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 COMISSÃO PERMANENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE CAMPINAS 

DE ATENÇÃO HOSPITALAR, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 

21 de fevereiro de 2022  

Reunião Remota.  

Início às 19:15. Finalizado às 21:15. 

Presentes: 

Integrantes da Comissão: Paulo Mariante (usuário titular – CMS), José Paulo Almeida – usuário CLS 

HMMG (titular), José Renato Mei (usuário suplente – CMS), Alcides (conselheiro UPA Campo Grande), 

Denise Amaro (conselheira UPA Anchieta), 

Convidados: Esequiel Laco (usuário – CLS HMMG), Nayara (usuária – CMS), Ana Claudia Pastori 

(trabalhadora – SAD Sul), Moacyr (Sindicato dos Médicos - SIndimed) 

Justificaram ausência: Thamires, José Augusto, Antonio Filetti, Ana Cláudia (Trabalhadora UPA São José), 

José Bortoto (gestor – CMS). 

 

Paulo Mariante coordena a reunião. Ana Cláudia Pastori fez anotações para este registro. 

 

Pauta: 

1) Pendências da reunião passada:  

a) Agenda com Sérgio Bisogni  

b) Indicação usuários para comissão convênio RMG                                                                                                                           

2) Situação da UPA campo Grande a partir do relatório da visita e questões judiciais                                                                       

3) Projeto Arte para Trabalhadores da Saúde 

4) Informes                                                                                                                                                             

5) Data da próxima reunião. 

                                                                                                                                                                                

 

1)Pendências da reunião anterior:  

a) Agenda com Sérgio Bisogni: Nayara informa que a Rede Mário Gatti disponibilizou duas datas para 

a reunião presencial com o Dr. Sérgio Bisogni (presidente Rede Mário Gatti), e consulta a comissão 

para saber quem poderá participar. O objetivo da reunião é o esclarecimento das informações 

sobre vínculo trabalhista dos profissionais que atuam na Autarquia. As datas de escolha são: 14/03 

ou 15/03 pela manhã (às 10h).  

Opta-se pelo dia 14/03 às 10h00. Estarão presentes na reunião: Mei, Mariante, Nayara e Ezequiel. 

Nayara enviará e-mail para a presidência da Rede Mário Gatti, confirmando a data escolhida para 

reunião. 
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b) Indicação usuários para comissão convênio RMG: Nayara informa que hoje não existe 

representação de usuários na comissão de acompanhamento do convênio da RMG. A participação 

de usuários no acompanhamento de convênios é estabelecida por lei, desde 2002, com 2 usuários 

por comissão. Conforme discutido na última reunião desta comissão, os Conselhos Locais Ativos 

do CHPEO e do HMMG,  indicariam, cada um, um usuário para a participação nesta Comissão.  

O conselho local do CHPEO, levará essa demanda em sua próxima reunião, que acontecerá na 

próxima quinta-feira (24/02). O conselho local do HMMG, discutirá a indicação em sua próxima 

reunião ordinária que ocorrerá em 09/03. Assim que houver a indicação, os conselhos locais 

informaram a Comissão Executiva do CMS.  

 

2) Situação da UPA Campo Grande a partir do relatório das visitas realizadas e outras questões 

judiciais: 

● Mariante abre este ponto de pauta resgatando que ainda existem pendências judiciais e jurídicas 

relacionadas à terceirização da UPA C. Grande, como por exemplo a liminar impetrada pela ISAC, 

que foi cassada.  

● Convida outros participantes da Comissão para iniciar esta pauta com uma síntese das duas visitas 

realizadas na UPA C. Grande e após os relatos, abrir a palavra para o Moacyr (Sindimed), presente 

nesta reunião para esclarecimentos sobre o panorama atual de contratação de trabalhadores 

médicos no município. Agradece em nome de toda a comissão, a presença de Moacyr nesta 

reunião.  

