
                          CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPINAS 
 

 

--------- 

Av. Anchieta, 200 - 17º Andar – Centro – Campinas/SP – CEP 13015-904 
Fone: (19) 2116-0184   E-mail: saude.cms@campinas.sp.gov.br  

Site: https://cms.campinas.sp.gov.br/ 

1 

 COMISSÃO PERMANENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE CAMPINAS 

DE ATENÇÃO HOSPITALAR, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 

24 de janeiro de 2021  

Reunião Remota.  

Início às 19:15. Finalizado às 20:45. 

Presentes:  

Integrantes da Comissão:  Paulo Mariante (usuário titular – CMS), José Augusto Vasconcellos (trabalhador 

– CLS Ouro Verde), José Paulo Almeida – usuário CLS HMMG (titular), José Bortoto (gestor – CMS), José 

Renato Mei (usuário suplente – CMS). 

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

(trabalhadora – SAD Sul). 

Justificaram ausência: Nildiane Zanini (gestora - RMG), Cynthia Herrera (gestora - RMG).  

 

Paulo Mariante coordena a reunião. José Augusto fez anotações que ajudaram a fazer este registro.  

 

Pauta: 

1) pendências da reunião anterior: 

 a) retomar os pontos priorizados em dezembro/2021 para definir por qual(is) iniciamos 2022; 

 b) agenda com o Sergio Bisogni, para questionar sobre a falta de resposta sobre os vínculos dos 

profissionais (cargo/setor/vínculo) na RMG; 

2) Avaliação e ações para enfrentamento da situação da Urgência e Emergência e Hospitais na cidade 

diante do retorno da pandemia. 

3) Representação de usuários na Comissão de Acompanhamento do Convênio RMG. 

 

Junto ao convite para a reunião foram encaminhadas informações relevantes sobre: 

 - o relatório da visita à UPA Campo Grande realizada por conselheiros em 19.01.2022 e 

 - a resposta enviada pela gestão da Rede Mário Gatti sobre nossos questionamentos ao edital de 

chamamento para terceirização da UPA Campo Grande. 

Em relação à resposta se encontram: 

 - o que foi publicado no DOM em relação ao edital; 

 - esclarecimentos de que as respostas aos questionamentos foram respondidas em eventos presenciais, 

onde o conselho participou; 

 - que a proposta completa do Plano de Cargos, Carreiras e Salários - PCCS exclusivo para a Autarquia, 

permitindo realização de concurso público próprio, enviado ao Prefeito Municipal e solicitado por nós, não 

nos foi enviado, mas indicado que pedíssemos ao prefeito. 
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Iniciamos a reunião com uma rodada de apresentação, pois José Bortotto participou da reunião pela 1a 

vez.  

 

1) pendências da reunião anterior: 

 a) retomar os pontos priorizados em dezembro/2021 para definir por qual(is) iniciamos 2022; 

• Retomando o que foi elencado para 2022, temos:  

1. Confeccionar e divulgar amplamente os boletins listados sobre Panorama dados 

hospitalares;                                                                                                           

2. Continuar negociando as 2 pendências (estudos da UNICAMP + pacto para redução 

mortalidade hospitalar);                                 

3. Agenda com Dr. Sérgio Bisogni sobre dados/informações não fornecidas sobre vínculo 

empregatício dos terceirizados e estudo dimensionamento pessoal para implantação 

pediatria UPA Metropolitana Anchieta; 

4. financiamento da assistência hospitalar;                                                       

5. desenho institucional para os hospitais públicos;                                         

6. panorama da Urgência e Emergência. 

• Em relação aos Boletins sobre o Panorama dos dados hospitalares 2015-19, José Augusto se 

comprometeu em enviar o 1o intitulado “Mudanças populacionais em Campinas 2015–2019  — 

mapeando a demanda” em 15 dias para publicarmos ainda antes da próxima reunião. 

o Mariante sugeriu dar um intervalo entre os boletins (estão previstos 7 ao todo) para dar tempo 

das pessoas assimilarem e sugere 1 mês.  

