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Campinas, 21 de outubro de 2022 

Oficio CMS n. 113.2022 

 

 

 

 

Ilmo. Sr. Agenor Soares 

Coordenador Subsede CUT Campinas 

Conselheiro Municipal de Saúde de Campinas  

 

Ilmo. Sr. Mario Macedo Netto 

Coordenador Coletivo de Saúde e Meio Ambiente CUT 

Conselheiro Municipal de Saúde de Campinas 

 

 

 

 

 

Prezados Companheiros  

 

 

 

 

O Conselho Municipal de Saúde (CMS) de Campinas, criado pela Lei Municipal nº 6369, de 27 de 

dezembro de 1990, no uso de suas competências e atribuições conferidas pela Lei Municipal Nº 

13.230 de 21 de dezembro de 2007 e pelas Leis Federais Nº 8.080/90 e Nº 8.142/90, por sua 

presidenta infra assinada, vem respeitosamente perante Vs. Sas. expor e solicitar o que segue. 

 

Considerando:  

• Que a Comissão Permanente de Atenção Hospitalar, Urgencia e Emergencia deste Conselho 

constituiu grupo de trabalho em julho de 2022, para efetuar o estudo comparativo sobre 

vencimentos dos diferentes vínculos empregatícios atualmente existentes na Rede Mário Gatti 

(RMG) com vistas a verificar diferenças existentes, que pudessem configurar prejuízos aos 

profissionais contratados e, por conseguinte, se desdobrar precarização do trabalho e baixa 
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qualidade no atendimento à saúde da população advinda do processo de terceirização e 

quarteirização em andamento;  

• Que em reunião de 26 de setembro pp. desta comissão (anexo 1) foi apresentado uma 

análise do Sr. André Fonseca (anexo 2 e 3), economista e servidor aposentado da Prefeitura, 

a partir das informações colhidas (anexo 4 e 5), quando se deliberou encaminhá-las a esta 

central sindical;  

• Que, diante da parceria que vimos desenvolvendo com esta Central, cuja atuação tem se 

caracterizado pela defesa intransigente dos direitos dos trabalhadores em nossa cidade e 

região, baseada em sua representatividade que envolve a representação jurídica e de 

orientação/informação junto aos trabalhadores, sindicatos e outras centrais sindicais;  

 

Trazemos ao conhecimento de Vs Sas. tais documentos e solicitamos vossa colaboração na 

efetivação das medidas judiciais cabíveis junto ao Ministério Público do Trabalho, bem como 

ações de articulação junto a centrais sindicais, sindicatos e de orientação/informação junto a 

trabalhadores afetados pelas situações descritas nos referidos documentos apresentados, que 

trazem elementos de precarização na contratação de pessoal da referida RMG, o que se 

desdobra em prejuízos à atenção de saúde prestada à população.   

 

Sendo o que teríamos a solicitar a Vs. Sas., colocando-nos à disposição para colaborar e todas as 

ações, como também em esclarecimentos que ainda se fizerem necessários, despedimo-nos com 

votos de estima e respeito. 

 

Atenciosamente, 

 

 

Nayara Lúcia Soares de Oliveira 
Presidenta 

Conselho Municipal de Saúde 
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