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    COMISSÃO PERMANENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE CAMPINAS 

DE ATENÇÃO HOSPITALAR, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 

23 de janeiro de 2023  

Reunião Remota.  

Início às 19:15. Finalizado às 21h50. 

Presentes: 

Integrantes da Comissão: Antonio Filetti (usuário titular – CLS UPA Campo Grande), Luiz Carlos Valle 

(usuário titular – UPA Carlos Lourenço), Denise Amaro (usuária suplente CLS UPA Anchieta), Salvadora 

Diniz (usuária titular CLS UPA Anchieta), Andrea Oliveira (trabalhadora CLS HMMG), Paulo Mariante 

(usuário titular – CMS), José Augusto Vasconcelos (trabalhador – CLS Ouro Verde), José Galdino Pereira 

(usuário – UPA São José e CLS Ouro Verde), José Renato Mei (usuário suplente – CMS), Melaine Bicalho 

Chacon (trabalhadora – UPA Carlos Lourenço), Debora Nogueira (trabalhadora – CMS), Alcides Tronquini 

(usuário suplente – UPA Campo Grande), Maria Helena Nogueira (usuária titular – CLS HMMG), Adriano 

Novo (usuário – CLS UPA Anchieta), Antônia Cacilda Santos (usuária suplente – CLS HMMG).  

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

(trabalhadora – SAD Sul). 

Justificaram ausência: Ulysses Tenorio (trabalhador titular – CLS UPA Anchieta). 

 

Paulo Mariante coordenou a reunião, José Augusto fez registros que apoiaram este relato feito pela 

Nayara.  

 

Pauta: 

1. Avaliação da situação e propostas de enfrentamento em relação a terceirização/privatização do Hospital 

Municipal Dr. Mário Gatti; 

2. Avaliação e encaminhamentos em relação às respostas sobre entrevistas realizadas pelos conselheiros 

locais das UPAs Campo Grande, Anchieta e São José; 

3. Andamento das discussões com o movimento sindical sobre as questões das terceirizações; 

4. Recomposição desta Comissão após eleições de CLS recentemente realizadas; 

5. Informes; 

6. Data da próxima reunião. 

 

Em anexo com o SEI com sistematização e questionamentos sobre as entrevistas realizadas pelos 

conselheiros locais das 3 UPAs e as respostas da Prefeitura, como subsídio ao ponto 2 da pauta, para o 

qual foram convidados conselheiros usuários das 3 UPAs, que realizaram as entrevistas e/ou se 

interessaram em participar deste debate (José Galdino e Alvino Faveri da UPA São José, Antonio Xavier 

da UPA Campo Grande e Adriano Novo da UPA Anchieta).  
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Iniciamos realizando apresentação das pessoas, devido a novos integrantes à Comissão, bem como 

necessidade de identificar quem ainda falta indicar pelos respectivos CLS dos serviços que compõem a 

Comissão (aprovada no pleno é paritária, com mandato conforme conselho de origem), a saber:  

 

 16 usuários(as)  

o UPA Anchieta = 1 titular + 1 suplente = Salvadora Diniz e Denise Amaro  

o UPA Campo Grande = 1 titular + 1 suplente = Antônio Filetti e Alcides Tronquini 

o Mario Gatti = 1 titular + 1 suplente = Maria Helena Nogueira e Antônia Cacilda dos Santos  

o UPA Carlos Lourenço = 1 titular + 1 suplente = Luiz Carlos Valle e Vagner Belli (a confirmar)  

o Ouro Verde = 1 titular + 1 suplente = ainda não indicou, pois realizará sua primeira 

reunião em 31/01.  

o UPA São José = 1 titular + 1 suplente = ainda não indicou.  

o SAMU = 1 titular + 1 suplente = ainda não indicou.  

o CMS = 1 titular + 1 suplente = Paulo Mariante e José Renato Mei  

 8 trabalhadores(as), sendo um do CLS de cada serviço e um do CMS:  

o 1 titular + 1 suplente = Ulysses Tenório (UPA Anchieta) e ... (Ouro Verde) 

o 1 titular + 1 suplente = Andreia Oliveira (Mario Gatti) e ... (SAMU)  

o 1 titular + 1 suplente = Maria Janaína Fernandes (UPA Campo Grande) e ... (UPA São José) 

o 1 titular + 1 suplente = Debora Nogueira (CMS) e Melaine Chacon (UPA Carlos Lourenço) 

 4 gestores(as), sendo um do CLS de cada serviço e um do CMS:  

o 1 titular = Cynthia Herrera (RMG)  

o 1 titular = Nildiani Zanini (RMG)  

o 1 titular = Sergio Dias (RMG)  

o 1 titular = José Bortotto (SMS)  

 

A RMG e a SMS optaram por encaminhar somente os nomes dos titulares, sendo que seus representantes 

não tem participado das reuniões seguidamente. 

