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 COMISSÃO PERMANENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE CAMPINAS 

DE ATENÇÃO HOSPITALAR, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 

28 de março de 2022  

Reunião Remota.  

Início às 19:15. Finalizado às 21h. 

Presentes: 

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

HMMG (titular), Antonio Filetti, (usuário titular – HMMG), José Augusto Vasconcelos (trabalhador – CLS 

Ouro Verde), Denise Amaro (conselheira UPA Anchieta), 

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

(trabalhadora – SAD Sul) 

Justificaram ausência: José Renato Mei (usuário suplente – CMS), Alcides (conselheiro UPA Campo 

Grande), Thamires, Ana Cláudia (Trabalhadora UPA São José), José Bortoto (gestor – CMS). 

 

Paulo Mariante coordena a reunião. José Augusto Vasconcellos Neto fez anotações para este registro. 

 

Pauta:                                                                                                                                                                           

1) Pendências da reunião passada: 

   a) indicações do CLS Ouro Verde e CLS HMMG para comporem a comissão de acompanhamento da 

RMG 

   b) informe sobre a reunião com Dr. Sergio Bisogni ocorrida em 14/03; 

2) situação e mobilização da UPA São José; 

3) outros assuntos; 

4) Informes; 

5) Data da próxima reunião. 

 

1) Pendências da reunião passada: 

 

a) indicações do CLS Ouro Verde e CLS HMMG para comporem a comissão de acompanhamento da 

RMG:  

• CLS HMMG indicou seu João da Lagoa  

• CLS OV indicou seu Erculano, que saiu de uma comissão que está parada e se apresentou para 

esta, pois regimentalmente cada conselheiro tem o limite de participar de até 2 comissões. 

Neste ponto foi dado informe sobre a retomada das eleições de conselhos, coordenada pelas comissões 

eleitorais distritais, que serão responsáveis por articular as eleições dos conselhos em seus territórios, 

como é o caso da Comissão do CDS Sudoeste em relação ao CLS do CHOV. 
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b) informe sobre a reunião com Dr. Sergio Bisogni ocorrida em 14/03 (relato produzido pelo José Renato 

Mei e Nayara transcrito a seguir) 

Horário: das 10h00 às 11h30 

Participantes: 

Sérgio Bisogni (diretor presidente RMG),  Ezequiel Gonçalves (conselheiro usuário e coordenador CLS 

HMMG), Paulo Mariante (conselheiro usuário e coordenador da Comissão de Atenção Hospitalar Urgência 

e Emergência CMS), Nayara Oliveira (conselheira usuária e presidenta Conselho Municipal de Saúde de 

Campinas), José Renato Mei (conselheiro usuário e integrante da Comissão de Atenção Hospitalar 

Urgência e Emergência CMS), Henrique (Diretor Administrativo RMG), André Jardini (diretor RMG), 

Nildiani Zanini (assessora presidência RMG).  

Nayara iniciou a reunião agradecendo a oportunidade da realização da reunião e explicando por que o 

CMS solicitou a mesma, ou seja, para entender por que não tem sido encaminhadas as informações pela 

RMG sobre os vínculos empregatícios dos funcionários das empresas terceirizadas e estabelecer como 

poderá ser para que as informações possam ser encaminhadas.  

Henrique explicou que tem muita dificuldade de fornecer a informação pelo acúmulo de trabalho, que o 

Conselho tem acesso aos dados dos contratos via SEI, solicitando que para fornecer as informações, seria 

necessário que fosse priorizada que tipo de informação o Conselho precisa.  

Nayara reiterou que precisa das informações quanto ao cargo, plantão e vínculo por serviço (nas 3 UPA, já 

que obteve as informações da UPA Campo Grande, SAMU, HMMG e CHPEO) dos cerca de 2735 

trabalhadores terceirizados, que foram identificados nos dados fornecidos anteriormente (setembro de 

2021), pois não há como saber essa informação pelos contratos das empresas que foram fornecidos 

naquela ocasião. Que estas informações são necessárias para justamente se verificar nestes contratos se 

está sendo cumprida a determinação legal do limite máximo percentual de vínculo “pejota” nestas 

quarteirizações, pois por lei poderia ser ultrapassado somente com autorização expressa da autarquia 

RMG.  

