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Ofício N° 08/13 – Conselho Fiscal de Saúde
 
 

 
 
Prezados Senhores 
 
 
Cumprimentando-o, vimos à presença 
proposta de ofício a ser encaminhado ao Ministério Público Federal, ao 
DENASUS e ao Ministério da Saúde, que façam uma intervenção, com a 
auditoria do DENASUS, den
pelos seguintes motivos: 

1) Para que a população não sofra desassistência, em relação ao caos na 
saúde pública de Campinas, deixada pelos últimos governos e a não 
resolução do governo atual;

2) Foi deliberado pelo Conselho Municipal de Saúde a municipalização da 
gestão do Hospital Ouro Verde, sendo essa 100% pública (SUS) e o 
rompimento imediato do convênio com a SPDM, por ser um convênio 
suspeita em sua execução e alvo de investigações;

3) Presenças de servidores públicos municipais pre
entidade; 

4) O convênio com o Serviço de Saúde “Dr. Cândido Ferreira” apresenta 
suspeitas de contratações irregulares de funcionários, bem como o 
aluguel de imóveis com recursos destinados ao Programa d
Família; 

5) O outro convênio com a mesma entidade (Saúde Mental) vem 
apresentando inúmeras dificuldades de atendimento aos usuários;

6) O Hospital Municipal Dr. Mário Gatti não teve a aprovação da prestação 
de contas pelo Conselho Fiscal do Conselho L
unidade; 

7) A reforma do Hospital Municipal Dr. Mário Gatti, fechando 62 (sessenta e 
dois) leitos, sem ter negociado outros leitos em outros serviços 
conveniados, criando desassistência à população;

8) A Vigilância em Saúde apresenta dificuld
população por falta de recursos humanos;

9) O SAMU Campinas apresenta suspeitas em sua prestação de contas e 
com deficiências em seus atendimentos à população, bem como 
problemas de manutenção em suas viaturas;

10) O serviço de segurança ao 
empresa GOCIL, apresenta suspeita de várias irregularidades na sua 
contratação e prestação de serviços;

11) A IMA (Informática dos Municípios Associados), uma autarquia, 
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Campinas, 26 de fevereiro de 2013.

o, vimos à presença dos srs. Conselheiros apresentar a 
proposta de ofício a ser encaminhado ao Ministério Público Federal, ao 
DENASUS e ao Ministério da Saúde, que façam uma intervenção, com a 
auditoria do DENASUS, dentro da Secretaria Municipal de Saúde de Campinas, 

Para que a população não sofra desassistência, em relação ao caos na 
saúde pública de Campinas, deixada pelos últimos governos e a não 
resolução do governo atual; 

o Conselho Municipal de Saúde a municipalização da 
gestão do Hospital Ouro Verde, sendo essa 100% pública (SUS) e o 
rompimento imediato do convênio com a SPDM, por ser um convênio 
suspeita em sua execução e alvo de investigações; 

servidores públicos municipais prestando serviço junto à 

O convênio com o Serviço de Saúde “Dr. Cândido Ferreira” apresenta 
suspeitas de contratações irregulares de funcionários, bem como o 
aluguel de imóveis com recursos destinados ao Programa d

O outro convênio com a mesma entidade (Saúde Mental) vem 
apresentando inúmeras dificuldades de atendimento aos usuários;
O Hospital Municipal Dr. Mário Gatti não teve a aprovação da prestação 
de contas pelo Conselho Fiscal do Conselho Local de Saúde desta 

A reforma do Hospital Municipal Dr. Mário Gatti, fechando 62 (sessenta e 
dois) leitos, sem ter negociado outros leitos em outros serviços 
conveniados, criando desassistência à população; 
A Vigilância em Saúde apresenta dificuldades de atendimento 
população por falta de recursos humanos; 
O SAMU Campinas apresenta suspeitas em sua prestação de contas e 
com deficiências em seus atendimentos à população, bem como 
problemas de manutenção em suas viaturas; 

O serviço de segurança ao sistema de saúde, realizado pela 
empresa GOCIL, apresenta suspeita de várias irregularidades na sua 
contratação e prestação de serviços; 
A IMA (Informática dos Municípios Associados), uma autarquia, 
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de fevereiro de 2013.  

