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 COMISSÃO PERMANENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE CAMPINAS 

DE ATENÇÃO HOSPITALAR, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 

27 de junho de 2022  

Reunião Remota.  

Início às 19:15. Finalizado às 21h30. 

Presentes: 

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

HMMG (titular), Denise Amaro (conselheira UPA Anchieta), José Renato Mei (usuário suplente – CMS), 

José Augusto Vasconcelos (trabalhador – CLS Ouro Verde), Antonio Filetti, (usuário suplente – CLS 

HMMG).  

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

(trabalhadora – SAD Sul), Douglas Fabiano Mello (usuário – CMS morador da Vila Anchieta). 

Justificaram ausência: Débora Nogueira (trabalhadora – representante CMS). 

 

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

por Nayara Oliveira. 

 

Pauta: 

1. Informes sobre pautas da comissão levadas à Executiva do CMS: Dados sobre notificação compulsória 

nos serviços da RMG e Situação de pessoal do CHPEO-Ouro Verde; 

2. Situação da UPA São José e terceirização iniciada 

3. Reclamações de usuários (as) em relação ao atendimento na UPA Carlos Lourenço, UPA Anchieta e 

UPA Campo Grande 

4. Proposta de debate sobre Privatizaçao da UPA Anchieta  

5. Informes 

6. Data da próxima reunião 

 

Iniciamos por alguns informes. 

• Estão acontecendo já as eleições de CLS de Centro de Saúde, CAPS, CECO e UPAs, sendo que em 

breve haverá reformulação desta comissão pois as UPAs deverão realizar suas indicações de 

usuários, trabalhadores e gestores que assumiram.  

• Convite para oficina promovida pelo MOPS (Movimento Popular de Saúde) de Campinas a ser 

realizada em julho, denominada Oficina sobre Participação em Conselhos de Saúde nos dias 2, 16 e 

30, com 2 turmas uma de manhã e outra de tarde, que tem como público principal conselheiros recém-

eleitos, com inscrição prévia.  
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1. Proposta de debate sobre Privatização da UPA Anchieta  

• Inversão de pauta em função da presença do convidado Douglas Mello;  

• Em função da proposta de vereador Eduardo Magoga, que é do bairro, pedindo o edital de 

chamamento para privatização ao prefeito, foi relatado que o CLS tentou convidar o vereador para 

participar de sua reunião, mas a coordenação da UPA disse que existe normativa proibindo 

participação do vereador em reunião no CLS e que muitos conselheiros novos têm dúvida sobre se a 

terceirização é boa ou não, imaginando que se o médico tiver medo de ser mandado embora vai 

prestar serviço melhor. Foi avaliado que um debate sobre o tema poderia ser uma oportunidade de 

colocar argumentos que convençam conselheiros de que terceirização não é o melhor caminho para 

gestão dos serviços.  

• Foi indicado que muitos funcionários da UPA estão a favor da privatização, mas consideram que o 

vereador não pode entrar na UPA ou participar de qualquer reunião. Dentre os usuários também há 

posição firme de aceitação da privatização do serviço. Por outro lado, muitas pessoas culpabilizam a 

gestão pelos atrasos no atendimento e ao mesmo tempo que aceitam muito facilmente a privatização 

como resposta ao problema, discordando em fazer ofício para questionar sobre a privatização. 

• Foi esclarecido que o vereador pode participar de reunião de CLS, pois é uma reunião aberta para 

todos, mas o que não pode é ele (ou qualquer assessor legislativo) fazer parte da composição do CLS 

como conselheiro, ou seja, participa na reunião com voz mas não voto. Parece que o gestor deu 

interpretação errada a alguma informação recebida e também não apresentou documento que prove 

isso.  

• Sobre a composição do CLS da UPA, foi informado que Denise ficou como suplente, a coordenação 

chama-se Salvadora, usuária do CS Anchieta e tem ligação com o vereador Eduardo Magoga.  

• Foi colocado que há vários argumentos para colocar-se contra a privatização, conforme o que se vê no 

dia a dia do serviço, porque os médicos têm facilidade de encontrar emprego, ou seja, entram e se 

desligam a hora que quiserem, como também faltam em plantão. Dessa forma, se a empresa quiser 

tirar um médico, porque não trabalha, tem que procurar outro no mercado e o medo de desemprego é 

apenas uma crença falaciosa dos usuários, no caso dos médicos, pois encontram emprego com 

imensa facilidade. Na verdade, está-se criando outro problema, pois os profissionais perdem o vínculo 

duradouro com a instituição especialmente o pessoal da enfermagem, provocando mais perda de 

qualidade.  

• A realização do debate foi consenso, convidando o vereador para a mesa e pessoas que tenham 

argumentos contra privatização para termos os dois campos expondo suas ideias, sabendo que não há 

equilíbrio na sociedade na defesa desses pontos de vista, pendendo sempre para quem defende a 

privatização.  

• Também foi trazido que há antigos conselheiros do CLS Mário Gatti que consideram que trabalhadores 

efetivos “deitam e rolam”, relatando que comentam que que “75% trabalha e 25% não trabalha”, e que 
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tem conselheiro municipal que defende a terceirização, acreditando que isso vai garantir o 

atendimento. Foi informado que o HMMG está cada vez mais contratando médicos, enfermeiros e 

outros profissionais por contratos temporários e foi reforçada a necessidade de realizar oficinas com os 

conselheiros locais por distrito para explicar o que é a terceirização, colocando elementos que se 

contraponham a opinião de que seja mais eficiente.  

