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MOÇÃO DE APELO 

 

O Conselho Municipal de Campinas vem acompanhando a grave crise na saúde da cidade e tem 

alertado a Secretaria Municipal de Saúde e o Governo Jonas Donizete sobre os riscos e os 

prejuízos causados a população pela grave desassistência gerada pela crônica falta de 

profissionais nos serviços de saúde, tanto nos serviços de urgência e emergência, hospitais, como 

nos serviços de atenção básica (Centros de Saúde).  

A NÃO realização de concursos públicos e a NÃO convocação de profissionais já concursados, 

convocação que fora prometida para o mês de outubro e até o momento não foi realizada, 

somada a saída dos profissionais médicos Cubanos de forma inesperada e repentina, agrava a 

crise da atenção à saúde na cidade, colocando em risco a vida dos campineiros. Some-se a esta 

situação a crise instalada no Complexo Hospitalar Prefeito Edivaldo Orsi ( Hospital Ouro Verde) 

que surgiu a partir de outubro de 2017 com a operação do GAECO/ Ministério Público que já 

comprovou o desvio de ao menos 7 milhões de reais. Esta crise foi seguida pela intervenção no 

hospital e criação da Rede Mário Gatti de Urgência e Emergência que deveria dar respostas à 

demissão progressiva do quadro de trabalhadores contratados pela OS Vitalle Saúde, mas um 

ano depois de iniciada a intervenção e 8 meses após a criação da Rede Mário Gatti, o quadro é 

desolador e muitos setores do Complexo Hospitalar Prefeito Edivaldo Orsi continuam a funcionar 

parcialmente. A situação é tão grave que já existem denúncias de óbitos evitáveis no Ministério 

Público e situações de desassistência têm sido investigadas. A situação deste hospital tem gerado 

desassistência e lotado o Hospital Mário Gatti e os Pronto Atendimentos da cidade que também 

perecem pela não contratação de profissionais.  

 

A crise gerada pela crônica falta de profissionais e a desumanização do atendimento tem gerado 

situações de violência verbal e física nos serviços e até ameaças de morte. Usuários e 

trabalhadores tem sido vítima do descaso com o SUS Campinas e com condições dignas de 

trabalho e prestação de serviços de saúde. De pouco ou nada adianta policiar e punir agressores, 

se não houver uma  rápida e eficaz política de contratação de profissionais para a rede e uma 

política urgente e eficaz para colocar o Complexo Hospitalar Prefeito Edivaldo Orsi em 

funcionamento.  

 

Outro problema que se agrava neste mês de novembro, mas que vem sendo acompanhada pelo 

Conselho Municipal de Saúde desde 2017 é o atraso no pagamento de fornecedores e 

prestadores de serviços. Na segunda quinzena de novembro obras nos serviços de saúde foram 

paralisadas devido ao atraso no pagamento das construtoras, veículos da empresa CREDCARD 
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estão parcialmente paralisados pela falta de pagamento à empresa, materiais médicos e 

medicamentos utilizados dentro dos serviços de saúde e dispensados para a população se 

encontram em falta pelo atraso no pagamento de fornecedores. A qualidade da assistência e sua 

efetividade ficam ainda mais comprometidas, sendo para os usuários um sacrifício conseguir 

atendimento e ter seus problemas de saúde resolvidos.  

 

Desta forma, o Conselho Municipal de Saúde de Campinas faz um APELO ao Governo Jonas 

Donizete, ao Gabinete do Prefeito, à Secretaria Municipal de Recursos Humanos, à Secretaria 

Municipal de Finanças, à Secretaria Municipal de Saúde, à Secretaria Municipal de Administração, 

à Câmara Municipal de Campinas, a presidência da Câmara Municipal, à Comissão de Saúde e à 

Comissão de Políticas Públicas, e a todos os vereadores para que tomem medidas políticas e 

administrativas capazes de garantir a continuidade e qualidade da prestação de serviços de saúde 

na cidade de Campinas realizando de forma imediata:  

 

 Convocação dos 99 profissionais que aguardam nomeação para assumir a função pública, 

entre eles médicos de várias especialidades, técnicos de enfermagem e profissionais para 

atividades operacionais. Esta convocação já possui impacto financeiro calculado e 

depende da decisão política e administrativa de fazer a contratação. 

 

 Publicação imediata de edital para a realização de concursos públicos para prover as 

diversas áreas e setores em que a falta de profissionais tem gerado desassistência, 

agravamento das situações de saúde, adoecimento dos profissionais e até mortes 

 

 Pagamento imediato dos prestadores de serviços, e com a máxima urgência as empresas 

responsáveis pelas obras e a empresa responsável pelo transporte.  

 

 Pagamento de fornecedores resolvendo a falta de materiais e medicamentos que assola os 

serviços de saúde.  

 

 Restabelecimento do pleno funcionamento do Complexo Hospitalar Prefeito Edivaldo Orsi, 

com reabertura de todos os leitos, funcionamento de todas as alas com número suficiente 

de trabalhadores e equipamentos e materiais necessários à prestação da assistência. 

 

Conselho Municipal de Saúde de Campinas 

Aprovada no Pleno do dia 28 de Novembro de 2018 