▪ Sugere abrir momento no pleno do CMS para rediscutir o material, havendo 

concordância dos demais.  

o José Augusto avalia que será importante em paralelo começar a produzir dados sobre Urgência 

e Emergência.  

o Nayara propõe que, tendo o boletim pronto, há pelo menos 3 formas de fazer divulgação: 

i. colocar no site -- https://cms.campinas.sp.gov.br/documentos/boletins; 

ii. pedir para Delma Medeiros bolsista de jornalismo do projeto Wash fazer matéria sobre o 

tema e fazer release para a imprensa; 

iii. Págína no facebook do Conselho.  

• Em relação aos demais encaminhamentos, como o estudo epidemiológico que o DEVISA ficou de 

solicitar à Saúde Coletiva da UNICAMP e o pacto pela redução da mortalidade em conexão com o 

PPA 2022-25, tem cobrado insistentemente da gestão da Secretaria, através de representante na 

Secretaria Executiva do Conselho, sem sucesso.  
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• Em relação à agenda com o Sergio Bisogni, para questionar sobre a falta de resposta sobre os 

vínculos dos profissionais (cargo/setor/vínculo) na RMG: 

o Nayara informa que continuará tentando a agenda indicada para depois de 10/02.  

▪ Informa também que teve oportunidade de comentar com técnicos do DGDO sobre 

dificuldades para ter estes dados do convenio e pleiteou que eles fizessem a mediação para 

consegui-los, mas estes sugeriram que o pedido fosse feito em SEI para o Secretário de 

Saúde, o que ela fez em 20.01.2021 no SEI PMC 2021.00034251-11 até o momento sem 

resposta.  

▪ Relata que com a retirada dos servidores da UPA Campo Grande, que foi terceirizada a 

partir de 10/01/2022, foram feitos remanejamentos para outras UPAs, o que permitiu montar 

a Pediatria na UPA Anchieta Metropolitana, não sendo mais necessário solicitar as 

informações relativas ao dimensiomento de pessoal daquele serviço.  

o Bortoto avalia que seria mais fácil mandar direto para a RMG e demonstra perplexidade, porque os 

dados são públicos. 

o Nayara explica que já pedimos para a RMG e as respostas foram incompletas justamente nessa 

parte em relação aos quase 3000 trabalhadores terceirizados, quando se pediu que fornecessem a 

lista de cargos, por setor e serviço, com seus respectivos vínculos empregatícios. 

▪ Referiu que já mandou também para o MP do jeito que veio a informação, mas também não 

teve resposta do MP. 

o Mariante coloca que a RMG é uma 2ª secretaria, que estes  dados são importantes para diversos 

outras pautas de discussão e que temos que insister, fazer o pedido para a gestão da SMS para 

intermediar e continuar tentando a agenda com o superintendente da RMG.  

▪ Confessa que está consternado com situação de que se pede num lugar e mandam para 

outro e ressalta que, se a SMS é de fato a gestão, tem que fornecer as informações. 

Sabendo das contratações precarizadas e que o dimensionamento de RH em saúde 

sempre foi complexo, é necessário que tenhamos acesso às informações para a atuação do 

Conselho.  

 

• Em relação ao financiamento da assistência hospitalar, José Augusto pontua que o foco seria 

debater a proporção do que tem sido direcionado à Atenção Primária vis a vis aos hospitais, como é 

uma discussão complicada e demorada, seria necessário faze-la num Segundo momento.  

o Mariante avalia que a implementação das politicas depende dos orçamentos e que talvez verificar 

com o conselho fiscal pudesse nos ajudar de alguma forma para avançar neste ponto.  

o Nayara também considera que que esse ponto deve entrar, mas neste momento não vê condições 

para abrir mais uma linha de ação para a Comissão, que não começaria a discutir isso antes de 

fazer e divulger os boletins, por exemplo.  

mailto:saude.cms@campinas.sp.gov.br


                          CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPINAS 
 

 

--------- 

Av. Anchieta, 200 - 17º Andar – Centro – Campinas/SP – CEP 13015-904 
Fone: (19) 2116-0184   E-mail: saude.cms@campinas.sp.gov.br  

