pública. Ao dar explicações sobre a              
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usurpação de função descoberta pela CPI, quando assumiu de forma ilegal atribuição de outro              

departamento e autorizou a abertura de chamada pública direcionada inicialmente à COAF, assim             

Rodrigo Pimenta declarou expressamente a esta CPI, dia 18 de outubro de 2016: 

 

Deputada, respondendo diretamente à senhora, esse é um ato irregular. Não deveria 

ter feito  ((portal al.sp.gov.br, link  Comissões, CPI da Merenda, transcrições, 

18/10/2016, Rodrigo Pimenta,  fls. 104). 

 

As usurpações de competência praticadas por Rodrigo Pimenta expressamente por ele admitidas            

perante a CPI, são proporcionais à omissão de sua superior, Coordenadora da CISE à época, Ana                

Leonor Alonso, escolhida por Herman Voorwald naquela estrutura implantada na Secretaria de            

Educação. A abertura da chamada pública era de responsabilidade de Ana, que conscientemente             

admitiu o ato praticado por um subordinado seu, a quem o ato não poderia ser delegado. Outros                 

setores da Secretaria Estadual da Educação não estranharam que um simples Diretor de             

Departamento invadisse as importantes funções de uma coordenadora, que como observamos no            

depoimento do ex-secretário Herman faz as vezes de secretário estadual. Assim, mesmo que Ana              

Leonor Alonso tenha deixado o cargo no meio do processo da chamada pública, sua omissão foi                

decisiva para que as ilegalidades de Rodrigo Pimenta fossem possíveis praticar. 

Se Ana Leonor Alonso estava de saída e Rodrigo Pimenta invadiu as competências de outro               

Departamento, o DESUP, fica a evidência de que alguém acima deles legitimava esse tipo de               

atuação. Essa questão será retomada adiante, mas aponta responsabilidade para alguém acima do             

nível de coordenação. 

Ainda sobre 2013, é possível constatar que as ilegalidades mais evidentes tiveram a assinatura da               

diretora substituta do CNUT, Dione Pavan, recaindo sobre ela também a suspeita. A situação dessa               

funcionária aparentemente menos importante se agrava, pois seu nome se repete nos anos seguintes. 
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Para concluir essa etapa de análise, podemos concluir afirmando que a chamada pública de 2013               

compromete, no mínimo, o Diretor do DAAA, Rodrigo Pimenta, a Diretora substituta do CNUT,              

Dione Pavan e a Coordenadora do CISE, Ana Leonor Alonso. As próximas chamadas públicas              

aumentaram o número de funcionários suspeitos. 

A Chamada Pública de 2014 também trouxe uma série de irregularidades, como na formação de               

preço e na realização da sessão de credenciamento. O pior foi a aceitação de documentos fraudados e                 

a prorrogação de prazo para que a COAF pudesse regularizar sua situação, cometidas pela comissão               

de credenciamento formada por Yuri Keller, Dione Pavan e Eduardo Araújo. Por razões misteriosas              

a ata da sessão ficou incompleta, o que também compromete a lisura do trabalho dos servidores. 

Ademais, pode-se notar pressa na condução dessa Chamada que não consultou o mínimo de preços               

necessários, resultando em contratos assinados com a COAF e com a Coagrasol, cujos valores do               

suco de laranja estavam superestimados e haviam sido apresentados na fase anterior da chamada              

pública, a de formação dos preços do certame. Rodrigo Pimenta é o chefe que deveria ter zelado pela                  

correta gestão desse processo, visto que já sabia sobre as irregularidades de 2013. 

Em 2015, a anulação do processo pelo fato de que a formação de preços estava viciada indica que                  

novamente ocorreram ilegalidades. A Secretaria de Educação cancelou mais uma vez um processo             

perto de seu encerramento, em ato que desperdiçou recursos públicos e frustrou o objetivo da seleção                

para a aquisição do suco de laranja. 

Aqui abrimos um parêntese para comentar sobre fatos que fogem da questão específica da COAF e                

sugerem que esse assunto é muito mais sério e complexo do que possamos supor. São fatos que                 

impõem a este parlamento a instalação de novas comissões parlamentares de inquérito para examinar              

todas as questões envolvendo o fornecimento de merenda no Estado. 

O primeiro tem um pouco a ver com a COAF porque são fatos ocorridos em chamadas públicas                 

realizadas no ano de 2015, revogadas exclusivamente pelos efeitos da Operação Alba Branca. Em              

depoimento a esta CPI dia 16 de novembro de 2016, a ex-coordenadora da CISE Célia Falótico                
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assim respondeu a questão sobre o preço de referência dos certames: 

“...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...”  

..................... 

“...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 - 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. portal al.sp.gov.br, link          

Comissões, CPI da Merenda, transcrições, 16/11/2016, Célia Falótico, fls. 7, 9/10). 

 

O depoimento prestado pela ex-coordenadora demonstra que o superfaturamento é fato corriqueiro            
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na Secretaria de Educação, o que permite a montagem de esquemas de pagamento de propina e                

fraude em procedimentos de aquisição de merenda. A constatação de sobrepreço pela ESALQ             

chegou a ser divulgada pela imprensa. Vimos que o Tribunal de Contas do Estado também constatou                

superfaturamento nas aquisições de suco de laranja da COAF. 

O segundo fato relevante na Educação fora da questão COAF é um processo de aquisição de pães de                  

forma integral para a merenda, Pregão Eletrônico nº040/DAAA/2015, enviado a esta comissão por             

força de requerimento aprovado no colegiado. A composição de preços da empresa vencedora do              

certame, que acabou fornecendo o produto objeto do certame, Panificadora Re-Ali Júnior, forneceu             

os três preços para a composição do preço de referência do pregão, demonstrando grave vício na                

composição do preço oficial da licitação. 

O mais incrível é que a mesma empresa venceu o certame dando lance acima do preço de referência                  

do pregão, fato que enseja uma vasta ampliação das investigações levadas a cabo nesta comissão               

parlamentar de inquérito. 

Também um fato trazido em uma das reuniões da CPI, uma denúncia anônima de carne com prazo de                  

validade vencido encontrada em uma escola na cidade de Mauá. Em relação a isso o Tribunal de                 

Contas já examinou situação semelhante, no próprio programa PNAE. Vejamos: 

Processo 12428/026/14 - Tribunal de Contas – Relatorio de fiscalização - Ação de             

Fiscalização sobre fornecimento de alimentação escolar período de 2012 a 2014           

Instrumentos utilizados –requisição de informações, documentação do órgão DAAA         

(coordenadoria) Foram encontradas falhas no programa, dificuldade no controle do          

processo,  falta de higiene 

Considerando os pontos elencados e outros distribuídos de forma mais de detalhada no             

decorrer deste relatório, espera-se que a SEE logre resultados positivos , na efetiva             

operacionalização do programa e ações voltadas para o fornecimento da merenda escolar.            

A seguir análise para verificar em que medida a SEE cumpre o seu papel de executor e                 
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fiscalizador do programa de fornecimento da alimentação escolar. No lado dos alunos           

aferiu-se baixa adesão dos alunos ao programa. O mínimo para poder cumprir as            

exigências legais com relação ao teor nutricional necessárias para repor as perdas diárias.             

20% escolas com tempo parcial, 30% matriculados na educação básica, 70% na escola de              

educação integral. Depreende-se da análise que o objetivo do PNAE não está sendo             

alcançado. Nas visitas às escolas selecionadas várias irregularidades foram encontradas e           

o controle  dos alimentos não contribuiu para salvaguardar a sua    qualidade. 

Algumas irregularidades – produto sem identificação visível da validade, diferença entre a            

contagem registrada e a física em estoque – essa irregularidade foi constatada em 43              

escolas das fiscalizadas, produto vencido misturado com produtos a serem consumidos. 

Ainda podemos mencionar enúncias relacionadas às empresas Convida Alimentação, Verdurama e           

outras, que possuem polpudos contratos com o Estado e já foram objeto de representação, algumas               

também sendo objeto de investigação pelo Gaeco de Sorocaba desde 2012, envolvidas em             

ilegalidades no fornecimento de merenda.  

Muito bem, esses fatos demonstram que há muito mais a investigar sobre o fornecimento de merenda                

no Estado de São Paulo, não somente os fatos relacionados à falsa cooperativa COAF. 

Voltando às inúmeras irregularidades verificadas na contratação superfaturada da COAF, com           

prejuízos de mais de 8 milhões de reais aos cofres públicos, dos quais R$ 1,2 milhão foram                 

comprovados pela CPI, de se registrar o extravio de documento de pedido de reequilíbrio financeiro               

formulado pela cooperativa, documento esse que desapareceu em poder dos servidores Dione Pavan             

e Cleiton Gentili, outra gravíssima irregularidade do processo – voltaremos ao tema em item              

específico mais à frente. 

As coordenadoras da CISE de 2014, Dione Di Pietro e Celia Falótico igualmente permitiram a               

prática dos ilícitos pela COAF, ambas sob a supervisão de Fernando Padula, ex-chefe de gabinete da                

Secretaria de Educação. O nome de Padula também foi flagrado em interceptações telefônicas             
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autorizadas na Operação Alba Branca, em parte enviada a esta CPI, onde claramente Luiz Roberto               

dos Santos, o Moita, ex-chefe de gabinete da Casa Civil, informa ao lobista Marcel Júlio quem                

orientou a mudar um pedido inicial de aditamento feito pela COAF para reequilíbrio             

econômico-financeiro. Lembremos do poder que Padula exercia na secretaria conforme mencionado           

em trecho de depoimento do ex-secretário Herman Voorwald, algo que é corroborado pelo período              

em que ele ficou no posto de chefe de gabinete, por mais de dez anos qualquer que fosse o secretário                    

nomeado. 

Yuri Keller Martins, pregoeiro da Secretaria de Educação e membro da comissão de credenciamento              

que admitiu a COAF como fornecedora de suco, afirmou à CPI dia 08 de novembro de 2016: 

 

O SR. PRESIDENTE - MARCOS ZERBINI – PSDB - Quanto à sua função dentro do               

departamento em que o senhor atua, dá para o senhor explicar um pouquinho o              

cotidiano dela, o dia a dia, o que se faz e o que não se faz? 