 

Convidados/as: Esequiel Laco, Ana Cláudia Pastori, Nayara Oliveira, José Augusto Vasconcellos.  
 
Encaminhamentos:  

• Foi indicado para que Galdino, do CLS Ouro Verde e da UPA São José, na reunião do dia 31/01, no 

caso do Ouro Verde e na próxima reunião da UPA São Jose (ocorrida em 08/02) que solicitasse que 

fosse incluído na pauta de ambas a indicação de representantes da comissão. 

• Foi indicado ao Luiz Carlos Valle que o fizesse da mesma forma CLS SAMU.  

• Nayara já informou que este pleito já foi feito ao Sr. Valdir (coordenador do CLS) e ao Dr. Gustavo 

Trindade (gestor) do CLS SAMU e que também solicitou isso ao Sr. Devanir Bissoli e dra Cynthia no 

caso do CLS Ouro Verde, como também para a gestora Leila Bassini (gestora) do CLS UPA São José.  
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1. Avaliação da situação e propostas de enfrentamento em relação a terceirização/privatização do 

Hospital Municipal Dr. Mário Gatti 

• Naquele dia pela manhã teve o “abraço do Mário Gatti”, em que vários fizeram sua avaliação:  

o considerada mobilização boa, bonita, positiva; 

o decepcionou com baixa adesão dos funcionários, mas não desanima porque existe apoio e 

vários relatos sobre como está se dando essa privatização do PSA que podem ajudar nas lutas 

que estamos travando agora e no futuro; 

o não consegue entender essa reação de não comparecimento dos trabalhadores, pois houve 

muita reclamação e humilhação com a forma como foram feitos os remanejamentos, sendo que 

a percepção majoritária é de que o serviço vai piorar;  

o talvez porque a maioria dos trabalhadores percebem como inevitável, sendo que muitos 

acreditam que privatizar é mais barato ou mais eficiente, mas ao mesmo tempo percebem 

maior risco de mortalidade; 

o que é difícil conversar com trabalhador que acha que terceirização é bom, mas que é 

imprescindível “mostrar a cara e dizer que não aceita”, pois é luta de médio prazo, de 

enfrentamento e resistência; 

o está sendo preparada representação ao MP, mesmo sabendo que STF indicar que pode 

terceirizar tudo inclusive atividade fim, com a premissa de que toda terceirização é privatização, 

e isso é a negação do direito à saúde, que o Mário Gatti é um símbolo da saúde pública de 

cidade, “uma trincheira que não pode deixar derrubar”;  

o necessário aproveitar este momento das conferências e criar um incômodo para a 

administração, lembrando que há seguidas deliberações das Conferências que reafirmam 

posição ocontrária à terceirização; 

o que faz falta ter um sindicato dos trabalhadores públicos municipais de luta.  

• Conselheiro usuário da UPA Anchieta apontou que UPA terceirizada do Jardim Rosolém em 

Hortolândia tem atendimento de qualidade, baixo tempo de espera, limpeza e cordialidade dos 

médicos e que a população da região do Anchieta prefere ser atendida nesta UPA (fez um 

levantamento para saber quantos campineiros vão para ser atendidos lá); que gostaria que a UPA 

pública funcionasse para mostrar pras pessoas, mas considera pouco provável reverter a opinião 

pública positiva sobre a terceirização; nega que a sua seja uma opinião ideológica a favor, mas 

considera a terceirização positiva porque é mais rápido o atendimento e que o prefeito vai manter a 

política da privatização, que apenas o pessoal do conselho “fazendo batuque” não vai adiantar para 

reverter o processo;   

• Foi colocado que talvez haja alguma confusão com o conceito de “terceirização”, cujo modelo mais 

comum é o de Organização Social, que tem prós e contras; no caso da Rede Mário Gatti é outra coisa, 

ou seja, é terceirização apenas da mão de obra, mas sem gestão, o que é diferente; que seria 
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importante antes de continuar nesse assunto saber o que de fato acontece na UPA Rosolém, que é 

diferente do modelo de gestão das UPAs da RMG; 