● Mariante relembra a crítica sofrida em todas as vezes que o CMS questionava a situação dos 

trabalhadores da rede e outros setores, relacionadas ao papel do Conselho de Saúde, e que este 

não poderia tratar de questões que seriam da competência dos sindicatos de categoria; porém, 

avalia que discutir as condições de trabalho dos trabalhadores do SUS, é também discutir a própria 

qualidade do SUS, seu funcionamento e qual o modelo (considerando toda a sua dimensão), é o 

mais adequado, e isso com certeza envolve a questão contratual dos trabalhadores deste sistema. 

Hoje, com representação do sindicato dos médicos, o objetivo é ampliar essa discussão. 

● Nayara relata que existe um grupo organizado na região do Campo Grande, composto por 

movimentos sociais e conselhos locais de saúde, e este grupo já realizou 3 atos na região contra a 

terceirização da UPA CG. Além dos atos, o grupo também está mobilizado com relação às 

questões do atendimento à saúde pela atenção básica da região, o problema do transporte público 

e as mortes no trânsito ocorridas na avenida John Boyd Dunlop, consequência das mudanças 

viárias ocasionadas pela operacionalização parcial do BRT, que aumentou o risco de acidentes em 

via pública na região. Relata também que o grupo realizou a primeira visita após a entrada da 

CISNE na UPA CG, no dia 19/01 e convida o José Renato Mei para realizar o relato.  
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● Mei traz o relato da primeira visita na UPA Campo Grande, realizada em pleno ampliação do 

número de casos da Ômicron, em 19/01/22, onde foi identificado que os bancos da sala de espera 

não possuíam identificação para o distanciamento social, havia um armário deitado na frente do 

balcão para que os usuários não chegassem tão próximos da recepção (armário em más 

condições de conservação, com ferrugem), usuários estavam aguardando por longo tempo os 

retornos, não havia a relação dos médicos que estavam de plantão na sala de espera, e, após a 

chuva, a água havia entrado pelas janelas e portas, mantendo a recepção do serviço com várias 

possas de água. Não havia nenhum servidor da coordenação no local no momento da visita.  

● Nayara relata que nesta visita de janeiro, a terceirizada CISNE já havia assumido a gestão (que 

iniciou em 10/01/22) e que o registro da visita foi enviado por e-mail ao MP. Também informa que 

no dia 24/01 foi realizado um ato até a UPA Campo Grande e nova visita em 08/02, no período da 

tarde. Neste dia, Nayara conversou com os usuários na sala de espera, identificou que já constava 

a lista dos médicos e dos enfermeiros de plantão afixado no mural e as cadeiras estavam 

marcadas para o distanciamento social. Os usuários estavam sendo chamados para atendimento, 

com tempo de espera considerado adequado no momento da visita. Na sala de espera já havia 

separação para o atendimento de sintomáticos respiratório e não sintomáticos. Os testes rápidos 

de covid estavam sendo realizados com horário marcado, sem transtornos. Às 15h30 a comissão 

foi recebida pela coordenação de enfermagem, Sr. Marcos Firmino que justifica a ausência do Dr. 

Abelardo que encontrava-se em férias. Sr. Filetti logo no início da reunião apontou alguns 

questionamentos:  

a) se o contrato estabelecido entre a empresa Cisne e a Rede Mário Gatti já estava disponível,  

b) sobre o encaminhamento para teste de covid aos Centros de Saúde da região: Sr. Marcos 

respondeu que a UPA está realizando os testes rápidos para COVID (antígeno), que é 

sensível e indicado para a triagem, e também sobre a identificação nas cadeiras para o 

distanciamento social e sobre as escalas de plantão diária dos médicos e enfermagem que 

deveria estar exposta na sala de espera.  

c) Sr. Marcos relatou que as não conformidades observadas pela comissão na visita de 19/01, 

foram solucionadas após o relatório da comissão ao MP, e questiona a finalidade da visita 

da Comissão somente à UPA Campo Grande. Nayara informou que na visita a UPA CG em 

anos anteriores (2020 e 2021), a comissão já havia apontado a questão da identificação da 

UPA para o distanciamento social em sala de espera e fluxo de atendimento, e na ocasião 

sempre era respondido que a UPA não tinha profissionais suficientes que pudessem realizar 

estas marcações, visto que a população “arrancava tudo” e então desistiram da marcação. 