O SR. YURI KELLER MARTINS - Eu trabalho desde então como pregoeiro. Nós             

damos suporte para 91 Diretorias de Ensino, suporte telefônico, orientações de como            

proceder em um pregão. Nós fazemos análise de processos. Quando esses processos são             

acima de 650 mil, que vão ser assinados pelo chefe de gabinete, fazemos análise prévia               

deles, porque nós temos desde pregoeiros experientes até pregoeiros que ainda estão            

aprendendo.  

 

Fica evidente, assim, a partir de depoimentos do ex-secretário e de servidores da Educação a               

condição de comando em todas as chamadas públicas realizadas do Ex-Chefe de Gabinete da              

Educação Fernando Padula, que pode influenciar o funcionamento desse organograma paralelo,           

como abaixo descrito, em total desrespeito ao organograma formal da Educação.          
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Sem a orientação de Fernando Padula, eminência parda da Secretaria da Educação, não seria              

permitido que uma falsa cooperativa tivesse tão facilmente passado por todos os crivos existentes              

para fornecer de forma fraudulenta ao Estado.  

A declaração falsa de filiação à OCESP passou absolutamente despercebida pelos membros da             

comissão da chamada pública de 2014, sendo que sua concorrente Coagrosol apresentou o próprio              

registro de filiação à OCESP. Aliás, a exigência de filiação à entidade “patronal” das cooperativas               

não existia na chamada anterior, a de 2013, vindo curiosamente a constar na chamada pública de                

2014 simples declaração de filiação, sujeita a toda sorte de falsificação como de fato houve, quando                

deveria ser exigida a própria comprovação de filiação ao órgão, como fez a concorrente da COAF,                

Coagrosol. O laudo bromatológico falso igualmente passou incólume pelos agentes responsáveis por            

conferi-la, tendo a COAF a ousadia de apresentar documento de entidade integrante da própria              

Administração Estadual, o Instituto Adolfo Lutz. Finalmente, a concessão de prazo extraordinário            

para regularização de pendências no CADIN, em afronta ao edital de chamada pública, integram o               
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rol de ilegalidades que deixaram o caminho livre para as falcatruas da COAF, sem mencionar a                

fraude pela aquisição de produtos fora da agricultura familiar. 

Aliás, sobre a fraude perpetrada pela COAF, que não tinha seus produtos advindos da agricultura               

familiar, talvez a mais evidente esteja na própria proposta enviada à Secretaria de Educação, onde               

constava o FABRICANTE do suco, não o beneficiador ou envasador. Ora, ali está estampado que o                

suco vinha diretamente de uma grande indústria não de pequenos agricultores que por meio de uma                

cooperativa processam seus produtos numa indústria. A proposta da concorrente Coagrosol também            

indicava seu fabricante de suco, levando a crer que o esquema não ocorre somente com a COAF. 

Realmente, há uma sucessão inacreditável de ilegalidades a autorizar a operação criminosa            

consumada no seio da Administração Pública. Embora os servidores de baixo escalão devam             

responder por seus atos, o grande idealizador por trás do esquema deve também ser objeto de severa                 

punição, Senhor Fernando Padula, com a flagrante omissão do ex-secretário da pasta, Herman             

Voorwald, para dizer o mínimo. 

 

2.4.3 – A atuação paralela da Secretaria da Casa Civil 

Não bastasse a nefasta atuação da COAF contando com a conivência da Secretaria da Educação, eis                

que surge um personagem de um local nada menos que a antessala do Governador, para também                

cometer crimes contra a Administração Pública. Luiz Roberto dos Santos, Chefe de Gabinete da              

Casa Civil em 2015, é outro agente público de grosso calibre a favorecer a COAF. Subordinado ao                 

então Secretário Edson Aparecido, Moita, como é conhecido, não teve pudor em auxiliar             

abertamente a falsa cooperativa, não sem obter para si vantagem indevida. 

Preocupado com o encerramento do contrato de fornecimento de suco que lhe assegurava boa renda               

às custas do erário, Marcel procurou o amigo Luiz Roberto dos Santos para orientar como poderia                

continuar a espoliar os cofres públicos com aquele abusivo ajuste firmado. Isso se deu no segundo                
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semestre de 2015.  

Antes, porém, Moita já havia prestado seu prestimoso auxílio em outra pendenga da COAF, uma               

atualização de alteração estatutária na JUCESP, que estava a impedir o desbloqueio de valor pago               

pelo mesmo contrato em favor da cooperativa, por exigência do Banco do Brasil, onde eram               

depositados os valores relativos à contratação. O serviço foi executado por Moita, que conseguiu a               

agilização da alteração ante sua influência na JUCESP. O preço da assessoria especial: 5 ou 20 mil                 

reais, segundo mencionaram Carlos Luciano Lopes e Adriano Miller, funcionários da COAF, perante             

a CPI, valores repassados a Marcel para entregar ao amigo. 

Voltando ao aditivo contratual, Marcel propôs que fosse feito um acréscimo de até 25% no suco                

fornecido, como prevê a Lei de Licitações. Todavia, a proximidade com o término de vigência do                

contrato obrigaria a uma outra saída, sugerida pelo colega de Moita, Fernando Padula. O caminho era                

um pedido de reequilíbrio econômico-financeiro. A informação foi repassada por Moita a Marcel e              

flagrada em interceptação telefônica autorizada à Operação Alba Branca. Padula prestou a            

consultoria a Moita por telefone. 

Em depoimentos prestados à CPI, tanto Padula quanto Moita confirmaram a orientação do requilíbrio              

econômico-financeiro. 

Com a dica dada, Marcel teve que correr ao funcionário da COAF responsável pelo pedido, Carlos                

Alberto Santana da Silva, para que trocasse o pedido inicial de aditivo de quantidade para               

reequilíbrio econômico-financeiro, protocolando o documento na Educação. Seria uma importante          

prova das negociatas perpetradas, não fosse o extravio desse mesmo pedido de reequilíbrio             

econômico, curiosamente após a deflagração da Operação Alba Branca. 

A servidora envolvida no caso, posteriormente exonerada, Dione Pavan, que detinha o documento             

quando desapareceu, era subordinada ao Senhor Rodrigo Pimenta, aliado de Fernando Padula. 

Essa lamentável história deixa evidente que simplesmente duas das mais poderosas estruturas de             

poder do Governo Paulista, a Secretaria de Educação e a Secretaria da Casa Civil, esta na antessala                 
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do gabinete no Palácio dos Bandeirantes, serviram à falsa cooperativa de agricultura familiar,             

lesando o erário, os alunos e os próprios agricultores familiares. Eles são quadros proeminentes do               

PSDB, a operar esquemas ilegais perpetrados nesse governo.  

Moita foi exonerado um dia antes da deflagração da Operação Alba Branca, tendo os investigadores               

de Bebedouro esclarecido à CPI que todos os seus passos eram informados à alta cúpula da                

Segurança Pública no Estado, entenda-se o então Secretário Alexandre de Moraes. Isso demonstra o              

uso de informações privilegiadas e sigilosas em razão de cargo relevante na Alta Administração no               

Estado, para fins exclusivamente políticos, visando evitar o desgaste de ver um chefe de gabinete da                

Casa Civil ainda nomeado envolvido num escândalo, algo que poderia colocar em xeque a própria               

lisura das investigações. 

Pelo “serviço prestado”, Moita recebeu algo em torno de 5 mil 20 mil reais, existe divergência nos                 

depoimentos de Adriano Miller e Carlos Luciano, funcionários da COAF ouvidos na CPI, ou o valor                

equivalente a um freezer destinado a um bar de propriedade de moita, como afirmaram Marcel Júlio                

em depoimento em outras investigações e César Bertholino na CPI. 

A par de tudo isso, deverão ser responsabilizados os agentes públicos envolvidos. 

 

2.4.4 – A tentativa de blindagem do governo pela Corregedoria Geral de Administração 

 

Prova da importância da instalação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito é que sua              

independência em relação ao Poder Executivo mostra-se fundamental para a isenção dos trabalhos,             

ao contrário do que se viu no material enviado à CPI pela Corregedoria Geral de Administração,                

órgão responsável pelo controle interno e exame da conduta de servidores estaduais envolvidos na              

Máfia da Merenda. 

 

A apuração da Corregedoria Geral da Administração – CGA teve início com a Portaria CGA nº                
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16/2016, publicada no dia 22 de janeiro de 2016, apenas três dias após a deflagração da operação                 

Alba Branca. A CGA, órgão responsável pela apuração preliminar nos desvios de conduta de              

servidores do Governo Estadual, iniciou formalmente seus trabalhos com o fito de apurar as              

irregularidades na aquisição de produtos agrícolas para a Secretaria Estadual da Educação fornecidos             

pela COAF.  

O processo é inicialmente instruído com as notícias publicadas na imprensa escrita sobre a Operação               

Alba Branca e com os termos de declarações de membros da COAF que foram recolhidos pela                

Polícia Civil de Bebedouro. Dessa forma, a CGA inicia seu trabalho a partir dos servidores públicos                

estaduais citados pelos diretores da COAF. Luiz Roberto dos Santos, Chefe de Gabinete da              

Secretaria Estadual da Casa Civil, o “ Moita”, é a preocupação central no primeiro relatório parcial                

da CGA, que instaura processo por suposto enriquecimento ilícito. 

Dada essa preocupação, o primeiro termo de depoimento é o de Moita, Chefe de Gabinete da                

Secretaria Estadual da Casa Civil à época dos fatos, então comandada pelo ex-deputado Edson              

Aparecido. A data desse primeiro depoimento da Corregedoria Geral da Administração é de 02 de               

fevereiro. Moita se limita a negar os fatos e buscar explicações para as escutas telefônicas em que foi                  

gravado conversando com lobista Marcel Julio ou em que foi citado pelos diretores da COAF. 

Fato mais crítico da trajetória funcional de Luiz Roberto dos Santos Moita é que foi exonerado na                 

véspera da deflagração da operação Alba Branca (segunda-feira, 18 de janeiro de 2016). A              

“coincidência” é extremamente grave uma vez que implica vazamento ilegal da investigação,            

permitindo poupar o Governo Estadual do desgaste de exonerar o Chefe de Gabinete da principal               

Secretaria estadual após as notícias da ação policial, que ocorreu em 19 de janeiro de 2016. A                 

Corregedoria Geral da Administração deveria ter buscado aprofundar sua apuração de vazamento            

com rigor, o que não ocorreu. 

