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CPI dos Medicamentos Falsos discute
sonegação fiscal na venda de remédios

-

Rinoldo Sérgio Costa, Márcio
Rodrigues de Oliveira e
Henrique Oliveira depuseram
ontem na CPI

Contadores de
histórias
O Grupo Recanto é  atração de
hoje no Projeto Zás, apresentando o
espetáculo "Contos Enluarados",
com histórias cheias de inspirações e
romantismo. Algumas histórias
conhecidas como "La Noche de Las
Estrellas", Lua" e o "O Dragão e
a Lua" fazem porte do espetáculo,
que tem a lua, como fio condutor de
histórias, poesias e canções,
Percorrendo montanhas, sertões,
Praias e vilarejos. Os atores/
contadores de histórias são Cana
Murães, Cristina Barbosa, Isabel
Doyrelle\[ntórja Golvão. No Teatro,
às 12 horas, com entrada franca.

Direitos da Mulher
Lutar pelas direitos da mulher e pelo
segurança pública. Esta será a
Principal preocupação da futura
deputada Elaine Motozinhos, eleita
Pelo PSB para seu primeiro mandato
nO Asemi, com 26.197 tos. é vereadora à CâmaraMunicipal de Belo Horizonte e
esteve, ontem, na Assembléia, paro
a Série de entrevistos que está sendofeita com os deputados eleitos paroSeu Primeiro mandato ElaineMotozinhos é delegada-geral de
policia e foi pioneira na luta pelosdirei

tos da mulher, tendo sido a
idealizadora da Delegacia deMulheres na capital (1985).

A falta de vontade política
para investigar a sonegação
fiscal no comércio de medica-
mentos e de entrosamento
entre os órgãos estaduais de
fiscalização foram criticadas,
ontem,, pelos deputados Irani
Barbosa (PSD), Adelmo Car-
neiro Leão (VI') e Wilson Pires
(FEL) que são, respectivamen-
te, o autor do requerimento
que deu origem à CPI dos Me-
dicamentos Falsos, o relator e
o presidente da Comissão.
Eles questionaram a fiscaliza-
ção da Secretaria de Estado
da Fazenda (SEF/MG) so-
bre empresas como a Ação
Distribuidora, que vendeu
o remédio Androcur falsi-
ficado, e descobriram que a
SEF está impedida de inves-
tigar por não ter acesso a
parte da documentação,
apreendida pela Vigilância
Sanitária, quando a empre-
sa foi fechada.

Os questionamentos fo-
ram feitos na reunião de on-
tem da CPI, quando foram
ouvidos o diretor fazendá-
rio de Belo Horizonte,
Márcio Rodrigues de Oli-
veira; o coordenador da 5"
Administração Fazendária,
(AF) da Secretaria de Esta-
do da Fazenda, Rinaldo

Sérgio Costa; e o delega-
do Henrique de Oliveira,
da Delegacia de Sonega-
ção Fiscal.

Márcio Rodrigues de Oli-
veira disse que, a partir do
surgimento das denúncias, a
Regional Metropolitana pro-
moveu uma reunião com o su-
perintendente da Vigilância
Sanitria para tentar uma ação
integrada e evitar problemas
como o ocorrido no caso da
Ação. O coordenador da 5"
AF, Rinaldo Sérgio Costa, dis-
se que a fiscalização está ten-
do dificuldade com a tramita-
ção de processos. Além de
parte da documentação não
estar em poder da Secretaria
da Fazenda, os documentos
relativos à comercialização do

O delegado Henrique de
Oliveira explicou que a Delega-
cia de Sonegação Fiscal é a mais
recente na estrutura da Secreta-
ria de Segurança Pública—exis-
te há cerca de três meses —e que
está iniciando suas atividades.
Segundo ele,o setor "ainda não
foipiovocado,pe1oMinisrioPú-
blico ou pela Secretaria da Fazen-
da, para atuarno combate à sone-
gaçãodecoritedavendademe-
dicamentos falsos". A delegada
funciona junto à Procuradoria Es-
tadual da Fazenda, em corunto
com o Núdeo de Acompanha-
mentoCiiminal(NAC)daProcu-
radoria. Sua estrutura atual  for-
mada por duas escrivãs, uma de-
legada—além dele, oito detetives
e uma viaturapara todoo Estado.

O delegado ressaltou, ain-
da, que há dificuldades impos-

Androcur falso, pela Ação
Distribuidora, são originári-
os do Estado de São Paulo.
Segundo o coordenador, já
foram pedidas informações
àquele Estado e não há como
antecipar conclusões sobre o
caso sem provas.

A 5- AF é responsável pela
fiscalização na área de medi-
camentos, combustíveis, pro-
dutos químicos e material hos-
pitalar em Belo Horizonte.
Ririaldo Costa informou, ain-
da, que outra medida tomada
foi a entrevista com os sócios
de empresas que pedem auto-
rização para comercializar re-
médios. Segundo o coordena-
dor, 33 das 56 distribuidoras
cadastradas na Sa pj já fo-
ram fiscalizadas.

tas pela legislação que, segun-
do ele, é uma "lei para os ri-
cos". Citou como exemplo o
caso de uma pessoa que rouba
galinhas para se alimentar,
dizendo que esse ladrão pode
ser preso em flagrante e ficar
na cadeia por não dispor de
recursos para contratar um
advogado. Enquanto isso, se o
dono da granja estiver deven-
do milhões ao Estado e conse-
guir um parcelamento da dí-
vida ou quitá-la, a lei extingue
a imputabilidade pelo crime.
Outra dificuldade, segundo
ele, está na Lei Federal 9.430,
que trata do sigilo fiscal. Se-
gundo ele, os servidores da Se-
cretaria da Fazenda podem ser
punidos se houver vazamen-
to de informações sobre inves-
tigações na área fiscal.