• Também foi sugerido que o CMS deveria retomar discussões profundas que aconteceram entre 2008 e 

2014, quando estava em questão o modelo proposto para o CHOV, tendo sido debatidas propostas 

alternativas como administração direta, autarquia, fundação, organização social, etc., mas a forma 

como foi implantada a RMG desconsiderou tudo isso, colocando como um modelo (entre aspas) 

“inovador” mas que se revelou ruim no Ouro Verde, e, tudo indica, também vai ser ruim para o Mário 

Gatti; 

• Foi apontado que essa empresa CEJAM que ganhou agora um contrato muito maior, ampliando sua 

abrangência de atuação na rede de Campinas, coloca um sinal de alerta sobre o que vai significar para 

a piora do atendimento, aumento de mortes, pois o que se tem apurado é que a equipe contratada por 

ela que começou não é bem treinada; mas concorda que para opinião comum do povo, de fato, o que 

importa é ter um baixo tempo de espera, sendo difícil enfrentar essa percepção, mas essa medida de 

terceirização da enfermagem, o coração do hospital, continua não enfrentando o grande rodízio de 

médicos, com sérios prejuízos para o atendimento; 

• Foi indicado também por uma profissional que viveu por dentro a terceirização ocorrida na UPA São 

José, reforçando a opinião corrente da população que quando terceiriza melhora, é que antes da 

terceirização houve uma precarização profunda dos serviços oferecidos, havendo uma diferença 

grande no tempo de espera, porque tem também uma diferença gigantesca de quantidade de 

funcionários disponíveis, enquanto que na UPA pública que está sendo preparada para terceirizar os 

funcionários estão cansados, acomodados pela própria precarização; ela alertou para que o processo 

de sucateamento e terceirização do RMG está em andamento, baseado em baixos salários dos recém 

contratados;  

• Outro ponto de vista apresentado, de uma ex-moradora de Hortolândia, é que as UPAs deste 

município são todas desde o início terceirizadas, havendo uma diferença de postura dos moradores 

desta cidade com os de Campinas, pois os primeiros reclamam, vão para rua, cobram, mas aqui a 

população reclama apenas para dentro dos serviços sem se expor;  

• Foi considerado também que nos contratos de terceirização há o pagamento de uma caução, mas se 

todos entrarem na justiça para garantir seus direitos como trabalhadores, a prefeitura vai ter que pagar 

como parte solidária, um tremendo prejuízo aos cofres públicos municipais; por outro lado, a 

diminuição da base pagante no CAMPREV e direcionamento para o pagamento via INSS favorece a 

prefeitura, que não quer gastar com trabalhador, apoiada pelo sindicato pelego dos trabalhadores 

municipais; seria importante reforçar a articulação com sindicatos que combatem a terceirização neste 

novo contexto de governo federal progressista, que pode ampliar o financiamento do SUS; 

• Ao contrário, argumentou-se que mesmo com este contexto, a mudança de financiamento não 

ocorreria só para Campinas, nem perante o governo federal nem o estadual, que deveriam co-financiar 

a urgência e emergência dos municípios, sendo pouco provável que um governo que começa já 
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sinalizando que vai privatizar a água, como o Estadual, dificilmente vai se responsabilizar por aquilo 

que deveria e nunca fez;  

• Foi lembrado também que as 2 UPAs terceirizadas até o momento sob gestão da RMG, com equipe 

mista entre profissionais concursados e terceirizados, tem se traduzido num sistema caótico, tanto a 

atenção primária como as UPAs e agora os hospitais;  

• Foi dado exemplo de um caso de paciente que chegou na UPA Anchieta com pressão alta, onde foi 

atendida com medicação, que não ficou satisfeita com este atendimento, buscou a UPA Rosolém, 

onde suspeitaram de infarto e fizeram eletrocardiograma; entretanto, se fosse infarto ela teria que ter 

sido internada em hospital para tratamento; não ficou claro qual direcionamento dado pela UPA do 

município vizinho para o tipo de problema de saúde dessa paciente;  

• Outro aspecto que precisaria ser melhor compreendido, é que em comparação da urgência e 

emergência Campinas X Hortolândia, verifica-se que naquele município tem 4 UPAs para 235.000 

habitantes, enquanto Campinas tem 4 UPAs (sendo que uma frequentemente vira hospital de 

campanha) para 1,2 milhão de habitantes, num sistema caótico em que a Atenção Primária não 

funciona;  