No período entre final de janeiro e início de fevereiro vem a público, pelos jornais, as interceptações                 

telefônicas autorizadas dentro da Operação Alba Branca. Naquele momento, o nome de Fernando             
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Padula, Chefe de Gabinete da Secretaria Estadual de Educação, é citado. O depoimento de um dos                

diretores da COAF cita ainda os nomes de Rodrigo Pimenta e Dione Di Pietro como responsáveis                

pelas compras dos alimentos dentro da Secretaria de Educação. Novo relatório parcial sugere a              

convocação desses três servidores citados. 

Em 03 de fevereiro de 2016 Fernando Padula Novaes presta depoimento na Corregedoria Geral da               

Administração. Na ocasião, Padula já não era mais Chefe Gabinete da Secretaria Estadual de              

Educação, sua exoneração ocorrera em 28 de janeiro, exatos dez dias depois da exoneração de Moita.  

Importante registar que Fernando Padula assumiu em 31 de agosto de 2007 a chefia Chefe de                

Gabinete da Secretaria Estadual de Educação. Assim, começou a exercer essa função no Governo              

Serra (2007 – 2010), continuando na mesma função no Governo Goldman (2010) e no Governo               

Alckmin (2011-2015). Sua atuação atravessou diversos secretários de Estado e teve importância            

fundamental na reestruturação da Secretaria. 

Nessa época, notícias de jornal ampliam o impacto político da operação Alba Branca. O nome do                

Deputado Estadual Fernando Capez, que se elegeu Presidente da Assembleia Legislativa do Estado             

de São Paulo em março de 2015, e do Deputado Federal Duarte Nogueira, então Secretário Estadual                

de Logística e Transporte, surgem com grande destaque na imprensa. 

Em 04 de Fevereiro de 2012 Rodrigo Pimenta presta depoimento na Corregedoria Geral da              

Administração. Coincidentemente, um dia antes, no dia 03 de fevereiro, sua exoneração da função              

pública que ocupava no Governo Estadual foi publicada no Diário Oficial, cinco dias depois da               

exoneração de Padula. A exoneração foi da função de Assistente Técnico de Coordenador na              

Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência.  

No depoimento consta que Rodrigo Pimenta ingressou da Secretaria Estadual da Educação em 2002              

como estagiário, passou por vários departamentos até ser nomeado Diretor no Departamento de             

Alimentação e Assistência ao Aluno - DAA. Ficou nessa função no período entre maio de 2012 a                 

janeiro de 2015. Vale destacar que dentro do DAA está o CENUT – Centro de Serviço de Nutrição,                  
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além de mais dois centros que trabalham com a compra da merenda. No CENUT que é sugerido o                  

cardápio das escolas da rede centralizada e, portanto, se inicia o trabalho de compra de alimentos                

para a merenda. 

O relatório da CGA continua acompanhando os nomes da COAF que prestaram depoimentos à              

Polícia Civil de Bebedouro tais como Patrícia Lima, Cesar Bertholino, Carlos Alberto Santana, Caio              

Pereira Chaves, Carlos Luciano Lopes e Cassio Chebabi. Surgem nos depoimentos os nomes dos              

Deputados Federais Nelson Marquezeli e Baleia Rossi, além dos já citados nomes do Deputados              

Estadual Fernando Capez e do Secretário de Transportes Duarte Nogueira.  

Curioso como todos os membros da COAF compareceram espontaneamente à CGA, mesmo não             

tendo tal obrigação. Até mesmo Cássio Chebabi, presidente da COAF, prontificou-se a depor na              

CGA, algo que se negou a fazer perante a CPI, mesmo após convocado por duas vezes na Comissão. 

O processo da Corregedoria também registra que Carlos Eduardo da Silva, diretor da COAF, foi               

emissor da DAP no exercício de sua função de funcionário Público da CATI – Coordenadoria de                

Assistência Técnica Integral, órgão da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São              

Paulo. Mais tarde ficaria claro que esse funcionário era Diretor da COAF, entidade que recebia               

assistência da CATI. Ou seja, ele prestou serviço público para seu próprio interesse particular em               

clara ofensa a princípios mais básicos da administração pública. Apesar disso, a CGA não sugere               

medidas contra Carlos Eduardo da Silva, tampouco a Secretaria de Agricultura puniu o servidor,              

conforme informado recentemente à CPI. 

No processo de apuração da CGA são inseridas informações sobre o funcionário da Secretaria de               

Estado da Educação Cleiton Gentili, que esteve cedido à Secretaria de Agricultura e Abastecimento              

durante 10 anos e que voltou para a Secretaria de Educação para trabalhar justamente no setor                

responsável pela compra da Merenda: DAAA/CNUT. Cleiton Gentili passará a ser um dos poucos              

funcionários não inocentados na apuração da CGA, mas escapou da lista de indicados no relatório da                

CPI apresentado pelo Relator Estevam Galvão. 
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Em seu depoimento na Controladoria Geral da Administração – CGA – Cleiton Gentili admitiu              

conhecer “Carlinhos” da COAF – Carlos Luciano Lopes. Não admitiu conhecer Marcel Julio, nem              

Cesar Bertholino. Cleiton Gentilli admite que foi ele quem ligou, a pedido de Dione Pavan, para                

Carlinhos, a fim de entender o Ofício de Reequilíbrio financeiro/econômico. É absolutamente            

anormal esse tipo de ligação para um fornecedor do órgão. 

Como consequência das apurações da CGA, Cleiton Gentilli passou a responder pelo extravio do              

documento com Dione Pavan. O documento extraviado, citado no grampo da Polícia Civil, é prova               

dos ilícitios cometidos pelo Sr. Luiz Carlos dos Santos, o Moita, e do Sr. Fernando Padula, dois                 

Chefes de Gabinete de Secretarias que deveriam ser a principal preocupação da apuração da CGA,               

pois seu envolvimento certamente compromete a atuação daquelas instituições, Casa Civil e            

Educação. 

No dia 08 de março de 2016, ocorreu na CGA o importante depoimento de Marilene de Lourdes                 

Silva. Ela explicou em seu depoimento as atribuições do DESUP e destacou que em 2013 recebeu o                 

processo da Chamada Pública já “autuado” pelo DAA. Destacou que foi Rodrigo Pimenta quem              

assinou a chamada pública e não a coordenadora do CISE à época. Afirmou que a Planilha de preços                  

do DESUP não constava no processo. Foi a responsável por avisar a nova Coordenadora do CISE,                

Dione Di Pietro de que o processo da Chamada tinha erros insanáveis de procedimento. Enfatizou               

que esses erros comprometeram a Chamada pública e são a razão de sua anulação.  

Marilena apontou que Rodrigo Pimenta perguntou várias vezes sobre o processo da COAF e chegou               

a requerer formalmente que o processo tramitasse para sua Diretoria. Informou que foi procurada por               

Jeter, que se apresentou como assessor do Deputado Fernando Capez. Por fim, é a pessoa que anula                 

a Chamada Pública de 2013 somente em fevereiro de 2016.  

Esse é o depoimento mais importante que consta na CGA por duas razões. Marilena é a primeira a                  

relatar com ênfase a pressão de dentro da Secretaria (Rodrigo Pimenta) e de fora (Jeter Rodrigues).                

Marilena aponta uma série de erros técnicos dentre os quais se pode destacar a invasão de                
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competência do Diretor do DAAA Rodrigo Pimenta em atribuições da Coordenadora do CISE (Ana              

Leonor Alonso) e invasão da competência de sua própria diretoria – DESUP. Destaca que convenceu               

a nova Coordenadora do CISE (Dione Di Pietro) a não assinar a contratação da COAF quando a                 

Chamada Pública de 2013 já se encontrava com resultados homologados, faltando apenas a             

assinatura de Contrato. Evidentemente, desse depoimento a CGA deveria reorientar seus           

depoimentos contra os funcionários que poderiam ter invadido a competência alheia ou se omitido na               

tramitação da Chamada Pública de 2013, a saber: Ana Leonor Alonso, Rodrigo Pimenta e Dione               

Pavan. Entretanto, a CGA não se interessa sobre esses fatos. 

Pouco antes desse depoimento, em 04 de março, Fernando Capez e seu ex-assessor Jéter Rodrigues               

prestam depoimento para a CGA nas dependências da Assembleia Legislativa do Estado de São              

Paulo. Jéter seria aposentado em maio de 2016, no mesmo dia de seu depoimento perante a                

sindicância aberta no âmbito da Assembleia Legislativa. Certo que o Deputado Estadual Fernando             

Capez, Presidente da ALESP pode receber essa deferência por ser membro de Poder. Entretanto,              

chama a atenção de que o ex-assessor também tenha prestado depoimento dentro da estrutura física               

da Presidência da ALESP. Esse fato coloca em forte suspeição a Investigação da CGA, pois é fácil                 

concluir que Jéter depõe sob os olhos de seu antigo chefe. Nessa época tramitava o pedido de                 

aposentadoria de Jeter cuja anuência passa pela administração da ALESP, subordinada a Capez. A              

CGA certamente acuou o ex-assessor Jéter Rodrigues. 

Logo em seguida a apuração da CGA se voltou para a JUCESP – Junta Comercial do Estado de São                   

Paulo. Destaca-se que a JUCESP é o órgão estadual responsável por avaliar e registrar as alterações                

de diversos tipos de pessoas jurídicas, como por exemplo, as Cooperativas. A investigação que              

precedeu a operação Alba branca revelou que Luiz Carlos dos Santos Moita recebeu vantagens para               

ajudar a COAF a registrar a composição de sua nova Diretoria. Sem essa atualização burocrática, a                

movimentação da Conta Corrente da COAF ficaria paralisada justamente quando recebia os vultosos             

pagamentos do Governo do Estado de São Paulo. 

São anexados ao processo de apuração da CGA correspondências eletrônicas (e-mails) trocados entre             
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dirigentes da JUCESP com o ex-Chefe de Gabinete da Secretaria da Casa Civil do Estado de São                 

Paulo Luiz Carlos dos Santos Moita.  

