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A situação da Saúde Pública em Campinas é a mais grave de sua história! Corte 

de recursos, falta de profissionais, falta de medicamentos, equipamentos quebrados, 

cirurgias desmarcadas, filas de espera sem fim para atendimento, incompetência e 

insensibilidade com o sofrimento da população. Esse quadro que já era dramático piora 

com a revelação pelo Ministério Público, através do Grupo Especial de Combate ao Crime 

Organizado – GAECO, de que ainda por cima há corrupção e desvios de recursos. O 

Diretor Administrativo, o Sr. Maurício Rosa, com quem representantes deste Conselho 

estabeleciam algum diálogo para cobrar soluções para esses problemas, foi exonerado 

por ter sido citado em gravações que fazem parte das investigações do Ministério Público. 

A Comissão Mista que se formou na Câmara não tem atribuições legais de convocar 

autoridades nem de propor medidas que inibam ações ilegais.  

Diante disso o CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE se manifesta diante da 

população de Campinas e da Câmara Municipal, em favor da abertura da CPI da Vitale, a 

Organização Social, através da qual a Prefeitura privatizou a gestão do Hospital Ouro 

Verde e sobre a qual pairam as suspeitas de desvio de recursos e corrupção envolvendo 

também administração municipal desde o processo de licitação.  

A CPI da Vitale na Câmara Municipal se impõe e é exigência da população, que vê 

seu direito à saúde sendo negado! Temos o direito de conhecer os responsáveis por todo 

esse sofrimento imposto ao povo e os representantes do legislativo têm o dever de 

atender nossas exigências. Acompanharemos o processo na Câmara e estaremos 

cobrando de cada Vereador, sua posição será ou não a favor da completa apuração dos 

fatos e da devida responsabilização dos culpados. CPI da Vitale Já! 
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