Nayara coloca a impressão de que neste caso, aparentava que antes da Cisne assumir, foi 

deixado a situação sem resolução, para justificar que a terceirização soluciona a questão, 

porém, poderiam ter sido resolvidas anteriormente. Marcos Firmino responsabilizou o 
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conselho local por não fazer o seu papel em conscientizar a população com relação a não 

retirar os avisos de distanciamento social, Nayara argumentou que a gestão da unidade não 

realizou a sua obrigação em manter as identificações para o distanciamento, e que o 

conselho poderia fazer a parte dele, mas que a administração também tem sua 

responsabilidade. 

d) Sr. Xavier colocou o descontentamento com a cobertura da mídia (rede Globo) no dia do 

ato, em que a rede de tv somente falou do impacto no trânsito devido a manifestação, e não 

abordou quais eram as pautas de reivindicação. Também questionou a resposta da rede 

Mário Gatti para a mídia, que informou que a UPA não foi terceirizada, sendo que desde o 

dia 10/01 a gestão está sendo realizada pela CISNE. 

e) Nesta reunião também foi questionada a rotatividade dos funcionários. A categoria médica 

mantém alta rotatividade e a equipe de enfermagem inicialmente também estava com 

grande rotatividade neste primeiro mês.  

f) Nayara questionou se a rotatividade entrará no mapa de indicadores de gestão da UPA e o 

porquê da enfermagem ter sido terceirizada se a questão de falta de profissional era na 

categoria médica. Não foram respondidas estas questões.  

g) Foi perguntado sobre o tipo de contratação dos profissionais. Marcos respondeu que os 

trabalhadores de enfermagem estavam sendo contratados pela CISNE em regime CLT e 

não soube explicar qual era o tipo de contratação dos profissionais médicos, porém, indicou 

a funcionária administrativa da CISNE que estava na UPA Campo Grande naquele 

momento para responder estes questionamentos da comissão.  

h) Marcos colocou também outras questões de transporte e trânsito local e afetando a entrada 

e saída das ambulâncias, e solicitou auxílio do Conselho Gestor local para encaminhar 

estas questões, que prejudicam o cotidiano da unidade. Nayara informou que o conselho 

local da UPA passará por eleição em breve.  

i) Após a reunião, o Sr. Marcos apresentou à comissão a funcionária da CISNE chamada 

Damares, que informou que a empresa responsável pelo contrato dos médicos é a empresa 

Integralidade LTDA. A empresa tem sede em Campinas-SP. Dois dias após a visita desta 

comissão, foi constatado o atraso no pagamento dos trabalhadores da CISNE, o que 

provocou a mobilização do Sindicato chamando uma paralisação, que não ocorreu, já que 

foi providenciado o pagamento do salário atrasado. Até o momento, a comissão e o 

Conselho aguardam as informações sobre o contrato dos trabalhadores, inclusive através 

de ofício do CMS, até o presente momento, sem resposta.  

 Após o relato da Nayara sobre a última visita a UPA CG, abre-se a palavra para a comissão, 

através de inscrição e perguntas no chat.  
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● Mariante ressalta a importância do resgate histórico da terceirização em Campinas. Primeiramente, 

quando esta Comissão pediu uma reunião que não ocorreu na UPA Campo Grande, já observava a 

modalidade de contratação pelo menor preço, com destaque para a questão da economicidade. 

Houve uma opção em não debater com o Conselho Gestor e o controle social qual seria o modelo 

de gestão mais adequado. Mesmo na ocasião da gestão da SPDM e Vitalle no Ouro Verde, a 

questão da qualidade do atendimento após a terceirização do CHPEO, sempre foi questionada e 

monitorada pelo movimento de saúde, muitas vezes comparando com o nível de qualidade de 

atendimento realizado pelo HMMG (servidores públicos), considerado melhor e mais resolutivo. E 

lembra que a questão do menor preço x qualidade sempre foi questionada pelo conselho. Por 

último chama a atenção  para a questão da liminar da ISAC que foi cassada, porém ainda não está 

resolvida e estas questões judiciais ainda estão em aberto e que ainda possam pesar sobre este 

contrato.  

