COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO - CFT

AUDIÊNCIA PÚBLICA

REQUERIMENTO Nº
, DE 2004.
(Do Sr. CARLOS WILLIAN)

Requer sejam convidados o Ministro da Saúde –
Senhor Humberto Costa, o Secretário de Direito Econômico
do Ministério da Saúde – Senhor Daniel Krepel Goldberg e
o dirigentes das empresas Baxter, BPL, e Aventis, para
prestarem esclarecimentos sobre a compra de
medicamentos hemoderivados, com dispensa de processo
licitatório, pelo Ministério da Saúde.

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 58, II, da Constituição Federal, combinado com os
arts. 24, inciso XIV e art. 255, do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados, requeiro a Vossa Excelência que, ouvido o Plenário desta
Comissão, sejam convidados o Ministro da Saúde – Senhor Humberto
Costa, o Secretário de Direito Econômico do Ministério da Saúde – Senhor
Daniel Krepel Goldberg e o dirigentes das empresas Baxter, BPL, e Aventis,
para que em audiência pública, prestem esclarecimentos acerca da compra
de medicamentos hemoderivados, com dispensa de processo licitatório,
pelo Ministério da Saúde.

JUSTIFICAÇÃO

No momento em que o Governo do Presidente Luíz Inácio Lula da
Silva tenta combater procedimentos pouco recomendáveis no que se
relaciona com a probidade administrativa, com acusações de toda ordem e
das mais variadas procedências, não é justo que o Senhor Ministro da
Saúde deixe passar em branco a questão da compra de medicamentos sem
processo licitatório, com o agravante de que as empresas vencedoras que
fornecerão os hemoderivados para o Ministério da Saúde estão sendo
investigadas pela Secretária de Direito Econômico do Ministério da Justiça
com acusações de formação de cartel em processos licitatórios, conforme
matéria jornalística publicada em 14 de setembro do corrente, no Jornal do
Brasil. Já não basta a malversação dos fundos públicos através de
administrações denunciada diariamente através da imprensa. É preciso agir,
com a urgência que o caso está a exigir, pois não se concebe que, no
apagar das luzes, alguém queira se aproveitar para inventariar o pouco
que ainda resta das verbas públicas.
Torna-se pois urgente averiguar com profundidade este movimento.
Daí as razões do presente Requerimento de Audiência Pública que
esperamos ver aprovado com o valioso apoio dos nossos eminentes pares.
Sala das Comissões, em de de 2004.

Deputado CARLOS WILLIAN

