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RENOVAÇÃO ANTECIPADA NO CONGRESSO
Em maio passado a Polícia federal desencadeou a Operação Sanguessuga com o que identificou uma máfia infiltrada no Congresso Nacional
e noutros níveis de poder, envolvendo políticos, assessores, servidores
públicos e empresários sobre os quais ficou evidenciado o superfaturamento na aquisição de ambulâncias por municípios.
Falhas no controle orçamentário levaram ao desperdício, mais uma
vez, do dinheiro público. A fraude já passa dos 100 milhões.
A prática não é nova. Em 93, o orçamento federal era manipulado por
forte esquema de corrupção envolvendo a classe política que abocanharam grandes comissões pra liberar verbas a empreiteiras ou subvenções para entidades de assistência social (muitas só de fachada ou
criadas por eles mesmos). Como a maior parte dos envolvidos era formada por parlamentares de pequeno porte, o episódio varreu a mídia como
“os anões do orçamento”.
Mas aos “anões” a punição deixou a desejar. Somente seis foram cassados e quatro renunciaram para escapulir à cassação. Regras processuais os beneficiaram, nenhum deles condenado criminalmente e, até
hoje o dinheiro desviado não foi devolvido aos cofres públicos.
E o que vemos hoje é o tamanho da lista dos envolvidos cada vez mais
crescendo, já beirando a casa de 70 envolvidos.
Nunca sobre a classe política federal recaiu suspeitas tão claras de
corrupção.
A CPI dos Sanguessugas poderá entrar para a história como a que
provocou a maior limpeza no cenário político nacional.
O episódio é mais um exemplo de que algo precisa ser energicamente
mudado para que a sociedade não tenha a impressão de que impunidade
é cláusula pétrea em nosso sistema jurídico.

HOMENAGEM
No dia 4 passado, o Sindifisco homenageou seu filiado aposentado,
Dr. Henrique de Arruda Ramos, inaugurando em sua sede a Galeria de
Honra ao Mérito, que destina-se a acolher aqueles que prestaram
relevantes serviços à classe fiscal catarinense. Dr. Henrique ocupou vários
cargos na Secretaria da Fazenda e também foi Deputado Estadual, tendo
participação decisiva na criação do Conselho Estadual de Contribuintes
– CEC, no início dos anos 60, sendo seu primeiro presidente.

CRICIÚMA
Naquela região empresa comercial de papéis foi notificada em mais
de R$ 700 mil por apropriar créditos com base em notas fiscais frias.
Mesma sorte teve empresa do ramo de ferragens por deixar de registrar
compras e cobrir insuficiência de caixa com a simulação de empréstimos
de terceiros. Também em mais de R$ 700 mil.

IMPORTAÇÃO POR CONTRIBUINTE EVENTUAL
No oeste catarinense clínica de radiologia foi autuada em mais de
R$360 mil relativo a ICMS e acréscimos pela importação de equipamento
médico.
A legislação prevê a incidência do ICMS na importação de mercadorias
e bens, mesmo que não seja contribuinte habitual do imposto e
independentemente da finalidade de importação.
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