dos srs. Conselheiros apresentar a 
proposta de ofício a ser encaminhado ao Ministério Público Federal, ao 
DENASUS e ao Ministério da Saúde, que façam uma intervenção, com a 

tro da Secretaria Municipal de Saúde de Campinas, 

Para que a população não sofra desassistência, em relação ao caos na 
saúde pública de Campinas, deixada pelos últimos governos e a não 

o Conselho Municipal de Saúde a municipalização da 
gestão do Hospital Ouro Verde, sendo essa 100% pública (SUS) e o 
rompimento imediato do convênio com a SPDM, por ser um convênio sob 

stando serviço junto à 

O convênio com o Serviço de Saúde “Dr. Cândido Ferreira” apresenta 
suspeitas de contratações irregulares de funcionários, bem como o 
aluguel de imóveis com recursos destinados ao Programa de Saúde da 

O outro convênio com a mesma entidade (Saúde Mental) vem 
apresentando inúmeras dificuldades de atendimento aos usuários; 
O Hospital Municipal Dr. Mário Gatti não teve a aprovação da prestação 

ocal de Saúde desta 

A reforma do Hospital Municipal Dr. Mário Gatti, fechando 62 (sessenta e 
dois) leitos, sem ter negociado outros leitos em outros serviços 

ades de atendimento à 

O SAMU Campinas apresenta suspeitas em sua prestação de contas e 
com deficiências em seus atendimentos à população, bem como 

sistema de saúde, realizado pela 
empresa GOCIL, apresenta suspeita de várias irregularidades na sua 

A IMA (Informática dos Municípios Associados), uma autarquia, 
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apresenta suspeita de irregularidades;
12) O Centro de Contro

adequado, como vacinações de cães e gatos, bem como superlotação em 
seus canis e gatis. Também apresenta suspeita de irregularidades na 
contratação de veículos e funcionários desta unidade;

13) A falta de condições pa
Saúde. 

 
Solicitamos ainda que seja votada a declaração de 
Saúde Pública de Campinas
 
Na oportunidade, expressamos a Vossa Senhoria nossos protestos de apreço e 
colocamo-nos a disposição para quaisquer informações e subscrevemo
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ilmo. Sr. José Paulo Porsani
M. D. Presidente 
Conselho Municipal de Saúde
 
 

Cláudio Trombetta 
Coordenador 

Conselho Fiscal de Saúde 
 

 

Luís de Paula Goes
Conselho Fiscal de Saúde
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apresenta suspeita de irregularidades; 
O Centro de Controle de Zoonoses não tem o seu funcionamento 
adequado, como vacinações de cães e gatos, bem como superlotação em 
seus canis e gatis. Também apresenta suspeita de irregularidades na 
contratação de veículos e funcionários desta unidade; 
A falta de condições para o bom funcionamento do Conselho Municipal de 

Solicitamos ainda que seja votada a declaração de Estado de Emergência da 
Saúde Pública de Campinas. 

Na oportunidade, expressamos a Vossa Senhoria nossos protestos de apreço e 
ão para quaisquer informações e subscrevemo

Atenciosamente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

José Paulo Porsani 

Conselho Municipal de Saúde 

Severino Alves Bezerra
Conselho Fiscal de Saúde

  

Wilma Rosendo da Silva 
Conselho Fiscal de Saúde 

 

Luís de Paula Goes 
Conselho Fiscal de Saúde 

Manuel Silvério Teodoro
Conselho Fiscal de Saúde
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le de Zoonoses não tem o seu funcionamento 
adequado, como vacinações de cães e gatos, bem como superlotação em 
seus canis e gatis. Também apresenta suspeita de irregularidades na 

do Conselho Municipal de 

Estado de Emergência da 

Na oportunidade, expressamos a Vossa Senhoria nossos protestos de apreço e 
ão para quaisquer informações e subscrevemo-nos. 

Severino Alves Bezerra 
Conselho Fiscal de Saúde 

Silvério Teodoro 
Conselho Fiscal de Saúde 