Henrique confirmou que é 25% esse percentual nos contratos firmados entre RMG e empresas de 

contratação de pessoal, que fora disso é necessário haver uma autorização para ocorrer.  

Ao ser informado por Nayara, que havia tido acesso ao contrato e as informações relativas aos vínculos 

dos profissionais contratados pela CISNE e que todos os médicos contratados pela quarteirizada da 

CISNE, Integralidade Serviços Médicos LTDA, são “pejota” também denominados de “sócio-cotistas”, ou 

seja, 100% da força contratada, Dr. Sérgio alegou que o STF autorizou no começo de 2022 a contratação 

de 100% PJ dos contratos quando estes forem realizados com profissionais de nível superior. 

Henrique se justificou para prevenir futuras situações em que tenham que arcar com algum ônus, que 

estão adotando a prática de exigir 5% de caução nos contratos novos para pagar eventuais dívidas 

trabalhistas. Ficou de repassar os dados por firma contratada, indicando de modo a agregar os dados 

referentes a cada serviço, começando pelas UPAs, não tendo sido estabelecido prazo para envio. 
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Naquele dia mesmo, Nayara relatou que havia recebido uma planilha grande com muitas abas, que ainda 

não tinha dado tempo de avaliar.  

Segundo Esequiel, a alegação da direção da RMG para a terceirização da contratação de pessoal é a falta 

de dinheiro, reforçando que a situação é crítica. Ressalta que o problema da contratação de pessoal não é 

enfermagem, mas os médicos. 

Para Mariante, houve uma explicitação de que o caminho será ampliar a terceirização dos serviços que 

compõem a RMG, através de ampla contratação por pejotização, apontando que a decisão do STF é por 

um processo ocorrido na Bahia (https://portaldomagistrado.com.br/2022/02/09/1a-turma-afasta-ilicitude-de-

contratacao-de-medicos-como-pj-por-instituto-da-bahia-stf/ e https://economia.ig.com.br/2022-02-18/stf-

libera-pejotizacao-de-medicos-e-especialistas-alertam-para-riscos.html ), sendo que a base foi decisão 

anterior que liberava terceirização, mas ressalta que a terceirização é muito diferente da pejotização e 

sugere procurar as entidades que estiveram no enfrentamento a essa questão no STF, pois avalia que 

pode haver alguma brecha para questionamentos (entidades como CUT, Confederação Nacional 

Trabalhadores da Seguridade Social, dentre outras), de forma a buscar parcerias para enfrentar essa 

questão. 

Ana Claudia levanta que a Integralidade Médica apareceu contratada na 1a planilha do CHOV para Covid, 

quando analisou anteriormente, mas agora saiu do CHOV e está na UPA Campo Grande e que já verificou 

que nas informações encaminhadas hoje não contém nossa solicitação sobre vínculos empregatícios, ou 

seja, não tem as informações pedidas. Avalia que não tinham as informações e foram preparando 

conforme pedimos, ou não entenderam o que pedimos, mas Nayara avalia que entenderam o pedido, pois 

foi explicado mais de uma vez. Mariante relembrou que argumentaram que estão com equipe muito 

limitada, mas alerta para o fato de que a gestão não se organiza administrativamente para permitir o 

controle social, considerando este não fornecimento como negligência, ao mesmo tempo que acabam por 

admitir que não tem controle sobre as informações.  Ana ressalta que falar que dá trabalho não tem 

coerência com a realidade, uma vez que colocaram nome por nome dos trabalhadores, mas não 

informaram o regime de contratação.  

José Augusto concorda em buscar parcerias, pois mesmo que seja permitida a pejotização em 100% 

como o STF abriu, é inconveniente e é má prática de gestão, além de ser mais caro, não mais barato, 

como a direção da RMG alega.  