Quando compareceu a esta CPI, o Corregedor Geral da Administração, Dr. Ivan Agostinho informou              

que apenas dois funcionários públicos ainda respondem pelos fatos relacionados à Operação Alba             

Branca, Luís Roberto dos Santos (Moita), ex-chefe de gabinete da Secretaria de Estado da Casa               

Civil, e Dione Pavan, funcionária da Secretaria Estadual da Educação, que respondem a processos              

administrativos. O primeiro porque foi envolvido no recebimento de vantagens indevidas reveladas            

pelas interceptações telefônicas, a segunda porque extraviou um importante documento que poderia            

ser a materialização de parte dos ilícitos cometidos da Secretaria Estadual de Educação. 

O mais revelador do trabalho de investigação da Corregedoria Geral da Administração é que para os                

corregedores não existe implicação significativa dos gestores estaduais com os representantes da            

COAF. Estes últimos seriam os únicos culpados e teriam lesado a administração pública sem              

participação significativa de agentes públicos. Assim, a apresentação da investigação da           

Corregedoria à CPI buscou absolver o Governo Estadual. 

Todavia, os argumentos do senhor corregedor enfraqueceram quando foi ele foi questionado sobre             

um dos requisitos obrigatórios que constava no Edital de Chamamento Público da Secretaria             

Estadual de Educação do ano de 2014: a filiação obrigatória à OCESP. Dr. Ivan Agostinho não                

conhecia detalhes do Edital, fato que deixou claro que seu papel frente à CPI era de mera                 

representação institucional. O Corregedor também não soube informar como a COAF conseguiu            

habilitar-se no processo de chamamento público sem apresentar as documentações autênticas           

obrigatórias. Como foi revelado pelos membros da CPI, a COAF não era filiada à OCESP, a                

Secretaria da Educação não cobrou a documentação necessária e o Corregedor nada questionou. 

Sem dúvida alguma, a Corregedoria não tem a isenção necessária para conduzir um processo como               

esse, em que graves irregularidades observadas no procedimento de contratação da COAF            

permitiram a atuação fraudulenta da falsa cooperativa e o fornecimento de suco superfaturado ao              
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Estado. Ressalte-se uma vez mais que isso demonstra a importância de uma investigação             

independente como são as CPIs, sem a qual as inúmeras ilegalidades perpetradas não seriam              

descobertas. Sabemos agora que servidores integrantes dos quadros da Secretaria de Educação            

cometeram irregularidades, sob a supervisão do então Chefe de Gabinete da pasta e contando com               

uma estrutura frágil do órgão implantada pelo ex-secretário, que também deverá responder, como ele              

mesmo admitiu. 

É notória a parcialidade da CGA, pois ao invés de apurar as graves irregularidades observadas a                

partir de análise da CPI em documentos enviados pela Secretaria de Educação e até mesmo da                

própria corregedoria, ouvindo mais servidores e examinando os processos, o órgão preferiu ouvir             

membros da cooperativa, sobre os quais não tem nenhum poder de fiscalização e agentes deste Poder                

Legislativo. O Governo deve repensar a atuação desse importante órgão de controle interno. 

 

3 – DA AUDITORIA REALIZADA PELO TRIBUNAL DE CONTAS E OUTRAS           

IRREGULARIDADES DESCOBERTAS NA CPI 

Os desvios, irregularidades e falhas de procedimento a cargo do Governo do Estado ficaram ainda               

mais evidentes a partir de documentos obtidos junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo,                 

onde ficou constatado, por exemplo, superfaturamento na aquisição de suco de laranja, o que              

certamente permitiu o repasse de propinas a agentes públicos. 

 

3.1 - Da auditoria especial instaurada pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – TC nº                  

03854/026/16 

Além da instalação da CPI nesta Casa e de todas as demais investigações em curso, foi instaurada                 

Auditoria Extraordinária pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, voltada à apuração de               

eventuais irregularidades na aquisição de insumos para a merenda escolar, realizadas pelo Estado e              
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por Municípios Paulistas junto à COAF - Cooperativa Orgânica Agrícola Familiar (TC            

003854/026/16), especialmente no tocante à compra do produto suco de laranja, sem licitação,             

valendo-se da denominada "chamada pública" prevista na Lei de Alimentação Escolar, por            

valores superiores aos praticados no mercado.  

 

Manifestação da Secretaria Diretoria Geral no TC 3854/026/16 verificou a existência de            

superfaturamento nos valores pagos à COAF pelo Governo do Estado de São Paulo, conforme trecho               

de parecer abaixo mencionado:  

 

 

“...os sucos de laranja adquiridos pelo Estado junto à COAF          

apresentaram preços superiores aos praticados no mercado, consoante        

pesquisa por ele perpetrada, o que restou reforçado pela verificação dos           

valores pagos pelos Municípios paulistas arrolados neste feito e demais          

parâmetros de preços trazidos pelas Unidades de Fiscalização deste         

Tribunal. 

                          .................. 

Com efeito, para ilustrar sobredita constatação, esta SDG, a partir          

dos dados constantes neste feito e nos Anexos que o acompanham, procedeu            

à reunião e esquematização de valores praticados pelos Órgãos Públicos,          

por exercício, e, quando anotado, dos respectivos parâmetros de preços          

trazidos pelas Unidades de Fiscalização deste Tribunal, sendo que os          

resultados mais significativos encontram-se demonstrados a fls. 1817/1853,        

para as quais me remeto. 

 

Entre tais informações, destaco,  v.g. , os seguintes achados: 
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.. 

Nesse diapasão, oportuno ressaltar que, no âmbito do Governo do          

Estado de São Paulo, as aquisições efetivadas junto à COAF, as quais            

ocorreram nos exercícios de 2014 e 2015, foram pagas, unicamente, com           

recursos federais, sendo que, em 2014, registrou-se o pagamento do valor           

unitário de R$ 1,43 para o suco de laranja de 200 ml, embalagem cartonada,              

enquanto há anotação efetivada pelas Unidades de Fiscalização deste         

Tribunal que a Prefeitura Municipal de São Paulo realizou compras de           

produto similar pelos valores de R$ 0,89 e R$  0,96 nesse mesmo exercício. 

 

Em 2015, para a aquisição de suco de laranja em embalagem           

cartonada de 01 (um) litro, também foi constatado que o preço pactuado (R$             

6,10 a unidade) encontrava-se acima do valor praticado no mercado (R$           

2,50), restando patente, portanto, que referidas aquisições mostraram-se        

danosas ao Erário. 

O fato demonstra grave ilegalidade no processo de aquisição de merenda pelo Governo do Estado de                

SP, que redundou na compra de itens da merenda por valores bem acima dos praticados no mercado.                 

O Tribunal de Contas do Estado demonstra que houve superfaturamento nos preços de suco de               

laranja adquiridos da COAF pelo Governo do Estado de São Paulo, sendo no caso do suco de laranja                  

de 1 litro mais de 100% (cem por cento) acima do preço praticado no mercado e no caso do suco de                     

200 ml aproximadamente 50% (por cento) acima, considerado como parâmetro o valor pago pela              

Prefeitura de São Paulo. 

Como já mencionado à exaustão neste relatório, foi esse superfaturamento no suco de laranja              

fornecido que permitiu o repasse de propinas a agentes públicos e consumação das fraudes na               
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aquisição do produto sem nenhum obstáculo por parte do Governo do Estado. O prejuízo alcança as                

cifras de mais de 8 milhões de reais, conforme mencionado em item anterior. 

3.2 - Da contratação irregular de funcionários 

Durante a fase de oitiva de Rodrigo Pimenta, a CPI da Merenda tomou conhecimento de uma                

manobra utilizada no governo do Estado para contratar servidores por intermédio da Fundação             

Faculdade de Medicina e prestar serviço na Secretaria de Educação, por mais paradoxal que possa               

parecer, pois aos olhos comuns de qualquer cidadão a lógica seria uma entidade como essas prestar                

serviços à Secretaria da Saúde. 

Não foi possível aprofundar essa linha de investigação, uma vez que os trabalhos da CPI foram                

prorrogados apenas por mais 30 dias e não no limite regimental de 60 dias. 

O que se teve conhecimento e merece aprofundamento pelos órgãos de investigação, além da              

Assembleia Legislativa que tem a prerrogativa de fiscalizar os atos do Executivo é o fato de que, em                  

seu depoimento, o Sr. RODRIGO PIMENTA alega ter atuado como estagiário no Governo do Estado               

até maio de 2004 e, a partir dessa data, apesar de ter sido contratado pelo regime celetista pela                  

Fundação Faculdade de Medicina, exercia atividade típica de servidor junto à Secretaria Estadual da              

Educação trabalhando nessa secretaria e lá ficando até fevereiro/março de 2012. 

Segundo trecho do depoimento que transcrevemos o Sr. Rodrigo Pimenta trabalhava como assessor             

na secretaria, mas seu vínculo empregatício era com a Fundação Faculdade de Medicina.  

E até maio de 2004 eu estava como estagiário. A partir de maio de 2004 eu fui                 

contratado pela Fundação Faculdade de Medicina, onde exercia um trabalho junto à            

Secretaria Estadual da Educação para trabalhar lá, e fiquei nesse cargo até            

fevereiro/março de 2012  (depoimento citado, fls. 74). 

 

É imperioso que os órgãos de fiscalização apurem se essa prática é comum na Secretaria de                

100 

 



                     ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO 
PAULO 

                   COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DA MERENDA 
                 RELATÓRIO EM SEPARADO 

 
 

 

 

Educação, qual seja contratar funcionários por interposta pessoa para atuar em entes da             

administração direta e indireta em áreas que guardam relação com a atividade fim do órgão, com                

objetivo de burla  à Lei de Responsabilidade Fiscal e à legislação tributária e previdenciária. 

A prática também configura em tese violação à obrigação constitucional de realização de concursos              

para provimento de cargos da Administração Pública, o que deve ser rigorosamente apurado. 

O que se revelou ainda no curso das investigações da Comissão Parlamentar é que a Secretaria de                 

Estado da Educação nomeava pessoas para cargos em comissão para o exercício de atividades              

técnicas, em absoluta desconformidade com o que preconiza a Constituição Federal que,            

excepcionando a regra geral de provimento de cargos públicos mediante concurso público, admite a              

contratação de livre provimento apenas para funções de assessoria, direção e chefia, configurando             

burla ao princípio de ingresso no serviço público por meio de concurso.  