Site: https://cms.campinas.sp.gov.br/ 

4 

▪ Concorda que tem que relacionar com a Atenção Primária, mas não temos quem faça e 

avalia que o panorama da Urgência e Emergência deveria ser priorizado antes, dada a 

terceirização que apenas começou pela UPA Campo Grande. A UPA São José está na 

berlinda agora, provável que é a próxima a ser privatizada. Pois a política é desgastar o 

serviço na imprensa, maximizando e dando foco aos problemas, que deliberandamente não 

são equacionados para aparecer com a solução milagrosa da terceirização. Foi assim que 

conduziram o processo na UPA Campo Grande.  

o Mariante pondera que devemos deixar no nosso horizonte e concorda que há 2 tarefas que vem 

antes, isto é, os bolentis e o processamento dos dados que estamos solicitando sobre 

trabalhadores da RMG, deixa como indicativo esse ponto.  

 

• Em relação ao desenho instituicional para os hospitais públicos, José Augusto relembra que é 

uma discussão realizada há de mais de 10 anos pelo CMS, com muita polêmica, muitos debates 

prévios, comissão específica criada que indicou um parecer e o processo foi atropelado pela 

contratação da Vitale e depois a RMG, com soluções muito diferentes do que se discutia. Concorda 

que é uma discussão importante, mas que também esbarra na falta de pessoas para dar conta da 

tarefa na Comissão.  

• Mariante concorda que é um assunto importante, mas não temos como priorizar de imediato, pois com 

as terceirizações que estão em franco andamento, em algum momento essa discussão vai ter que ser 

retomada, permanecendo na lista como necessário, mas não imediato. 

 

• Em relação ao panorama da Urgência e Emergência, José Augusto avalia que deveria começar 

agora, mesmo de maneira devagar.  

• Nayara pondera por começar com bolentis e na sequencia seguir com este panorama, questionando 

qual deveria ser a fonte a fonte dos dados, se seria para pedir para a SMS levantar, como fizemos 

com o Panorama anterior ou se era possível buscar direto no Tabnet. Optou-se por esta segunda 

forma de acessá-los.  

 

b) agenda com o Sergio Bisogni, para questionar sobre a falta de resposta sobre os vínculos dos 

profissionais (cargo/setor/vínculo) na RMG já foi tratado na discussão anterior.  

 

2) Avaliação e ações para enfrentamento da situação da Urgência e Emergência e Hospitais na 

cidade diante do retorno da pandemia 

• Nayara relatou que está acompanhando de perto situação da UPA Campo Grande, relatando que foi 

impetrada liminar pelo ISAC, instituto que foi desclassificado questionando empresa CISNE, 
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evidenciando um tratamento “dois pesos duas medidas” pela justiça, pois a CISNE já está condenada 

em 1ª instância, enquanto o ISAC não tem condenação.  

o Alertou para que nesse interim a RMG poderá não pagar a CISNE, que infelizmente há sério 

risco de que seus funcionários fiquem sem receber salário já no primeiro mês de trabalho, 

prevalecendo um cenário de indefinição sobre qual será a firma que fará a administração de 

pessoal da UPA.  

o Relatou que conselheiros locais e municipal fizeram uma visita no dia 19/01/2022 e constatram 

vários problemas, inclusive longas esperas, situação complicada com o agravamento da 

pandemia, registrando também que na sala de espera não havia impedimento de 

distanciamento social. Este relatório foi encaminhado ao MP, com fotos e vídeos.  

• Mei conta da passeata realizada hoje, que percorreu desde o Posto Ipiranga na John Boyd Dunlop 

atravessando a ponte sobre a Rodovia dos Bandeirantes chegando até a Pucc, contando com 

aproximadamente 80 pessoas, realizada das 6:30 até umas 08:00. O ato foi chamado com foco nos 

problemas de Saúde na região (UPA e CS), mortes pela obra inacabada o BRT e passagem de ônibus 

com preço exorbitante.  

o Esperava adesão maior, mas considerou que foi importante ter sido realizado, pois mesmo 

tendo impactado um pouco o trânsito, com a cobertura péssima da Globo, não abordando a  

questão da saúde nem da tarifa um pouco dos acidentes, acabou sendo mais repercutidas as 

dificuldades criadas pela interrupção do trânsito  

• Bortoto disse que viu na TV, mas não tem nada comentários.  