●  Ana Cláudia resgata a questão do edital de terceirização da UPA Campo Grande, que foi 

questionada por esta comissão. A justificativa da contratação de enfermeiros (que haviam sido 

chamados pelo concurso), técnicos de enfermagem (contratados por seleção pública emergencial) 

e médicos (déficit importante).  Ressalta a contradição do edital para a prática atual após a 

empresa vencedora assumir: No edital é tratado a questão dos profissionais de saúde e a 

importância do sua disponibilidade e vínculo com o ensino, inclusive com metas propostas, porém, 

com a quarteirização dos médicos e alta rotatividade, há uma incoerência entre o edital e a prática 

de gestão. Aparentemente, um edital de terceirização, que resulta em uma quarteirização dos 

profissionais médicos. Ressalta que a comissão já havia levantado todos os questionamentos 

prévios com relação ao edital, que agora na prática tem se mostrado problemático e incoerente 

com os objetivos. 

● Moacyr, Sindicato dos Médicos. Pequeno recorte local de uma situação nacional. Há 20 anos atrás, 

80 a 85% dos médicos eram celetistas, hoje a situação se inverteu. somente 15% são CLT. Com 

relação a pejotização, a essência é transformar os trabalhadores médicos em prestadores de 

serviço, retirando os custos trabalhistas para o empregador. O contrato PJ é considerado vantajoso 

para o trabalhador médico (27,5% é descontado no Imposto de Renda no contrato CLT e no PJ, 

8%). Isso é atraente para o médico, porém não há garantias trabalhistas (recolhimento de INSS, 

sem férias, sem FGTS). Ocorre uma flexibilidade e uma falta de limites que para o médico pode ser 

interessante, porém, para a população pode ser péssimo. A Pejotização permite até 36 horas de 

trabalho médico direto, o que não ocorre com Celetistas. Também relata que não existe 

regulamentação do trabalho de PJ. O próprio CRM regula isso e a pejotização afasta o médico do 

sindicato. Também ressalta que a pejotização é vantajosa para o médico, que não mantém vínculo, 

porém, péssimo para quem recebe o serviço prestado (usuários). Essa situação na PMC iniciou na 

época da Vitalle no Ouro Verde e em alguns setores do HMMG. Informa também que atualmente 
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existe um processo em andamento movido pelos médicos demitidos pela SPDM, exigindo direitos 

que não foram garantidos na ocasião (médicos contratados por regime CLT).   

O Sindicato dos Médicos não tem nenhuma reclamação de trabalhadores pejotizados. Existem 

muitas modalidades de contratação, inclusive, montar uma empresa e colocar os médicos como 

sócios. No geral a justiça não está muito a favor, mas relata que na semana passada STF acatou o 

acórdão, permitindo a pejotização dos médicos, permitindo a terceirização de atividades fim. No 

início a pejotização é vantajosa, com relação aos impostos e a falta de vínculo com o plantão, 

dificuldade de fixar profissionais. Em outros municípios da região, já está ocorrendo atraso de 

pagamentos de médicos pelas OSS. Ressalta que a nova legislação trabalhista separa o 

profissional médico dos outros trabalhadores. Informa que o perfil dos médicos de Campinas 

acompanha o perfil nacional: 60% dos médicos têm 3 vínculos trabalhistas, normalmente 1 ou 2 

pelo SUS, e os demais outros em outros serviços, a maioria por contratação PJ. 

● Ezequiel elogia a reunião e a explanação e ressalta  que esse tipo de modalidade de contratação, 

afasta o trabalhador médico da população, dos usuários, diminuindo a responsabilidade médica e 

como essa situação é danosa para o SUS. Também agradece ao Moacyr pela explanação. 

● Moacyr ressalta que apesar das dificuldades dessa situação, o CMS tem um papel importante para 

esta discussão. O Sindicato se esforça para trazer os médicos PJ também para a discussão do 

trabalho médico, e está envolvido nas discussões sobre as condições do trabalho médico (inclusive 

para participação de Congressos, educação permanente, que não está dado no regime PJ). A 

sensibilização passa pela discussão de planos de cargos e carreira dos médicos. Em Campinas a 

defasagem é de 23 a 24%. Campinas está perdendo médicos CLT e concursados, devido a essa 

defasagem nos salários. 