A Constituição Federal de 1988 (CF/88), ao tratar do tema, assim dispôs, segundo a redação dada                

pela Emenda Constitucional n. 19, de 1998: 

 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes            

da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos            

princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência        

e, também, ao seguinte:       

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação             

prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a               

natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei,             

ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre            

nomeação e exoneração;       

Art. 37. A administração publica direta e indireta de qualquer dos Poderes da             

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecera aos           
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princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência        

e, também, ao seguinte: 

[...] 

V – as funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores          

ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por             

servidores de carreira nos casos, condições e percentuais minimos previstos          

em lei, destinam-se apenas as atribuições de direção, chefia e assessoramento; 

 

Tal situação foi verificada na contratação da Sra. Vanessa Alves Vieira Lázaro e Dione Pavan, que                

revelaram à CPI em seus depoimentos que ocupavam cargos em comissão, contudo efetivamente             

atuavam com desvio de função exercendo a função de nutricionista, cargo que deveria ser provido               

mediante realização de  concurso público. 

Está nítido que o governo do Estado se valeu de cargo em comissão para prover necessidade de                 

cargo que deveria ser provido por concurso público para provimento.  

Sendo o cargo em confiança uma exceção à regra geral do concurso e, dada sua precariedade em                 

função de serem de livre provimento e exoneração, a atuação do Administrador segue a régua da                

Constituição Federal estabelecendo seus limites e limitando-os a cargos que tenham o caráter de              

direção, chefia ou assessoramento. 

Cargos em comissão que desvirtuem esses princípios têm sua constitucionalidade maculada, sendo            

passiveis da ADI.  

3.3 - Problema na contabilização da fonte de recurso do programa de alimentação escolar. 

Outra questão que emergiu fortemente no debate orçamentário sobre a Alimentação Escolar no             

Estado refere-se à origem dos recursos utilizados nessas despesas. 

Essa questão, diga-se de passagem, apresentou divergências dentro do próprio TCE/SP, em            
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auditorias distintas. 

Ao longo da CPI da Merenda, o Tribunal de Contas do Estado de SP apresentou a aludida Auditoria                  

Extraordinária (TC-003854/026/16), em 21 de setembro de 2016, em que aponta a existência de              

sobrepreço em diversos contratos da COAF, como já dito. 

 

Dessa análise derivou o entendimento que caberia ao Tribunal de Contas da União o exame da quase                 

totalidade dos gastos. 

Essa posição sustentou grande parte das intervenções iniciais dos membros governistas integrantes            

da CPI da Merenda, buscando retirar responsabilidades do Tribunal de Contas de SP e do próprio                

governo Estadual. 

A própria Lei Orçamentária reforça essa percepção a medida que apresenta como “recursos federais”              

a fonte de financiamento dessa ação orçamentária. 

Fonte: 

Lei Orçamentária Estadual 

Ocorre que o próprio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, no Relatório de Fiscalização de                 

Natureza Operacional sobre a Ação Fornecimento de Alimentação Escolar aos Alunos da Educação             

Básica, junto à Análise das Contas do Governador de 2014 (processo 12428/026/2014), apresentou             
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posição diferente, entendendo que os recursos da alimentação escolar são originários da Quota             

Estadual do Salário Educação (QESE), uma transferência obrigatória constitucional com a única            

ressalva de ser repassada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), mas que              

deveria ser contabilizada no orçamento como recurso do Tesouro Estadual, seguindo a mesma lógica              

dos recursos oriundos do Fundo de Participação Estadual (FPE), por exemplo. 

Para aprofundarmos o entendimento, devemos salientar que o Salário Educação, instituído em 1964,             

é uma contribuição social destinada ao financiamento de programas, projetos e ações voltados para o               

financiamento da educação básica e que também pode ser aplicada na educação especial, desde que               

vinculada à educação básica. 

A contribuição social do Salário Educação está prevista no artigo 212, Parágrafos 5º. e 6º. da                

Constituição Federal, regulamentadas pelas Leis Federais no. 9.424/96, 9.766/98, decreto no.           

6003/06 e Lei federal 11.457/07. Essa contribuição é calculada com base na alíquota de 2,5% sobre o                 

valor total das remunerações pagas ou creditadas pelas empresas, a qualquer título, aos segurados              

empregados, ressalvadas as exceções legais e, é arrecadada, fiscalizada e cobrada pela Secretaria da              

Receita Federal do Ministério da Fazenda. 

Compete ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação/FNDE apenas a função redistributiva            

desses recursos entre a União, os Estados e os Municípios, ficando apenas com uma remuneração               

relativa à taxa de administração destes recursos. 

Do montante total de recursos, cerca de 1/3 são da chamada quota federal, enquanto 2/3 são da quota                  

estadual e municipal. 

Esses recursos são creditados automaticamente em favor das secretarias de Educação dos Estados,             

Distrito Federal e dos Municípios para o financiamento de programas, projetos e ações voltados para               

a educação básica. 

Estas quotas estaduais e municipais são integralmente redistribuídas entre os Estados e municípios de              

forma proporcional ao número de alunos matriculados na educação básica das respectivas redes de              
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ensino apurado no censo escolar do exercício anterior ao da distribuição. 

Segundo conclusão do TCE/SP na análise das Contas do Governador de 2014, portanto: 

“os recursos transferidos pela União a título de QESE deveriam ser contabilizados            

como recursos próprios (Tesouro Estadual – fonte 1), tendo em vista, tratar-se de             

uma transferência constitucional, não voluntária, e portanto, não é recurso da           

União”(pág. 969). 

  

Concluindo, de forma clara, o TCE/SP entende naquele documento que esses recursos são estaduais,              

devendo portanto ser administrados e fiscalizados pelo próprio Estado e pelos órgãos de controle              

estadual. 

Também deveriam ser apresentados na Lei Orçamentária como recursos do Tesouro Estadual (Fonte             

1). 

Sem dúvida nenhuma, tal análise está em total acordo com o entendimento e a contabilização               

existente em outras transferências constitucionais, tais como o Fundo de Participação dos            

Estados/FPE no orçamento estadual ou ainda os recursos do Fundo de Participação dos Municípios              

ou a quota-parte municipal do ICMS e do IPVA nos orçamentos municipais, para ficarmos em               

apenas alguns exemplos. Todos esses recursos são oriundos de transferências constitucionais           

arrecadadas por um determinado ente e transferidas automaticamente a outro por obrigação            

constitucional, mas são contabilizadas no orçamento deste “ente recebedor” como “recursos próprios            

do seu ‘Tesouro’”. Daí a total pertinência também da CPI instalada para investigar as fraudes e                

prejuízo causados ao erário pela COAF e agentes públicos envolvidos 

3.4 - Baixa transparência orçamentária. 

 

De 2011 a 2013 a execução orçamentária da alimentação escolar estadual era feita através de três                
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ações orçamentárias: 

a) (4073) Suprimentos de gêneros alimentícios, utensílios e serviços: aquisição de gêneros           

alimentícios e utensílios de cozinha para escolas estaduais, pertencentes aos municípios do            

sistema centralizado; locação dos armazéns para estocagem de gêneros alimentícios, utensílios e            

equipamentos; contratação de logística para estocagem; 

b) (5417) Apoio à alimentação escolar através de convênios para transferências: repasses de            

recursos às unidades escolares da rede estadual de ensino, objetivando o enriquecimento da             

alimentação escolar através da melhoria nos processos de compra e distribuição dos gêneros             

alimentícios, bem como pela descentralização das decisões, de forma a atender as características             

locais; 

c) (5742) Sistema descentralizado da alimentação escolar: repasse de recursos trimestrais          

para a aquisição de gêneros alimentícios aos municípios pertencentes ao sistema descentralizado; 

Tal estrutura orçamentária permitia a separação entre as despesas efetuadas no sistema centralizado             

de alimentação escolar (onde o Estado fornece os alimentos que serão fornecidos nos municípios) e o                

sistema descentralizado (onde o Estado apenas repassa recursos aos municípios para que estes             

possam adquirir os gêneros alimentícios). 

Essa estrutura, vigente até 2013, permitia maior transparência orçamentária, garantindo melhor           

fiscalização da sociedade. 

A partir de 2014, essas três ações orçamentárias foram encerradas, sendo substituídas por apenas              

uma: (6172) Fornecimento de Alimentação para Alunos da Educação Básica. .Através dessa única             

ação orçamentária foram englobadas todas as despesas com a .alimentação escolar no Estado, tanto              

aquelas desenvolvidas através do sistema descentralizado como as desenvolvidas pelo sistema           

centralizado. 

Essa medida reduziu de forma contundente a transparência orçamentária nesta área. 

Coincidentemente, isso ocorreu no ano em que a Cooperativa Orgânica de Agricultura Familiar /              
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COAF firmou contrato milionário com o Estado de São Paulo. 

Os problemas oriundos dessa falta de transparência foram inclusive apontados pelo Tribunal de             

Contas do Estado de São Paulo/ TCESP através do Relatório de Fiscalização de Natureza              

Operacional sobre a Ação Fornecimento de Alimentação Escolar aos Alunos da Educação Básica,             

junto à Análise das Contas do Governador de 2014 (processo 12428/026/2014). 

Na página 965 e seguintes do referido relatório, o TCE/SP aponta que,  

“não é possível saber, por exemplo, pela análise da LOA 2014, qual foi o montante               

previsto, de forma individualizada, em Suprimentos de Gêneros Alimentícios,         

Utensílios e Serviços, em Capacitação Profissional na Área de Alimentação Escolar,           

em Apoio à Alimentação Escolar com Recursos de Convênios e Transferências, em            

Provisão, Instalação e Manutenção de Equipamentos de Cozinha e no Sistema           

Descentralizado de Alimentação Escolar”. 

Por esse motivo, o TCE/SP recomenda,  

“na elaboração das peças orçamentárias, (...) constar informações individualizadas         

a respeito da execução do programa de governo relacionado ao fornecimento da            

alimentação escolar, visando o incremento das possibilidades de acompanhamento e          

avaliação das ações executadas pela secretaria.” 

