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 COMISSÃO PERMANENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE CAMPINAS 

DE ATENÇÃO HOSPITALAR, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 

22 de agosto de 2022  

Reunião Remota.  

Início às 19:15. Finalizado às 21h30. 

Presentes: 

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

CLS HMMG), Denise Amaro (usuária titular CLS UPA Anchieta), José Augusto Vasconcelos (trabalhador – 

CLS Ouro Verde), Antonio Filetti (usuário suplente – CLS HMMG), Salvadora (usuária suplente CLS UPA 

Anchieta), Ulysses Tenorio (trabalhador titular – CLS UPA Anchieta), Stefany Lima (trabalhadora – CLS 

UPA Campo Grande), Vilma Silva (usuária titular – CLS Ouro Verde), Luiz Carlos Valle (usuário titular – 

UPA Carlos Lourenço)  

Convidados: Esequiel Laco (usuário – CLS HMMG), Nayara (usuária – CMS). 

Justificaram ausência: Ana Claudia Pastori (trabalhadora – SAD Sul), Nildiane e Cynthia (gestoras RMG), 

José Renato Mei (usuário suplente – CMS), Keise Moraes (trabalhadora suplente UPA Anchieta), Ana 

Claudia (trabalhadora – UPA São José). 

 

Paulo Mariante coordena a reunião. José Augusto fez anotações que auxiliaram neste registro realizado 

por Nayara Oliveira. 

 

Pauta:                                                                                                                                             

1.  Recepção de Novos integrantes na comissão em função das eleições nos CLS dos serviços da RMG 

que estão ocorrendo e ainda ocorrerão 

2. Andamento dos trabalhos do grupo de trabalho sobre estudo amostral comparativo de diferentes 

vínculos empregatícios no CHOV 

3. Discussões nos CLS da região da UPA Anchieta e no CLS da UPA a respeito de posicionamento frente 

à privatização do serviço 

4. Informes  

5. Data da próxima reunião                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

1. Recepção de Novos integrantes na comissão em função das eleições nos CLS dos serviços da 

RMG que estão ocorrendo e ainda ocorrerão 

• Fizemos uma rodada de apresentação dos presentes: Paulo Mariante – advogado, do MOPS e 

conselheiro municipal usuário da Executiva CMS (coordenador da comissão); Denise Amaro - usuária 

CLS UPA Anchieta e CS Santa Bárbara; Filetti – usuário CLS UPA Campo Grande, CS Santa Rosa, 

CLS HMMG, Vilma – usuária CLS Ouro Verde, Polis, CS Fernanda; Luiz Carlos – usuário CLS São 

Vicente, UPA Carlos Lourenço, MOPS; Salvadora – usuária CLS UPA e CS Anchieta; Stefany:  

trabalhadora CLS UPA Campo Grande e fala que precisa saber mais como funciona um CLS; Paulo – 
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usuário CLS HMMG suplente, CDS Leste, Esequiel – psicólogo, usuário CLS HMMG, CS Taquaral, 

Nayara -  MOPS, usuária, Executiva CMS, presidenta; Ulysses – enfermeiro, trabalhador CLS UPA 

Anchieta, ex-coordenador  UPA Centro; José Augusto – médico HMMG e CHOV, trabalhador CLS 

Ouro Verde.  

• Mariante relata que esta comissão permanente só dá para funcionar com a colaboração das pessoas, 

tendo realizado um estudo sobre mortalidade hospitalar, que mostrou estagnação e crise do setor, 

ajudou a nortear indicações para o plano municipal de saúde e apontou questões importantes relativas 

ao tema;  

o Informa também que a UPA São José foi terceirizada e já saíram os funcionários, foram para 

HMMG e para UPA Anchieta e a do Carlos Lourenço;  

o Que estão sempre buscando informações oficiais e que, como CMS são subordinados às 

deliberações da Conferência Municipal de Saúde de 2019 e a mesma deliberou claramente 

pela NÃO à privatização e terceirização dos serviços; 

• Nayara registra que ainda estão faltando vir para comissão novos conselheiros, que ainda estão sendo 

eleitos: SAMU, HMMG, Ouro Verde, UPA São José e Carlos Lourenço (a UPA Campo Grande já fez 

processo eleitoral, a do São José não terminou eleição de usuários porque falta ainda o CS Oziel, 

faltando fazer também as eleições de trabalhadores, com reunião marcada com a gestão para 

08/09/22 de manhã) e que o objetivo desta comissão transcende a RMG, pois abarca a questão 

hospitalar de Campinas;  

o ressalta também que hoje não tem nenhum gestor na reunião; 