Nayara informou que na reunião foi comentado sobre as questões financeiras, mas é amplamente sabido 

que o custo com a força de trabalhado da PMC é um dos mais baixos que já se viu na administração da 

cidade, isto é, estes atuais 32%, nunca foi tão baixo. Reforçou que no plano de cargos e carreiras que 

gestão da RMG desenhou e mandou para o prefeito, tiraram uma parte que acham que tem que continuar 

como concursados, deixando antever que muitos setores devem ser terceirizados, como as UPAS: 1º a do 

Campo Grande, depois a do São José e depois a Carlos Lourenço.  
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Seu Filetti ressaltou que não é apenas uma empresa terceirizada, mas tem a quarta e quinta empresa, que 

tem bastante gente que vai aposentar e eles querem fazer a terceirização em todos os locais, que é contra 

terceirização, porque acaba com os funcionários e com a própria instituição, pois o “dinheiro vai e não 

volta”.  

Esequiel reforça que um dos argumentos de que a terceirização dificulta formação de corpo de médicos e 

enfermeiros articulado e que trabalhe em defesa do usuário. 

Encaminhamentos: 

- Analisar os dados que enviaram hoje;  

- Articular nossas ações com outras organizações, como as citadas.  

 

2) situação e mobilização em defesa da UPA São José 

Nayara informa sobre como foi construída mobilização junto a população da região, para o ato realizado 

no dia 07 de abril, reforçando que “é a bola da vez”, sendo que colheram muitos relatos de como está 

sendo precarizada sua organização e atendimento para ser terceirizada.  

Este ato em Campinas se junta aos atos que estão ocorrendo, organizado por várias entidades pelo Brasil 

afora para marcar o dia mundial pela Saúde.  

Ana Claudia relata a falta de separação dos fluxos no serviço entre respiratórios e não respiratórios, uma 

situação muito complicada, que não pode ser mantida, porque a boa prática administrativa é separar os 

locais.  

Mariante reforça a necessidade de marcar dia nacional de luta pela Saúde, que nos relatos que foram 

feitos na organização do ato, foram levantadas situações em que gestores locais da RMG contribuem para 

deterioração das condições de trabalho nos serviços e que será uma maneira reverberar nas outras 

unidades. Avalia que na reunião de abril desta comissão devemos retomar essa avaliação e outras coisas 

que eventualmente aconteçam nesse meio tempo. Aceita o pedido de Nayara para que represente o CMS 

no ato que ocorrerá virtual às 17h.  

 

3) outros assuntos: relato da Reunião na UPA Campo Grande a pedido do preposto da CISNE 

(empresa que administra UPA) (relato produzido pelo José Renato Mei e Nayara transcrito a seguir) 

Data: 08/03/2022 

Horário: das 10h40 às 12h50 

Participantes: Prof. Ely Hollen (gestor do contrato pela CISNE), Enf. Alex (coordenador da enfermagem da 

CISNE), Dr. Wesley (coordenador médico da CISNE), Juliana (Assistente Social CISNE), Marcos Firmino 

(gestor do contrato enfermeiro Rede Mário Gatti – RMG), Abelardo Campos (gestor do contrato médico 

RMG), Vereadora Guida Calixto, Silas (assessor da vereadora), Luiz Felicidade (Conselho Local Saúde – 

CLS Santa Rosa), Antônio Xavier (CLS Lisa), Antônio Filetti (CLS Santa Rosa, UPA Campo Grande, 

Conselho Municipal de Saúde – CMS, integrante Comissão Atenção Hospitalar, Urgência Emergência 
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CMS), Beatriz Braz (CLS Integração e Conselho Distrital Saúde – CDS Noroeste), Alcides Tronquini (CLS 

UPA Campo Grande, CDS Noroeste e integrante Comissão Atenção Hospitalar, Urgência Emergência 

CMS), Silas Lisboa (coordenador CDS Noroeste), Nayara Oliveira (usuária e presidenta CMS) e José 

Renato Mei (usuário CMS e  integrante Comissão Atenção Hospitalar, Urgência Emergência CMS)  

A reunião começou com cada um se apresentando, após isto Nayara abriu a reunião explicando o objetivo 

da mesma, que foi a entrega do documento pelo Prof. Ely, solicitado por ela, constando informações sobre 

os profissionais que atuam contratados pela CISNE na UPA (quantidades, cargos, plantões e vínculos 

empregatícios, inclusive os da empresa Integralidade contratada pela CISNE para contratação de 

médicos), de forma a dar conhecimento aos conselheiros e vereadora que estiveram em outras visitas ao 

serviço e tem acompanhado a situação de terceirização em curso. 