O retorno à divisão da execução orçamentária nas ações vigentes até 2013 seria um primeiro passo                

nessa direção, bem como a indicação das despesas por elemento econômico, conforme preconiza o              

TCE/SP ao Estado de SP há muitos anos. 

Cumpre destacar que o governo do Estado de SP não vem atendendo essas recomendações nos               

orçamentos de 2015 e 2016, mantendo baixa transparência orçamentária na execução do programa de              

Alimentação Escolar do Estado. 
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4 – LIMITAÇÕES E OMISSÕES DA CPI 

As limitações de uma Comissão Parlamentar de Inquérito, em que pese sua imprescindibilidade na              

apuração de fatos graves como os apurados nestas investigações sobre a Máfia da Merenda, foram               

em muito potencializadas nesta CPI em razão das muitas ausências e omissões observadas, o que               

certamente tornou difícil o avanço em muitas questões relevantes. São requerimentos preteridos ou             

infrutíferos como os a seguir elencados.  

 

Houve requerimentos apresentados para convocação de depoentes que foram rejeitados, outros já            

aprovados que foram simplesmente protelados e não cumpridos, documentos sonegados ou           

encaminhados com muito atraso, ao que parece tudo urdido no sentido de obstruir o andamento e as                 

investigações da CPI. É preciso que esta Casa faça valer suas prerrogativas de fiscalização, no caso                

de uma comissão parlamentar de inquérito seus poderes de autoridade judiciária. 

Depoimentos como o de Leonel Júlio, ex-Deputado Estadual, preso na segunda fase da Operação              

Alba Branca e pai de Marcel Ferreira Julio, ouvido em depoimento pela Polícia Civil e pelo Tribunal                 

de Justiça, que disse ter apoiado, junto com seu filho, duas campanhas do Deputado Fernando Capez,                

em 2010 e 2014, em que o Sr. Rogério Auad Palermo havia sido coordenador, poderiam contribuir                

em muito para a conclusão dos trabalhos da CPI. Leonel disse ainda que seu filho Marcel havia                 

“intermediado” o contrato entre a COAF e a Secretaria de Educação do Estado para o fornecimento                

de Suco de laranja na merenda escolar, com a participação de agentes públicos e parlamentares desta                

Casa, e que para isso recebeu “comissões”, tudo isso em depoimentos prestados no âmbito da               

Operação Alba Branca e na CPI poderia esclarecer muito mais. 

Outra importante oitiva seria a de Alexandre Sampaio Zakir, acusado de tentar obstruir as              

investigações que envolvem o presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, Fernando Capez             

(PSDB), na máfia da merenda. Zakir, ex - chefe de gabinete do Deputado assumiu a Secretaria Geral                 

da Administração - SGA na Alesp, o principal cargo na estrutura Administrativa desta Casa. 
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Em entrevista ao jornal Folha de S.Paulo , Jeter Rodrigues afirma ter sido procurado por Zakir e pelo                 

também ex-assessor José Merivaldo dos Santos para combinar o que dizer em seu depoimento aos               

investigadores do Merendão. O acordo, segundo Rodrigues, dava conta de assumir a titularidade de              

destino de um cheque de R$ 50 mil reais depositados na conta de Merivaldo. A quantia foi repassada                  

pela Cooperativa Orgânica Agrícola Familiar (COAF) para a conta de Merivaldo, segundo os             

investigadores, como parte da propina destinada ao deputado. O áudio da entrevista de Jéter chegou               

à comissão e justificava a convocação do servidor.    

Outra personagem relevante na Máfia da Merenda é Vanessa Mascaro Paciello Laurino, sócia da              

Paciello Consultoria Jurídica, empresa contratada pela COAF para consultoria de relação comercial            

junto à Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, específico para chamada pública de               

fornecimento de suco de laranja para a merenda escolar, por um percentual de 4% ou 4,5%                

aproximadamente, calculado sobre o valor das vendas concretizadas através do preposto Marcel            

Julio, como consta em contrato recebidos por esta CPI e confirmado por Marcel Júlio em seu                

depoimento à Procuradoria. O requerimento nem sequer foi deliberado. 

Vanessa deveria ter sido ouvida na CPI, pois poderia confirmar ou não as informações trazidas nas                

delações de Cássio Chebabi à Polícia de Bebedouro, hoje a cargo da Polícia Federal, e de Marcel, na                  

Procuradoria Geral de Justiça. Ela assinou contrato que viabilizou o repasse de propinas de Marcel a                

agentes públicos. 

As investigações que eram realizadas pela Polícia Civil e Ministério Público Estadual, enviadas à              

Justiça Federal e com importantes provas dos ilícitos cometidos pela falsa cooperativa, não chegaram              

à CPI 

Há problemas com requerimentos solicitando quebra de sigilos fiscais, recusados pela Receita            

Federal sob o argumento de que CPIs estaduais não tem esse poder.  

Também foram barradas votações de todas as acareações, como a acareação entre Jéter e Meriva               

solicitada, rejeitadas mesmo após o presidente Zerbini ter afirmado em reunião a comissão no dia 14                
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de setembro de 2016: 

“Antes de entrar na Questão de Ordem, deputado, só quero dar algumas             

informações aqui. (...) Então estou informando V. Exas. duas coisas: (...); e segundo,             

já de antemão, dizer que vai ser reconvocado o Sr. Jeter Rodrigues para fazer uma               

acareação com o outro depoente, o Sr. Merivaldo, em função da contradição dos             

depoimentos já levados a algumas instituições onde prestaram depoimentos. É          

fundamental que esta CPI apure os fatos, e apure a verdade, e que todos aqueles que,                

de alguma forma, colocam em dúvida esta apuração, têm que prestar           

esclarecimentos”.  

Outras acareações eram importantes, como as seguintes: 

1) Srs. Jeter Rodrigues Pereira e Marcel Ferreira Júlio - Existem divergências entre os             

depoimentos de Jeter Rodrigues e Marcel Ferreira Júlio. Jéter afirma que Marcel apareceu             

casualmente na Assembleia, ao passo que Marcel informou em seu depoimento perante a PGJ              

que foi Jéter quem ligou em seu celular. Os depoimentos têm identidade, porém, na parte em                

que afirmam que não se conheciam até a ligação de Jéter convidando Marcel para comparecer               

à Alesp; 

 

2) Srs. José Merivaldo dos Santos e Marcel Ferreira Júlio - em oitiva na Procuradoria Geral               

de Justiça o Sr. Marcel disse que Merivaldo, além de ter depositado o cheque de R$ 50 mil                  

emitido pela COAF, que voltou por falta de fundos, fazia insistentes cobranças, tendo ido até               

a residência de seu pai Sr. Leonel Júlio cobrar valores referentes à “comissão” do contrato de                

fornecimento de suco de laranja para a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo e a                 

COAF. Merivaldo nega dizendo que tentou falar com Marcel  apenas ao telefone; 

 

3) Srs. Marcel Ferreira Júlio e Luiz Carlos Gutierrez - Marcel Ferreira Julio afirma que o Sr.                
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Luiz Carlos Gutierrez tratou de assuntos de interesse da COAF e a Secretaria Estadual de               

Educação em relação às Chamadas Públicas para o fornecimento de suco de laranja para a               

merenda escolar, tendo marcado reuniões no escritório político do Deputado Capez, onde fora             

recebido na presença do Deputado. Licá nega esses encontros. 

 

 

Não foi pautada a reconvocação do Sr. Marcel Ferreira Júlio, personagem fundamental do esquema.              

Quando Cássio Chebabi voltou a esta CPI dia 23 de novembro foi possível extrair algo de sua fala,                  

ainda que tenha permanecido praticamente silente. 

Outros requerimentos como a solicitação de informações à Secretaria de Educação no sentido de              

esclarecer sobre a aquisição de carne bovina/frango, sobre qualidade, quantidade, fornecedores,           

armazenamento, fiscalização do produto, contratos, vigência dos contratos, isto porque chegou a esta             

CPI, um pacote de carne lacrado, ainda dentro do prazo de validade, que fora descartado em cesto                 

de lixo de uma escola estadual, e junto obtivemos a informação de que dirigentes de ensino                

receberam um email orientando o descarte de grande quantidade de carne, por estas estarem sem               

condições para o  consumo humano poderia ter ampliado os horizontes de investigação da CPI 

Além de todas essas omissões não recebemos as quebras de sigilo fiscal e bancário dos Srs. Fernando                 

Padula Novaes, Luiz Carlos Gutierrez, Luiz Roberto dos Santos, dentre tantos outros requerimentos             

cuja ausência prejudicou os trabalhos da CPI. 

 

5. CONCLUSÕES/ENCAMINHAMENTOS 

Não foi em vão toda a pressão exercida pela sociedade paulista para a instalação de uma Comissão                 

Parlamentar de Inquérito para investigar a Máfia da Merenda que opera no Estado de São Paulo. O                 

grito das torcidas organizadas como a Gaviões da Fiel e a ocupação do plenário desta Casa pelos                 
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estudantes obrigaram a ampla base governista a sair de sua zona de conforto para aprovar uma CPI                 

que expôs as mazelas da gestão tucana no Estado. E por mais que rejeitem o coro implacável da                  

realidade, sim, abrigou-se no coração da Administração Pública uma verdadeira Máfia da Merenda, a              

sorver para si importantes recursos dos cofres públicos, aproximadamente 8,21 milhões de reais, dos              

quais a CPI confirmou que aproximadamente 1,2 milhões de reais foram claramente destinados à              

quadrilha formada pela COAF, lobistas e agentes públicos. 

É repugnante o roubo de merenda escolar, ainda hoje um instrumento de estancamento da evasão               

escolar e certamente um pequeno componente da educação que deve ser o pontapé inicial para a                

busca de um ensino de qualidade, objetivo maior daqueles que utilizam esse essencial serviço              

público.  

Houve prejuízo também aos pequenos agricultores familiares, profissão das menos favorecidas no            

País, apesar de sua enorme importância, que não tinham ciência de que seus nomes eram               

sordidamente envolvidos nas fraudes perpetradas pela falsa cooperativa, com o beneplácito de            

agentes públicos e políticos.  