• José Augusto comenta a dificuldade de conseguir trabalhadores voluntários para a eleição do CLS 

CHOV, que tiveram que adiar 1 semana para conseguir candidatos e que no 1o ano de Comissão o 

presidente da RMG (Marcos Pimenta) era agressivo, negava participação da gestão e depois 

participação passou a ser muito intermitente e pontual;  

• Salvadora pergunta se quando terceiriza um serviço, se os funcionários são remanejados e como 

resposta, foi indicado que que tem sido assim para o que foi realizado até o momento pela RMG; 

• Ulysses relata que inicialmente todos os servidores foram concursados para a Secretaria e que ao ser 

criada, os que atuavam na U&E foram cedidos para a RMG, que a partir daí foram impedidos de 

participar de remanejamentos ou processos seletivos para qualquer serviço da Secretaria, porque sem 

mais nem menos “deixaram de ser da SMS”, ou seja, algumas decisões da RMG são arbitrárias, 

reafirmando que há trabalhadores que gostariam de sair da RMG e voltar para a SMS, mas não é 

permitido;  

o Comenta que o problema da UPA Anchieta em relação a demora é por falta de médicos, que 

estão sem reposição, pois saíram 6 médicos em maio/junho, sem serem repostos;  

o Com a chegada dos médicos do UPA São José na UPA Anchieta, acredita que vai diminuir 

reclamações sobre demora, o que evidencia que o problema é a falta de médico; nas 

transferências tentaram manter o horário em que trabalhava no serviço de origem, mas avalia 

que não houve prejuízo do rendimento dos profissionais;  
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o Percebe que a terceirização é uma espécie de camuflagem para o que eles não estão fazendo, 

isto é, a contratação de médicos que não está ocorrendo; 

• Salvadora comenta que nessa história o servidor público é colocado como o inimigo número um, no 

que Antonio Filetti concorda;  

• Ulysses argumenta que uma coisa é diminuir o tempo de espera, mas outra coisa é estar numa 

situação de emergência de saúde, em que por inúmeras vezes o pessoal contratado por terceiros não 

é qualificado; 

• Nayara relata que conversou algumas vezes com enfermeiro Marcos Firmino, atual supervisor 

enfermeiro pela RMG do contrato com a CISNE, que antes da terceirização explicava que o problema 

da UPA era a falta de médico, não tinha problema de enfermagem, mas foi decidido fazer a 

terceirização de toda a força de trabalho, não somente do que era problemático, ou seja, a única lógica 

que prepondera é que é um projeto político a substituição dos servidores para pagar salários menores 

e precarizar a força de trabalho; 

• De forma geral, além de conhecer acolher quem estava chegando, este momento serviu para fazer 

este balizamento sobre a comissão, as questões que ela tem tratado para situar as pessoas que 

chegavam.  

 

2. Andamento dos trabalhos do grupo de trabalho sobre estudo amostral comparativo de 

diferentes vínculos empregatícios no CHOV 

• Nayara faz uma breve retrospectiva, relatando que a partir de uma sugestão feita pelo José Augusto, 

desde julho 2021 vinham tentando conseguir informações sobre o nível de terceirização e 

quarteirização da RMG, obtendo informações para comparar vencimentos para os mesmos cargos e 

cargas horárias tendo em vista os diferentes vínculos existentes: PJ, RPA, CLT e sócio-cotista;  

o Finalmente, após várias solicitações, inclusive tendo sido realizada reunião com o presidente, 

sua assessoria e diretor administrativo da RMG, em julho de 2022 foi apresentada uma planilha 

com os quantitativos e uma tabela em que estavam indicados, quantos profissionais por cargo 

por firma contratadora e seus vínculos empregatícios para o Ouro Verde, tendo sido debatido 

com o diretor administrativo da RMG, que informou valores para comparar salários para 

enfermeiros e médicos clínicos, com a mesma carga horária, por empresa e tipo de vínculo;  

o A gestão alega que a diferença seria apenas por causa dos tributos diferentes, mas 

desconfiamos que os médicos com vínculos precarizados estão sendo prejudicados nessa 

comparação;  

o Informou que falta 1 empresa enviar (HYGEA) e que já foi enviado a um contabilista para fazer 

essa apuração dos dados que haviam sido disponibilizados; 