Prof. Ely iniciou sua fala apresentando sua experiência profissional, na sequência respondeu perguntas 

feitas por Nayara, informando sobre o contrato da RMG com a CISNE, que os funcionários são 

contratados pela CLT (enfermagem, administrativos e assistentes sociais), exceto os médicos, que são 

contratados como sócios cotistas ou “pejota”, que recebem seus plantões mensalmente, segundo 

informou. Defendeu essa modalidade de contrato, alegando que “está sendo praticado em todo Brasil”. 

Beatriz Braz questionou o processo de terceirização da UPA, levantando vários problemas sobre o 

atendimento prestado, comentando também os problemas do serviço.  

Antônio Xavier relatou algumas situações em que usuários continuavam esperando muito para serem 

atendidos na UPA, ou foram mal atendidos ou tiveram que passar por várias unidades por falta de médico. 

Outros conselheiros fizeram depoimentos na mesma linha.  

O Enfermeiro Marcos defendeu a privatização, dizendo que antes, quando um funcionário faltava, saía de 

férias, de licença ou se aposentava a reposição era muito difícil deixando a unidade descoberta, que agora 

isso se resolveu e que já não tem mais faltas de médicos na escala dos plantões. E questionou que estas 

denúncias trazidas não estão detalhadas de modo a serem investigadas pela gestão para que se possa 

entender o que ocorreu e tomar as providências. Criticou que os serviços de Atenção Primária não 

atendem o que deveriam sobrecarregando a UPA e que os conselhos criticam somente a UPA Campo 

Grande, sem fazer seu papel junto aos serviços que não funcionam como os Centros de Saúde e as 

outras UPAs.  

A vereadora Guida questionou os baixos salários dos contratados pela CISNE e como esta empresa 

trataria a situação de desligamento massivo e ou alta rotatividade do seu pessoal, que podem ocorrer caso 

os profissionais encontrem outras alternativas de emprego.  O Sr. Ely disse que a Administração de 

Pessoal da CISNE está sempre fazendo novas contratações, que tem alguns trabalhadores na lista de 

espera para serem chamados caso seja necessário e que a reposição é bem rápida. 

Nayara relatou duas denúncias recebidas pelo CMS após a tercerização, que foram oficiadas para a 

gestão RMG, com todos os detalhes necessários e que, numa delas, a resposta enviada continha uma 

inverdade, que estava patente no próprio relato da mãe do jovem adulto que era pessoa com deficiência. 
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Foi interrompida mais de uma vez pelo enfermeiro Marcos, desmentindo-a. Ela reiterou que o CMS tinha o 

compromisso de sempre encaminhar as denúncias de forma oficial, como a gestão solicitava para as 

medidas cabíveis e acrescentou que não cabia aos conselhos resolverem problemas gerenciais de fluxo 

inadequado ou falta de corresponsabilização entre os serviços pelo atendimento dos usuários, mas que 

era um problema de repactuação dos papéis entre gestores (atenção primária, urgência e emergência, 

CAPS, etc.) e que estavam sempre pressionando para que essas responsabilidades fossem repactuadas e 

cumpridas. Reforçou também que estavam se mobilizando junto com a população de outras UPAs para 

tratar das situações muito problemáticas que estão ocorrendo nos diferentes serviços.  

A reunião terminou deixando aberta a possibilidade de novos contatos entre gestão e usuários. 