Se um único contrato rende a quantia de aproximadamente 1.200.000,00 R$ (um milhão e duzentos               

mil reais), causando prejuízo total de 8,21 milhões de reais, em comparação com os preços de                

mercado aferidos pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, é possível concluir que o                

escândalo da merenda é muito maior do que se apresentou nesta CPI, que tem suas limitações,                

merecendo grande aprofundamento investigações nesse sentido, a examinar todas as contratações           

celebradas pelo Estado nesse objeto específico e em outros como a terceirização da merenda e o                

transporte escolar, contratos milionários. 

A Cooperativa Orgânica de Agricultura Familiar, COAF, uma falsa cooperativa com objetivos muito             

distantes do que esse honroso nome pode sugerir, conseguiu infiltrar-se nas entranhas do Estado para               

figurar como fornecedora de suco de laranja superfaturado, mediante fraude nos processos de             

chamada pública, procedimento realizado para a aquisição de produtos da agricultura familiar para a              
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rede pública de ensino. Isso não teria sido possível sem o oportuno auxílio dos servidores públicos                

JÉTER RODRIGUES PEREIRA e JOSÉ MERIVALDO DOS SANTOS, assessores do          

DEPUTADO ESTADUAL FERNANDO CAPEZ, atual presidente deste parlamento. Eles         

conseguiram abrir as portas da Secretaria de Estado da Educação para o embuste de cooperativa, que                

pode agir livremente, apesar de não fornecer produtos oriundos da agricultura familiar, condição             

obrigatória para participar do procedimento especial de contratação previsto na lei.  

Além disso, a COAF contou com todas as facilidades e vista grossa às fraudes que cometeu pela                 

Secretaria de Educação, então comandada pelo Professor HERMAN VOORWALD e por seu Chefe             

de Gabinete FERNANDO PADULA, tendo ainda o especial apoio de LUIZ ROBERTO DOS             

SANTOS, o Moita, nada menos que o então Chefe de Gabinete da Casa Civil Paulista, servidor                

diretamente subordinado ao secretário à época EDSON APARECIDO, que ficava na antessala de             

GERALDO ALCKMIN, Governador do Estado. 

A cooperativa presidida por CÁSSIO IZIQUE CHEBABI tinha como vice-presidente CARLOS           

ALBERTO SANTANA DA SILVA e principais vendedores CÉSAR AUGUSTO LOPES          

BERTHOLINO e CARLOS LUCIANO LOPES. O gerente financeiro era ADRIANO MILLER           

APARECIDO GILBERTONI MAURO e seu subordinado era CAIO PEREIRA CHAVES. LUIZ           

CARLOS DOS SANTOS SILVA era motorista e entregador, CARLOS EDUARDO DA SILVA era             

diretor da entidade e servidor da Secretaria da Agricultura na área de emissão de DAPs, documento                

essencial para participação nas chamadas públicas. 

O ex-contador da cooperativa JOÃO ROBERTO FOSSALUZZA JÚNIOR foi o delator do esquema,             

informando em julho de 2014 a existência de pagamento de “comissões” por parte da cooperativa               

nos municípios em que atuava. Como tinha ciência do esquema e também afirmou ter aberto conta                

paralela para pagar o chamou de “bola gorda”, deverá responder, na medida de sua participação. 

Pela competência, a CPI se ateve somente ao contrato firmado com o Estado de São Paulo, o que não                   

impede que toda documentação seja enviada às autoridades competentes para apurar eventuais            
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desvios em municípios paulistas e envolvimento de deputados federais nos fatos. 

Frustrados pela vitória em uma chamada pública ocorrida em 2013, mas cujo contrato não foi               

assinado, Cássio acionou o lobista Sebastião Misiara para ter acesso à Secretaria de Educação, sem               

sucesso porquanto Misiara tinha inimizades naquele órgão. Apresentado ao ex-deputado LEONEL           

JÚLIO em meados de 2014, Cássio e César Bertholino conheceram MARCEL FERREIRA JÚLIO,             

indicado por seu pai Leonel. 

Com Marcel as coisas passaram a dar certo. O lobista aproveitou sua amizade com LUIZ CARLOS                

GUTIERREZ, o Licá, para pedir ajuda ao Deputado Fernando Capez. As portas da Secretaria da               

Educação foram abertas por Fernando Padula a pedido de Capez. A partir daí, a COAF pode ser                 

contratada sem dificuldades, mesmo apresentando declaração de filiação à OCESP e laudo            

bromatológico falsos, além de ter prazo estendido para regularização de pendências no CADIN, à              

revelia do edital de chamada pública, sem contar que forneceu produtos adquiridos fora da              

agricultura familiar, requisito para participação nos certames. 

Pelo lado da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, o serviço passou para as mãos de                 

JÉTER RODRIGUES PEREIRA e JOSÉ MERIVALDO DOS SANTOS. Jéter e Meriva receberam            

grossa propina por parte da COAF, até mesmo dentro da Assembleia Legislativa, tudo documentado              

em contrato firmado entre Jéter e a cooperativa, recibos firmados por Jéter e cheque de R$ 50 mil em                   

nome de Merivaldo. 

Se as provas contra Jéter e Merivaldo são irrefutáveis, em relação a Capez e Licá as convergências                 

entre os depoimentos prestados por Licá e Marcel, afirmando que se conheciam de longa data, e                

entre Jéter e Marcel, afirmando que não se conheciam até o fatídico primeiro encontro entre os dois                 

na Alesp, mais a proximidade entre Meriva e Capez, admitida por este último na CPI, mais as                 

informações advindas do processo em curso na Procuradoria de Justiça, sobre movimentação a maior              

em conta bancária de Merivaldo no ano de 2015, no importe de 500 mil reais, valor próximo dos 450                   

mil reais solicitados pelos ex-assessores a Marcel para pagamento de dívidas de campanha de Capez,               
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tornam verossímeis as declarações do delator Marcel, revigorando os indícios contra o deputado e              

seu assessor, merecendo a continuidade e aprofundamento das investigações no órgão competente,            

podendo eventualmente resultar na propositura de ação penal contra o parlamentar. 

Pelo lado do Poder Executivo, servidores da Secretaria de Educação foram coniventes com as muitas               

irregularidades praticadas no procedimento de contratação da COAF, sob a supervisão de Padula e              

contando com a omissão do Professor HERMAN VOORWALD, então secretário da pasta. Moita             

atuou em paralelo, agilizando documentação da COAF na JUCESP e prestando consultoria para             

fazer render mais o contrato lesivo ao erário, por meio de reequilíbrio econômico-financeiro sugerido              

por Padula, cujo respectivo desapareceu misteriosamente. Moita cobrou pelos “serviços” prestados, o            

que ficou evidenciado nesta CPI. 

Os depoimentos prestados pelos membros da COAF informando comissão de 10% sobre o contrato e               

os saques observados a partir da análise da quebra de sigilo bancário da cooperativa confirmam               

propinas da ordem de aproximadamente R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais). O              

prejuízo aos cofres públicos, porém, é de R$ 8,21 milhões de reais, isso em apenas um contrato                 

relativo à merenda, sugerindo que muitos outros possam estar contaminados por esquema            

semelhante. 

Em sendo assim, nos termos do art. 34-B do Regimento Interno desta Casa, propomos a deliberação                

e o encaminhamento deste relatório em separado e documentos aos órgãos de controle interno e               

externo a seguir mencionados, para as providências respectivas: 

 

I – À PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, para as seguintes providências: 

a) Adoção de medidas sobre as graves irregularidades verificadas pela Comissão Parlamentar de            

Inquérito nos processos administrativos a cargo da Secretaria de Estado da Educação,            

apurando a responsabilidade civil e penal dos seguintes agentes públicos envolvidos em tais             

ilegalidades, sem as quais jamais teria sido contratada mediante fraude a Cooperativa            
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Orgânica de Agricultura Familiar – COAF, para fornecer suco superfaturado ao Estado e             

efetuar pagamento de propinas a agentes públicos, políticos inclusive, com prejuízos aos            

cofres da ordem de R$ 8,21 milhões: HERMAN JACOBUS CORNELIUS VOORWALD,           

FERNANDO PADULA NOVAES, RODRIGO PIMENTA, DIONE MORAES PAVAN,        

CLEITON GENTILLI, YURI KELLER MARTINS, ANA LEONOR SALA ALONSO,         

DIONE MARIA WHITEHURST DI PIETRO, CÉLIA FALÓTICO e EDUARDO ARAÚJO          

DE LIMA;  

 

b) Adoção das medidas cíveis e penais acerca da incontroversa prática dos crimes de corrupção              

passiva e possíveis outros possíveis delitos pelos servidores lotados nesta Assembleia           

Legislativa, JÉTER RODRIGUES PEREIRA e JOSÉ MERIVALDO DOS SANTOS; 

 

c) Adoção das medidas cíveis e criminais em virtude das apurações desta Comissão Parlamentar             

de Inquérito sobre a possível participação de FERNANDO CAPEZ por recebimento de            

propina em espécie ou estimável em dinheiro, advindo de favorecimento para o contrato             

firmado entre a COAF e a Secretaria da Educação; 

 

d) Adoção das medidas cíveis e criminais em virtude das apurações desta Comissão Parlamentar             

de Inquérito sobre a possível participação de LUIZ CARLOS GUTIERREZ, em coautoria            

com o Deputado Fernando Capez; 

 

e) Adoção de medidas cíveis e penais sobre as conclusões da CPI acerca da incontroversa              

prática do crime de corrupção passiva e outros possíveis delitos cometidos por LUIZ             

ROBERTO DOS SANTOS; 

 

f) Adoção de medidas cíveis e penais sobre as conclusões da CPI acerca da incontroversa              

prática de crimes de corrupção ativa e outros possíveis delitos cometidos pelos membros da              
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COAF: CÁSSIO IZIQUE CHEBABI, CARLOS ALBERTO DA SILVA SANTANA,         

CÉSAR AUGUSTO LOPES BERTHOLINO, CARLOS LUCIANO LOPES, ADRIANO        

MILLER APARECIDO GILBERTONI MAURO, CAIO PEREIRA CHAVES, LUIZ        

CARLOS DOS SANTOS SILVA, CARLOS EDUARDO DA SILVA e JOÃO ROBERTO           

FOSSALUZZA JÚNIOR; 

 

g) Adoção de medidas cíveis e penais sobre as conclusões da CPI acerca da incontroversa              

prática de crimes de corrupção ativa e outros possíveis delitos cometidos por MARCEL             

FERREIRA JÚLIO, falsidade ideológica e outros possíveis delitos cometidos por VANESSA           

MASCARO PACIELLO LAURINO. 