• Mariante refere que a diferença entre valores pagos entre trabalhadores de vários contratos, evidencia 

o pagamento de valores diferentes para a mesma função conforme a contratação, mas 
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lamentavelmente não se sabe se isso é proibido ou não, mas é necessário levantar as informações e 

colocar a público;  

o Outra coisa é que eles dizem que fazem o controle dessas contratações pelas firmas, mas 

quando se pergunta sobre como funciona, as respostas são vagas;  

o Há um desrespeito aos trabalhadores, que não é questão menor e evidencia um 

descompromisso com o direito à saúde; 

o Lamenta também que sejam justamente servidores concursados da carreira que implementem 

essa política e fica parecendo que estes atuam segundo a lógica de que: “o bom é dar chicote 

no lombo dos outros”;  

• Ulysses concorda com estas reflexões, ressaltando que a CISNE contrata outra empresa para 

contratar os médicos, ou seja, é uma quarteirização; 

• Esequiel avalia que a reunião está sendo interessante porque está servindo para recapitular e firmar 

informações, ao mesmo tempo que evidencia que em breve começarão ocorrer problemas jurídicos 

graves para a RMG e quem vai pagar pelos problemas vai ser o setor público, como sempre;  

o Ressalta também que nesse tempo todo de RMG, o único que nunca foi servidor era o Marcos 

Pimenta, ex-presidente da RMG;  

o Avalia que a 12ª conferência municipal de saúde de Campinas deve levar essas informações 

para o debate, mesmo que a conferência nacional não tenha colocado tais questões sobre a 

privatização dos serviços como foco, o que pode incluir fazer o debate com a categoria médica;  

• José Augusto ressalta que a RMG não tem proposta política de assistência, mas somente o projeto 

político de terceirização, que é um grande “bode na sala” que atrapalha debater e aprofundar o que 

realmente é importante, ou seja, a qualidade do cuidado que está sendo prestado, qual a perspectiva 

deve ser construída para o funcionamento dos serviços de forma integrada para garantia do direito à 

saúde;  

• Ulysses reforça isso referindo que não consegue pensar em nada na questão assistencial;  

• Esequiel reforça a necessidade dessa temática como pauta da Conferência;  

• Nayara concorda com José Augusto e lembra do debate que acontecerá no salão vermelho, em que 

ele é um dos debatedores na mesa na quinta às 19h, junto com Roberto Mardem e Silvia Santiago 

sobre a necessária integração entre Atenção Primária à Saúde e Urgência e Emergência;  

o Relata também que a próxima reunião do pleno terá como 1o ponto de pauta o termo de 

convenio com RMG, em que Executiva do CMS fez um adendo, em que se apoia nesta 

comissão para balizar a discussão sobre parâmetros de qualidade, em que a gestão deverá 

debatê-los aqui;  

• Mariante reforça que nas últimas reuniões do CMS tem tido presença cada vez maior de pessoas, que 

percebe maior sensibilização para o debate sobre o fortalecimento do serviço público;  

o Informa que no pleno de 28 de setembro vai ter a pauta sobre dimensionamento de pessoal e 

programação de contratação (qual o quadro que tem hoje, qual o quadro que seria) 
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considerando a Atenção Primária em Saúde, Urgência e Emergência e Especialidades 

(próprias e as propostas de enfrentamento para as 10 filas de espera maiores, incluindo as 

entidades conveniadas/contratadas); 

o Alerta que a gestão sempre fala do limite da LRF, mas agora está com 31% da folha de pessoal 

da PMC, enquanto o limite prudencial é 52%, ou seja, tem o que expandir, sendo uma das 

proporções das mais baixas dos últimos anos, numa combinação perversa: com crise, 

exonerações, pára com concursos, achata salários, depois terceiriza;  

• Ulysses reforça que o que está em jogo não é só a questão salarial, pois o servidor é quem trabalha 

para a população. 

 

3. Discussões nos CLS da região da UPA Anchieta e no CLS da UPA a respeito de posicionamento 

frente à privatização do serviço 

• Enquanto Ulysses avalia como positivo que usuários possam levar esses pontos para discussão com 

outros usuários, Seu Filetti relata que convida a população, mas ela não comparece;  

o Ulysses alerta para o fato que é muito ruim ter usuário concordando com exploração de 

trabalhador;  

• Esequiel alerta que uma das dinâmicas da gestão é denegrir o funcionário concursado, não dar 

condições de trabalho para que seja odiado pela população e justificar a terceirização, ao mesmo 

tempo que há conselheiros cooptados pela gestão, como por exemplo, já viu 3 usuários no CLS 

HMMG defendendo a terceirização; 