• Nayara refere preocupação com a situação dos leitos de UTI que cada vez mais sendo ocupados. 

• Esequiel fala da tensão e medo de que a Ômicron fuja do controle, informando que o CLS HMMG terá 

reunião ordinária no dia 02 de fevereiro, que isso será pauta.   

• Nayara informa que SMS está contratando 44 leitos para SRAG, CHOV abrindo 10 leitos para 

crianças, tendo compartilhado no grupo de zap os boletins da Secretaria Executiva e matérias na 

imprensa que informa esta situação de abertura de leitos.  

• Ana cláudia (que estava internada na PUCC, mas conseguiu se conectar e participar da reunião), tem 

visto na PUCC aumentar os quartos de isolamento e cada vez mais trabalhadores com afastamento. 

• Mariante relata que teve acesso um pouco antes da reunião da decisão da justiça, de que o juiz 

revogou a liminar porque o ISAC fez uma petição com informações parciais, quase induzindo a erro, o 

que equivale a omissão que beira à litigância de má fé, dessa forma a condenação da CISNE foi 

reformada e manteve o andamento como processo comum, não como liminar.  

o Ele alerta para que, por mais que exista RMG, a responsabilidade é da SMS e que o pleno 

seria o local adequado para levar essas questões sobre a forma como está sendo dado 

andamento a este processo de terceirização.  
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o Além disso, seria muito importante pautar na Executiva, primeiramente, a situação atual de 

como está sendo manejada a Pandemia, pelo avanço e crescimento de casos.  

• Nayara propõe levar como pauta na próxima Executiva (reunião dia 02/fev/22, às 15h) convidando 

gestão da Secretaria e da RMG para conhecer o que está sendo feito e podermos colocar nossas 

contribuições como Conselho, solicitando que Mariante possa estar presente.  

• Mariante concorda que é muito importante saber das ações da SMS até agora, em função do 

recrudescimento da Ômicron, o que foi feito de recuo na flexibilização, se foi suficiente ou não, 

reafirmando que é a saúde que tem que falar sobre isso. Confirmou que poderá estar nesta data.  

 

3) Representação de usuários na Comissão de Acompanhamento do Convênio RMG. 

• Nayara informa que hoje não existe representação de usuários nessa comissão de acompanhamento 

da RMG e que foi debatido na reunião da Executiva em que foi debatido o convênio, que esta 

comissão permanente pudesse indicar 1 ou 2 usuários para participar do acompanhamento, onde se 

faz avaliação da matriz de indicadores, tema de interesse dessa Comissão. A participação de usuários 

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

• Esequiel considera importante e precisa verificar se tem alguém que se disponha.  

• Nayara relata que as reuniões são 1x/mês, na primeira 3ªfeira do mês às 8h da manhã com 2h de 

duração.  

• José Augusto também avalia como importante e que deveríamos levar aos CLS do HMMG, Ouro 

Verde e das demais UPA e serviços que tem CLS para verificar possíveis candidatos. 

• Nayara informa que UPA São José está sem CLS, a Anchieta Metropolitana só tem 1 conselheira 

(Denise Amaro), o SAMU está sem se reunir desde o início da pandemia (apesar de várias tentativas 

nossas para que se reunissem) e a do Carlos Lourenço foi inaugurada em plena pandemia, com as 

eleições de CLS já suspensas.  

• José Augusto sugere que cada CLS indica 1 usuário, que serão 3 e daí entre eles escolherem 2 

principais e 1 substituto, trazendo para a próxima reunião os nomes.  

 

4) Próxima reunião da Comissão:  

• Como a data das nossas extraordinárias é a quarta 2a feira e no caso da próxima está no meio do 

feriado de carnaval, foi acertado que será no dia 21 de fevereiro, excepcionalmente. José Augusto não 

poderá participar, mas reforçou que tentará mandar o boletim nº 1 para a Nayara.  
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