 

As condutas de cada agente estão descritas ao longo do relatório. 

II – AO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL EM RIBEIRÃO PRETO, para: 

a) Adoção das medidas cíveis e criminais acerca das apurações no âmbito desta Comissão             

Parlamentar de Inquérito, relacionadas às investigações em curso nesses órgãos, tendo em            

vista a prática em tese de crimes cometidos pelos senhores SEBASTIÃO MISIARA            

MOKDICI, EMERSON GIRARDI, JOAQUIM GERALDO PEREIRA DA SILVA e         

OUTROS. 

 

III – À PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA, para: 

a) Adoção das medidas cíveis e criminais acerca das apurações no âmbito desta Comissão             

Parlamentar de Inquérito, relacionadas às investigações em curso nesse órgão, por           

prerrogativa de foro, tendo em vista a possível participação nos delitos dos DEPUTADOS             

FEDERAIS BALEIA ROSSI, DUARTE NOGUEIRA e NELSON MARQUEZELLI. 
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IV – Ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, para: 

a) Proceder à auditoria especial em todos os contratos celebrados pela Secretaria de Educação             

no tocante ao fornecimento de merenda no Estado de São Paulo, seja pela aquisição de               

produtos incluídos no cardápio oferecido ou pelos serviços terceirizados de preparo, e na             

contratação de transporte escolar feito com dispensa de licitação conforme esclarecido no dia             

do depoimento do ex-secretário Herman Voorwald à CPI, encaminhando-se o resultado dos            

levantamentos técnicos a este Poder Legislativo;  

b) Verificar a existência e a legalidade de contratação de servidores da Secretaria de Educação              

por meio de ajuste firmado com a Fundação Faculdade de Medicina; 

 

c) Informar acerca da fiscalização realizada sobre a legalidade da concessão de aposentadoria de             

JÉTER RODRIGUES PEREIRA. 

 

 

V – À CORREGEDORIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO, para: 

a) Tomar ciência das graves irregularidades verificadas pela Comissão Parlamentar de Inquérito           

nos Processos Administrativos a cargo da Secretaria de Estado da Educação, bem como             

apurar a responsabilidade administrativa dos agentes públicos envolvidos em tais          

irregularidades, sem as quais jamais teria sido contratada mediante fraude a Cooperativa            

Orgânica de Agricultura Familiar - COAF para fornecer suco superfaturado e efetuar            

pagamento de propinas; 

 

VI – À MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO            
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PAULO, para: 

a) Acompanhamento dos atos da Comissão Processante e, ao fim, cassação da Aposentadoria            

de JÉTER RODRIGUES PEREIRA; 

b) Acompanhamento dos atos da Comissão Processante e, ao fim, demissão a bem do serviço              

público de JOSÉ MERIVALDO DOS SANTOS; 

 

c) Prosseguimento da Comissão Sindicante em relação a Luiz Carlos Gutierrez; 

 

d) Apurar caso de suposta ameaça feita por José Merivaldo dos Santos a Jéter Rodrigues              

Pereira, segundo depoimento deste último à CPI. 

 

6. RECOMENDAÇÕES 

  

Os trabalhos de uma CPI não podem ficar confinados à apuração de responsabilidades dos fatos               

investigados pelo colegiado. Há que existir uma ação propositiva com a conclusão dos trabalhos,              

para que as políticas públicas sejam aprimoradas e para que as falhas não tornem a ocorrer. 

Assim, faremos sugestões para o Governo Estadual sobre o funcionamento das políticas públicas de              

alimentação escolar. 

A Máfia da Merenda teve êxito em se instalar e locupletar porque ocorreu o encontro de uma falsa                  

Diretoria de Cooperativa, funcionários públicos corruptíveis, agentes políticos e lobistas. Embora           

todo o esquema envolva muitas pessoas e muitos processos burocráticos de controle para que esse               

“encontro” não acontecesse, nenhum mecanismo institucional foi capaz de evitar ou de revelar a              

Máfia da Merenda. 

.O primeiro passo está relacionado a falta de acompanhamento das cooperativas de agricultores             

familiares no Estado de São Paulo, tarefa que cabe a Secretaria de Agricultura e Abastecimento, que                
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tem órgãos específicos para esse fim. No caso da Máfia da Merenda, a COAF se organizou sobre um                  

CNPJ que já existia, inicialmente aberto em função do trabalho de agricultores de um assentamento               

estadual assistido pela Fundação ITESP. Esse CNPJ estava parado e a cooperativa foi retomada pelos               

mafiosos que já tinham em mente se beneficiar de políticas voltadas para a Agricultura Familiar. 

Existe, pois, uma grande facilidade para que pessoas sem vínculo com a Agricultura Familiar              

assumam o controle de pessoas jurídicas sem que ninguém se manifeste sobre isso. O caso é ainda                 

mais grave porque um funcionário público que depois passou a integrar os quadros da CATI era                

diretor da COAF. Durante anos esse funcionário público trabalhou para a agricultura familiar ao              

mesmo tempo em que se beneficiava das políticas públicas. Trabalhava em proveito próprio, ao ser               

diretor de uma cooperativa de agricultura familiar que era assistida por ele mesmo. 

Para evitar isso duas medidas devem ser tomadas, principalmente nos grandes contratos: exigir a              

assinatura de todos os agricultores incluídos em um Projeto de Venda e realizar diligências em               

campo. A primeira exigência, por ser burocrática, deveria ser incorporada pela Secretaria Estadual de              

Educação; a segunda deveria ficar a cargo da Secretaria da Agricultura e Abastecimento que já tem                

entre suas obrigações acompanhar e assistir as Cooperativas da Agricultura Familiar. 

Ainda sobre a interface deste programa com a agricultura, é importante zelar e acompanhar o               

trabalho dos servidores públicos. Nenhum servidor da Secretaria da Agricultura pode ser membro de              

uma diretoria de cooperativa de agricultores como no caso da COAF. O conflito ético é evidente e o                  

risco de manipulações como as que ocorreram em Bebedouro são óbvios. Assim, a Secretaria da               

Agricultura e abastecimento deveria acompanhar minimante e a atuação de seus servidores e evitar              

que se passem por agricultores familiares. Deveria também, punir exemplarmente aqueles que            

incorrerem nesse desvio, o que não ocorreu neste caso, lamentavelmente, onde o servidor foi              

absolvido administrativamente. 

Em relação aos produtos processados ou industrializados, é necessário cuidado redobrado. De fato, a              

Lei permitia que agricultores familiares procurassem agroindústrias para beneficiamento de seus           
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produtos. Os ganhos de escala e de conservação dos alimentos são notórios e essa possibilidade abre                

a participação dos agricultores familiares nos grandes contratos. Entretanto, grandes contratos de            

produtos processados exigem uma fiscalização de que o produto que chega para processamento             

realmente veio da agricultura familiar. Uma parceria entre técnicos da Secretaria da Educação e              

técnicos da Secretaria da Agricultura poderia facilmente monitorar essa etapa da produção. 

No caso em tela, a COAF trabalhava com indústrias de Bebedouro que poderiam ter sido visitadas                

pelos técnicos da CATI desse município. Seria importante inclusive explicar para as indústrias locais              

que existe um mercado restrito para fornecimento de merenda para os agricultores familiares que não               

pode ser burlado. 

Existe necessidade também de rever mecanismo de transparência e controle social dentro da             

Secretaria Estadual de Educação. Percebemos que apesar da estrutura aparentemente bem planejada,            

existe a possibilidade de setores invadirem a competência de outro sem que o Secretário da Educação                

perceba. A descentralização da Secretaria da Educação também significou perda de controle do que              

acontece dentro de cada Coordenadoria. 

Em primeiro lugar, a orientação nutricional de composição dos cardápios deve ser feita por técnicos               

que não participem das compras. Não há porque uma nutricionista instruir processos de compras.              

Primeiro porque nutricionistas não tem o conhecimento sobre procedimentos licitatórios, em segundo            

lugar porque é melhor que não conheça os vendedores de produtos para que não possa ser aliciado. 

É fundamental também que os cargos públicos com essa atribuição sejam de carreira da              

Administração Pública, não comissionados, que acabam ficando suscetíveis ao chefe de plantão,            

como vemos nesse caso. 

Todas essas são recomendações ao Senhor Governador do Estado. 

Seguem abaixo outras recomendações, algumas com base nas premissas acima: 
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1) A extinção dos cargos em comissão, de livre provimento, tanto dos órgãos da administração              

direta quanto da indireta, cujas atribuições estejam em desacordo com a Constituição Federal,             

por caracterizarem funções eminentemente técnicas que deveriam ter o ingresso por concurso            

público, como o setor de compras e contratações de todos os órgãos, em especial da               

Secretaria de Educação e da Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP, onde se tem                 

notícia que muitos cargos são comissionados; 

 

2) Dar transparência aos atos da Administração Pública, principalmente a gestão orçamentária e            

financeira de recursos da Educação com aquisição de merenda e a disponibilização de todo o               

processo de compras e contratações em relação ao assunto; 

 

3) Para que proceda a contratação de auditoria independente para apurar todos os contratos             

relacionados à merenda escolar, bem como nos demais contratos firmados pela Secretaria da             

Educação, tal como o de transporte escolar, sem licitação há quase uma década (mesmo              

tempo em que Fernando Padula esteve no cargo) indicando as responsabilidades dos agentes             

públicos, caso a caso e que apresente alternativas para melhoria dos processos de compra              

com vistas à redução de desperdício e dos preços pagos pela merenda e outros serviços               

contratados pela Secretaria da Educação na rede pública de ensino do Estado de São Paulo  

 

Este o nosso relatório, para deliberação. 

 

Alesp, 12 de dezembro de 2016. 

 

ALENCAR SANTANA BRAGA 
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Membro Titular da CPI da Merenda 

 

 

LUIZ TURCO 

Membro Suplente da CPI da Merenda 
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