• Resumindo, foi reforçado que o debate não pode ser colocado nos termos trazidos nesta reunião: 

organização social não é terceirização de mão de obra, infarto não é crise hipertensiva, Hortolândia 

não é Campinas, ou seja, o que não foi feito até o momento é que a RMG, que é uma autarquia criada 

em 2018, no contexto do escândalo de corrupção da Vitalle, nunca cumpriu a lei constituindo seu 

próprio quadro de pessoal, implantando um plano de cargos carreiras e salários, fazendo concurso, 

recusando-se a fazer uma gestão que priorizasse completar as equipes, qualificar a atenção prestada 

de forma articulada com o sistema como um todo; vale dizer, é necessário combater a gestão da RMG, 

que é o que estamos fazendo desde antes dela ser implantada, seguindo as deliberações das 

Conferencias e Conselho municipais, que os governos municipais têm sistematicamente 

desrespeitado.  

• Ressaltando que, no caso do Hospital Mário Gatti, nem precisaria criar cargos, pois eles já existem, 

bastaria fazer concursos, que não ocorrem há 8 anos; essa conduta da gestão tem o propósito de 

extinguir o funcionalismo público, apesar da Lei de criação da RMG determinar que todos deveriam ser 

contratados por concurso público, mas essa lei não é seguida por quem a fez.  

• Precisa frisar que o hospital já teve excelentes profissionais de administração hospitalar nos seus 

quadros, que ajudaram na fase de crescimento desse hospital. Mas se aposentaram e não foram 

repostos. 

• Foi esclarecido, novamente, que o CMS não tem como operar no nível da articulação política para 

viabilizar a revogação da RMG, pois há uma decisão de governo em aprofundar a terceirização via 

contratação de mão de obra por empresas e o conselho não é governo; o que lhe cabe fazer é 

denunciar a politicagem que este governo impõe para a saúde da cidade, mediante as negociações 
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feitas com sua base na Câmara controlada pelos cargos que compra a atuação da maioria daquela 

casa;  

• Foi avaliado por diversos presentes que o debate foi produtivo e bem elucidador de dúvidas. 

• A conselheira Salvadora da UPA Anchieta, ao final fez um pedido de que alguém do grupo fosse na 

reunião do CLS da UPA em fevereiro, mas não ficou acertado quando ou quem poderia fazer isso.  

Encaminhamentos:  

• Dado o adiantado da hora, passou-se aos informes, sendo indicado que os tópicos 2, 3 e 4 da pauta do 

dia, que ficarão para a próxima reunião de fevereiro.  

 

2. Respostas da gestão às Entrevistas nas UPAs 

Avaliação e encaminhamentos em relação às respostas sobre entrevistas realizadas pelos conselheiros 

locais das UPAs Campo Grande, Anchieta e São José 

3. Articulações com Movimento Sindical em relação ao estudo realizado pelo André Fonseca 

Andamento das discussões com o movimento sindical sobre as questões das terceirizações; 

4. Recomposição desta Comissão após eleições de CLS recentemente realizadas. 

 

Sugestão de leitura: terceirização e STF 

 - https://www.conjur.com.br/2020-jun-16/stf-declara-constitucional-lei-permite-terceirizacao-atividades-fim 

 - http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/l13429.htm 

 - https://www.acinh.com.br/noticia/stf-declara-constitucional-lei-que-permite-terceirizacao-de-atividades-fim 

 - https://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=388429 

 

2)   Informes 

• Reforçada a necessidade de todos (as/es) participarem das Pré-conferências Distritais (PCD) ou das 

Conferências Temáticas Livres (CTL) preparatórias da 12ª Conferência Municipal de Saúde de 

Campinas.  

o Serão disponibilizados os links de inscrição das atividades que previstas para os próximos dias: 

▪ 4 pré-conferências: Noroeste, Sul, Sudoeste e Leste;  

▪ 4 conferências temáticas livres: saúde do idoso, da mulher, da trabalhadora e do 

trabalhador, IST AIDS prevenção e tratamento;  

o Na PCD Norte a proposta aprovada reitera revogação de RMG e lei OSS 

o Os delegados são eleitos nas PCD ou CTL para participar da etapa municipal, mas qualquer 

um pode participar delas.  

 

➔ data da nova reunião: 27/02/2023, 19h, virtual (4a segunda-feira do mês). 

Andrea vai estar de plantão no dia 27, vai tentar, não sabe se vai dar. 
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