Nayara relatou que souberam que empresa Integralidade Médica estava fazendo a quarteirização dos 

médicos e que todos são quotistas quando teve acesso ao contrato. Informou também que a CISNE 

confirma que este vínculo é igual PJ e que nesta UPA os conselheiros locais de CS e da UPA têm o 

costume de fazer visitas periódicas e conversar/entrevistar usuários na sala de espera para avaliar os 

atendimentos. Ressaltou que, a partir de uma dessas visitas realizadas, é que foi identificada a redução do 

tempo de espera em geral, mas que se mantém situações em que há demora de acesso ao atendimento, 

que seria necessário continuar com esta prática de monitoramento do tempo e da qualidade dos 

atendimentos. Assim é possível intervir e corrigir processos de trabalho e equívocos que continuam 

ocorrendo. Como é o caso de 2 denúncias recentes que foram encaminhadas para a gestão avaliar e 

tomar providências (um caso de jovem adulto deficiente que não deixaram entrar a mãe, sendo que 

responderam dizendo que não sabiam, mas na própria denúncia há evidências em contrário e bebê que foi 

puncionar veia demorou mais de meia hora, cuja situação assumiram que foi errado e que iam corrigir). 

Ocorre também de que algumas pessoas querem reclamar, mas não querem oficializar a denúncia.  

Seu Filetti relatou que tomou conhecimento de caso de paciente que faleceu dia 16 de março, mas não 

sabe se foi feita ocorrência, pois o marido foi detido pela GM, tendo permanecido algemado e foi 

ameaçado nas dependências da UPA. Avalia que o atendimento na UPA “está ruim, barra pesada” e que o 

gestor da enfermagem pela RMG, Marcos Firmino, “quer ser o deus da UPA”.  

Mariante se solidarizou com Nayara, diante da postura do gestor enfermeiro e lamentou que uma pessoa 

que já teve compromisso forte com o SUS e o serviço público e hoje joga outro jogo em que até uma 

quitanda se organiza de forma mais sólida que isso, pois não dá para falar sobre o óbito, mas o marido ser 

algemado dentro de um serviço público é uma derrota para todos nós.  

José Augusto informa sobre a comissão de óbitos que deve estar em funcionamento na UPA, conforme 

RESOLUÇÃO Nº 2.171, DE 30 DE OUTUBRO DE 2017 

(https://sistemas.cfm.org.br/normas/arquivos/resolucoes/BR/2017/2171_2017.pdf e 

https://i9treinamentos.com/blog/unidades-de-pronto-atendimento-terao-que-ter-comissoes-de-revisao-de-

obito/), mas que muitas não as tem ou que funcionam mais ou menos. Deu exemplo, da situação do Ouro 

Verde em que a comissão existente não captou os casos da mortalidade excessiva que ocorreram lá. 
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Defende que o CMS poderia em algum momento estender a preocupação sobre mortalidade hospitalar 

para mortalidade nas UPA.  

Ana Cláudia acredita que as UPA têm comissão de óbito e que precisam monitorá-las e pergunta que 

instituição de ensino está atuando nesta UPA.  

Seu Filetti registra que até no HMMG estão acontecendo coisas, que o povo comenta, mas quando ele 

precisou, foi bem atendido na UPA há tempos atrás, mas agora está complicado. E que até nas até as 

UBS estão atendendo mal.  

Nayara informa que sobre a questão do Ensino o que sabe é que é a São Leopoldo Mandic e que irá 

entrar em contato com o conselheiro Antônio Xavier para obter mais informações sobre o caso e verificar 

com a família se querem realizar a reclamação.  

 

4) Informes 

Nayara informa sobre o processo eleitoral para o subsegmento de trabalhadores de Urgência, Emergência 

e Hospitais no CMS, em formato virtual, e que a eleição será no dia 30 de março; as inscrições já se 

encerraram e teve 6 inscritos (SAMU, UPACL, HMMG) e José Augusto informa que poderia ter 

participado, mas que não ficou sabendo da abertura das inscrições.  

Nayara informa também sobre a 3ª Conferência Municipal de Saúde Mental, que ocorrerá nos dias 08, 09 

e 10 de abril, em cuja abertura contaremos com a Conferência Magna da Clarice Scopin Ribeiro e que 

vários desta comissão são delegados: ela mesma, Mariante, Mei, Alcides Tronquini, Vilma.  

 

5) Data da próxima reunião: 25 abril 2022, às 19h, virtual  
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