● Nayara agradece a presença e os esclarecimentos realizados pelo Sindimed, relata que estas 

informações podem orientar o controle social no sentido de como realizar a solicitação das 

informações dos trabalhadores PJ para a Rede Mário Gatti. Como a estatística é que 

aproximadamente 85% dos médicos estão sob regime PJ, supomos que isso não é diferente na 

RMG também. Para encaminhar, solicita ao Moacyr quais são os nomes fantasia usados pelos PJ. 

Moacyr esclarece que estas outras modalidades já se configuram como precarização da 

pejotização. Na modalidade Sociedade Limitada, o médico se torna sócio da empresa com apenas 

0,5%, 1% do capital social, permanecendo como Sócio Oculto, e este médico não consta em 

estatística alguma, só aparecem após 4 anos, na lista da receita federal, que considera este tipo de 

modalidade como uma relação fraudulenta, pois o médico na categoria de Sócio oculto, deveria 

contribuir com outra carga tributária, por este motivo, muitos médicos estão sendo processados e 

estão precisando devolver dinheiro.  

● Nayara informa que em uma reunião da Comissão de Saúde da Câmara, o vice-prefeito Wandão 

informou que as outras UPAs serão terceirizadas. Especula-se que a próxima UPA a ser 
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terceirizada seja a UPA São José, e que seria importante fortalecer o movimento de saúde em 

defesa das demais UPAs da cidade, que estão mais desmobilizadas. Proposta de fomentar o 

movimento de saúde das outras regiões da UPA, para realizar esta discussão. 

● Ana Cláudia - Apoia o encaminhamento feito pela Nayara, que inclusive já era uma constatação 

que a formação da rede Mário Gatti sempre teve como objetivo a terceirização dos serviços que a 

compõem. Agradece ao Sindimed pelos esclarecimentos 

● Mariante fala sobre a pejotização indiscriminada, e questiona: “O que caracteriza uma relação de 

emprego? Um vínculo trabalhista?” É a existência de subordinação, de prestação de serviço, 

independente da carga horária, e estas relações não deixam de existir na pejotização. Não se 

pensa em uma carreira profissional para os médicos, e isto tem impacto na desvalorização do 

salário e também na saída e não vinculação dos profissionais. Existe um processo de destruição de 

uma perspectiva de uma carreira pública para os médicos e a lógica que sustenta e orienta todo 

este pensamento é uma lógica anti-SUS, anti-direito à saúde. Ressalta a importância de discutir a 

perspectiva de carreira médica e a questão salarial, também fala a importância de enfrentar este 

debate.  

● Ezequiel elogia o debate da reunião, lembra que o prefeito atual é médico, e relata que entre os 

médicos, aqueles que são CLT são considerados mais pobres, e também faz uma explanação para 

toda esta questão relacionada aos profissionais liberais, e sugere que estas questões que foram 

levantadas nessa reunião, também sejam levadas para a reunião com o Dr. Sérgio Bisogni.  

● Nayara apresenta proposta de encaminhamento: Marcar uma agenda e movimentação com os 

trabalhadores da UPA São José e usuários dos CLS da região, para estimular a mobilização na 

região, juntamente com os usuários e movimento popular de saúde.   

● Moacyr agradece e coloca o SindiMed a disposição.  

 

3) Projeto arte para trabalhadores da Saúde: Nayara repassa o convite do Coletivo Janacek Sistem, que  

propõe o projeto CUIDANDO DE QUEM CUIDA! ARTE PARA OS TRABALHADORES DA SAÚDE, porém 

a pessoa não pode estar presente na reunião de hoje. Ezequiel acha importante comunicar também a 

Comissão de Humanização do Hospital Municipal Mário Gatti. Nayara informa que a pessoa responsável 

pelo projeto virá na próxima reunião do mês de março. 

 

4) Informes: Nayara convida a todos para o Seminário de Planejamento Movimento Popular de Saúde 

(MOPS), que ocorrerá de forma virtual, em 03/03/2021 às 19h.  

 

5) Próxima reunião: Será mantida em 28/03/2022 às 19h (Última segunda-feira do mês de março).   
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