CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPINAS

MOÇÃO DE REPÚDIO AO GOVERNO FEDERAL QUE PODE TER QUE JOGAR FORA QUASE 7
MILHÕES DE TESTES PARA COVID QUE PERDERÃO A VALIDADE ENTRE DEZEMBRO DE 2020 E
JANEIRO DE 2021

O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPINAS, reunido em 25/11/2020,

CONSIDERANDO a matéria veiculada pela imprensa em 22/11/2020 de que o Brasil corre o risco de perder
6,86 milhões de testes para o diagnóstico do novo Coronavírus comprados pelo Ministério da Saúde,
porque estes testes perdem a validade entre dezembro deste ano e janeiro de 2021, testes estes do tipo
RT-PCR, que estão estocados num armazém do governo federal em Guarulhos (SP) e, até hoje, não foram
distribuídos para a rede pública;
CONSIDERANDO para fins de comparação, que o Sistema Único de Saúde (SUS) aplicou cinco milhões de
testes deste tipo até o momento e que, com isso, o país pode acabar descartando mais exames do que já
realizou até agora, sendo que o investimento foi de R$ 764,5 milhões em testes para covid-19 e as
unidades com data próxima ao vencimento custaram R$ 290 milhões, já que o lote encalhado tem validade
de oito meses;
CONSIDERANDO que tamanhas evidências de falhas de planejamento e logística e inépcia do governo
federal, ocorrem em um período de aumento dos casos do Novo Coronavírus no país, provocando
desperdício ao erário público e prejuízos iminentes à saúde pública, cuja responsabilidade do Ministério da
Saúde está sendo investigada pelo Ministério Público Federal junto ao Tribunal de Contas da União;

MANIFESTA SEU REPÚDIO ao governo federal que tem buscado se eximir de responsabilidade sobre a
situação, apoiando a apuração das responsabilidades de agentes públicos federais, estaduais ou municipais
na aquisição e gestão de testes de covid-19 com recursos do Governo Federal, bem como diante dos atos
praticados durante o estado de calamidade pública decorrente da pandemia, que firam princípios da
legalidade, da eficiência e do direito à saúde.
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