Delegado fala sobre dificuldades
c.
c



Deputados criticam problemas estruturais
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Para o relator da CPI,
deputado Adelmo Carneiro
Leão (PT), a apreensão de
documentos do interesse da
SEE pela Vigilância Sanitária,
mostra a falta de estrutura
de um Estado em que os ser-
vidores trabalham muito,
mas nem assim o resultado
aparece. "E absurdo que a Vi-
gilância Sanitária tenha apre-
endido documentos que não
tem competência para anali-
sar e que eles não tenham che-
gado ao setor de direito",
ressaltou. O deputado bani
Barbosa (PSD) também dis-
se que "nem a Secretaria de
Estado da Fazenda nem a de
Segurança Pública têm feito
o mínimo para evitar a sone-
gação e esse tráfico de dro-
gas no Estado". Para o pre-

sidente da CPI, deputado
Wilson Pires (PFL), falta uma
ação preventiva no caso da
sonegação fiscal na venda de
medicamentos.
Requerimento aprovado -A
CPI aprovou requerimento
do deputado Adelino Car-
neiro Leão (VI), solicitando
uma série de informações ao
superintendente da Vigilân-
cia Sanitária. A CPI quer sa-
ber: o número de drogarias,
distribuidoras e laboratóri-
os que foram objeto de fis-
calização por parte da Vigi-
lância Sanitária nos últimos
dois anos; o número de pro-
cessos administrativos aber-
tos e de interdições caute-la-
res e definitivas realizadas a
partir dessa ação "fiscaliza-
tória"; a relação dos proces-

sos administrativos abertoç
concementes a falsificação
adulteração de medicamen.{
tos, desvio de medicamentc
da CEME, bem como a irrej
gularidades na documen
ção exigida por lei para a
bricação e a comerda1izaçã
especificando: nome e endel
reço da empresa, dos propr4
etários e do responsável tée
nico; ilícito (s) em que ocori
reu; data da fiscalização 4
da abertura do processo
no caso dos já concluído
data da conclusão; anda.
mento do processo; medi.
das tomadas pela Vigilância
Sanitária, em relação àque
le caso; conclusão do pm
cesso e penas aplicadas;
além de outras informações
que possam interessar à CPI

Paulo Rubens Navarro Vieira
Secretário-Geral da Mesa	9 horas	 E. Industrial Professor Pontes

Projeto Caminhos da Democracia - visita de	12 horas
100 alunos da 1° e 2° séries do 2° grau da E.	Projeto Zás (Teatro) - apresentação do Grupo Recanto

Nova palestra do Ciclo de História
A professora Sílvia Lara, da Unicamp, é o destaque do Ciclo de
História "A (des)consfruçáo dos direitos no BrasiI", que é exibido
às 10h20 e 14h20. Sua palestra é "A Construção da Liberdade
sob o Domínio Senhorial e os Direitos dos Escravos"

7h30 - Repórter Assembléia
7h50 —Agenda do Cidadão
8h - Reprise do CPI dos Medicamentos que ouviu
diretores de hospitais públicos e diversas autorida-
des ligadas ao controle de medicamentos
10h —Agenda do Cidadão
10h20 - Cicio de História Política traz a palestra da
professora Sílvia Lora, da Unicamp: "A Construção
da Liberdade sob o Domínio Senhorial e os Direitos
dos Escravos"
12M5—Agenda do Cidadão
13h - Horário Eleitoral Gratuito
13h20 - Repórter Assembléia
13h40 - Procon Assembléia, em novo formato,
discute ouso do 0900 e o limite de 2% em multas
nas contas de serviços públicos
14h20 - Ciclo de História Política traz a palestra da
professora Sílvia Lara, da Unicamp: "A Construção
da Liberdade sob o Domínio Senhorial e os Direitos
dos Escravos"

16h - Reprise da CPI dos Medicamentos que ouviu
o coordenador do Procon-BH, o comandante-geral
da PM e o ex-presidente da Central de Medicamen-
tos (Ceme).
19h - Repórter Assembléia
19h20 —Agenda do Cidadão
19h30— Procon Assembléia, em novo formato,
discute o uso do 0900 e o limite de 2% em multas
nos contas de serviços públicos
20h30 - Horário Eleitoral Gratuito
20h50 - Eleições 98— Entrevistas com os novos
deputados que tiveram no Central de Recepção
montada pelo Assembléia: José Milton de Carvalho
Rocha, Luiz Tadeu Leite e Carlos Alberto Bejani
22h - Repórter Assembléia Especial - resumo dos
fatos da semana
23h20 - Teatro Assembléia apresento o Grupo
Recanto, que mistura canções, poemas e contos
desfiados por contadores de história
Oh - Agenda do Cidadão
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