• Mariante propõe fazer um calendário para que integrantes desta Comissão conversem sobre essas 

privatizaçãoes com CLS da região Norte, próximos à UPA Anchieta, pois avalia que é muito 

preocupante que tenham usuários que defendam privatização e pergunta: “você acharia bom ganhar 

menos e trabalhar em condições piores?”;  

o Com os números serão cada vez mais evidentes, avalia que a prefeitura está fazendo 

licitações, cujo resultado se preocupa somente com o melhor preço (o mais barato), em vez dos 

aspectos técnicos da assistência e esta redução de preço se viabiliza arrochando salários; 

o Não é possível que se constrói eficiência com base “na coleira no pescoço”;  

o Na reunião em que esteve do CLS Vista Alegre as pessoas se posicionaram contra essa 

maneira de ver as coisas;  

• Retomando as informações sobre reuniões de alguns dos CLS da Norte proposta pelo Mariante, 

Nayara colocou o seguinte calendário:  

o CLS Boa Vista: 1a seg 17h, CLS Santa Bárbara: 1a ter 17h30, CLS Santa Mônica: 1a ter 16h, 

CLS São Marcos: 1a seg 17h, CLS Rosália: 1a seg 17h, CLS Anchieta: 2a seg 17h; 

• Ulysses compara que um município como Piracicaba tem 600 mil hab e 4 UPA, enquanto Campinas 

tem tem 1,5 milhão hab e também tem 4 UPA e questiona: “qual UPA vai dar conta, ainda mais com a 
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precariedade da rede básica?” Defende que antes de discutir terceirização, seria necessário reforçar a 

atuação das UBS;  

• Mariante avalia como muito ruim ter usuário defendendo terceirização e propõe que preparemos um 

roteiro de questões para estes debates nos CLS, alegando que “se a gente não fizer ninguém vai 

fazer”; 

• Filetti lembra que a reunião do CLS da UPA Campo Grande é terceira 4af setembro, seria bom realizar 

este debate lá;  

• Salvadora também apoia a participação de integrantes desta Comissão nas reuniões dos CLS das 

UPA, mas alerta que quem for “vai encontrar bucha” porque mês passado 1 usuário deslocou todo 

mundo, pois como militante de partido deturpou muita coisa;  

o reforça que as reuniões de CLS são abertas aos usuários, mas que não sabe quem convidou 

mas foi muito pesado, mas é importante encarar o debate;  

o pede para Nayara disponibilizar estudos sobre RMG que a Comissão já produziu;  

• Denise que gostaria de participar desse debate que vai ocorrer no Salão Vermelho e que no mês 

passado um vereador do bairro foi até a frente da UPA e fez vídeo dizendo que iriam 28 funcionários 

para UPA Anchieta, que seriam transferidos da UPA São José, mas que não foram todos, então 

ficaram na mesma;  

Encaminhamento: integrantes da Comissão participar de reuniões de CLS listados para conversar sobre 

o tema com conselheiros locais.  

 

4. Informes  

• Nayara compartilha ressalvas aprovadas do Convênio RMG pelo pleno CMS sobre indicadores quanti-

quali para UPA e comissões de óbito:  

a) “Considerando a Resolução do Conselho Federal de Medicina de no. 2171/2017, exija da Rede Mário 

Gatti a instituição de Comissão de Análise de Óbitos não só nos hospitais Mário Gatti e Ouro Verde, mas 

também nos vários serviços de Pronto Atendimento sob sua administração; 

b) “Essa exigência seja estendida a todos convênios com outros hospitais contratados e conveniados, caso 

ainda não as tenham; 

c) “Seja encaminhada à Comissão de Atenção Hospitalar e Urgência e Emergência do CMS ofício subscrito 

pelos responsáveis pelos serviços o nome completo e no. de CRM dos médicos componentes das 

referidas comissões e os seus mandatos no prazo máximo de 3 meses;  

d) “Seja discutido com a referida comissão indicadores de segurança do paciente que possam ser incluídas 

como metas quali-quantitativas de repasse financeiro nos vários convênios e contratos da Secretaria seja 

com a Rede Mário Gatti seja com outros serviços hospitalares e de atenção à urgência”. 

• José Augusto alerta que as comissões de óbito fazem uma verificação caso a caso e não faz análise 

das circunstâncias e das condições de gestão do serviço, podendo distorcer o que estamos 

pretendendo, pois a comissão verificação de óbito atua no varejo, muitas vezes culpando o 

profissional, mas as questões importantes estão no atacado;  
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• Nayara retoma essas medidas precisam ocorrer combinadas aos encaminhamentos tirados 

anteriormente que ainda não emplacaram, ou seja, o estudo da UNICAMP, os indicadores no RDQA e 

o pacto de redução da mortalidade hospitalar. 

 

5. Data da próxima reunião da Comissão: 26 de setembro, 4ª segunda feira, 19h, virtual 
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