• Foi reiterado que um debate como esse é importante, sendo necessário prepará-lo com muita 

qualidade e cuidado, entendendo que a linguagem a ser falada deva ser inclusiva e acessível, pois 

essa situação não é só no Anchieta, visto que em geral há um discurso do senso comum que é falso, 

atestando a eficiência da privatização, ao contrário do que foi reiterado por um relatório do TCU de que 

a terceirização tem sido ruim, inclusive trazendo prejuízos para a gestão pública e para o SUS 

(https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/terceirizacao-de-servicos-de-saude-nos-municipios-e-

fiscalizada-pelo-tcu.htm). É um processo que está vindo de forma muito agressiva e estamos lutando 

em desvantagem frente ao discurso e a prática dominante. Este debate na sociedade não é 

equilibrado, sendo necessário reforçar argumentos contra a privatização. Por isso, esta iniciativa 

deveria ocorrer em outros locais da cidade, na sequência.  

• Foi indicada a importância de convidar estudiosos do tema, com convidados da saúde pública, da 

UNICAMP, ABRASCO, IDISA, APSP, relembrando o ambiente do debate não é de universidade, ao 

mesmo tempo é importante destacar o escândalo da Vitale, enfocando a notícia recente de que a 

federalização da investigação zerou tudo que se fez até o momento e será necessário recomeçar do 

zero! E que se não fosse a ação do CMS no MP teria sido aprovada empresa muito complicada para 

fazer a gestão da UPA Campo Grande, ressaltando a questão da precarização da força de trabalho 

que impacta na qualidade do atendimento.  

• Além disso, reforçando o escândalo no Ouro Verde, foram relembradas as demissões em massa em 

que não foram repostas aquelas vagas dos profissionais demitidos, aprofundando a crise, onde o 

funcionário fica como o grande culpado, reforçando sempre a estratégia de sucateamento pré-

privatização, destacando que atualmente algumas equipes do Hospital Mário Gatti contam com metade 

dos profissionais que tinham, desdobrando-se em filas e esperas imensas, com o povo que não 

consegue atendimento reclamando com razão.  Os gestores não fazem seu papel, prevaricando para 

depois privatizar. Mas a qualidade do serviço terceirizado é ruim, pois não basta atender rápido, tem 

que resolver os problemas, fazer os exames necessários, oferecer o tratamento correto.  

• Foi comentado também que o mais espantoso é ver servidores públicos defendendo para os outros o 

que não defendem para si. 

• Foi relatado que foi recebida denuncia de uma menina que deu entrada na UPA Campo Grande com 

dores na perna e deram analgésico, mas que como a dor não parava, levaram na PUCC e foi 

constatada fratura no fêmur e que a gestão da UPA estaria ciente do caso.  
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• Foi sugerido também para quem ainda não assistiu, segue o link para o filme "Eu, Daniel Blake" que 

fala sobre as consequências da privatização da previdência na Inglaterra: 

https://www.youtube.com/watch?v=129PJIj-q6E  

Encaminhamento:  

• Realizar o debate na região da Vila Anchieta (tentar as instalações do Teatro na região), chamar o 

vereador proponente da privatização, um conselheiro representando os trabalhadores, outro dos 

usuários, também contando com a presença de algum conselheiro do conselho local e alguém 

especialista ou estudioso da privatização para trazer bons elementos de reflexão e pesquisa para o 

debate.   

 

2. Informes sobre pautas da comissão levadas à Executiva do CMS: Dados sobre notificação 

compulsória nos serviços da RMG e Situação de pessoal do CHPEO-Ouro Verde 

• Sobre a pauta das doenças de notificação compulsória foi informado que houve consenso de que 

material é interessante e que deve ser pautado na reunião do pleno, mas que não é prioridade neste 

momento, pois tem uns 7 ou 8 pontos esperando o momento para serem tratados no pleno do 

Conselho.  

• Sobre a situação dos vínculos empregatícios de pessoal do CHPEO-Ouro Verde ficou definido que 

enviaríamos ao MP o que já tem de informação, incluído no processo em andamento e deverá entrar 

no pleno como pauta prioritária antes do ponto sobre doenças de notificação compulsória e, enquanto 

isso, o grupo de trabalho foi formado, cujos integrantes são Ana Claudia, Paulo Mariante, Ney Moraes 

e Nayara, vão realizar junto com o diretor administrativo da RMG, Henrique Milhina, um estudo 

comparativo amostral salários PJ e outros vínculos.  

 

3. Situação da UPA São José e processo de terceirização iniciado 

• Foi relatado que foi lançado dia 8 de junho o edital de chamamento público, que mantêm a linha do 

que já foi feito na UPA Campo Grande, utilizando a modalidade “menor preço”, ressaltando que para 

obter menor preço, vão arrochar salário dos trabalhadores contratados e que conselho fiscal do CMS 

levantou questionamento sobre a alegada vantajosidade, “porque é mais barato, economiza (sic)”; 

o No que foi possível apurar o gestor da RMG procurou atrair os profissionais que serão 

transferidos, argumentando que as outras UPAs estão em melhores condições;  

o Considera que na justiça é bastante difícil de impedir o processo, pois no caso da UPA Campo 

Grande conseguiram barrar a 1ª classificada que era muito ruim, mas não barrar a 

terceirização, pois o promotor falou que o que ele pode fazer é impedir ilegalidades, mas não a 

privatização em si; 
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o Há mobilização ocorrendo com o ato foi remarcado para dia 2 agosto com intenção de tentar 

repercutir mais na cidade, mobilizando mais a população através das reuniões de CLS recém-

eleitos, entre outras formas. 

o Ressaltado que o dimensionamento do quadro de pessoal com o efetivo de trabalhadores 

necessário para a saúde é uma incógnita, pois desde a época da demissão em massa de 

trabalhadores do Serviço de Saúde Dr. Candido Ferreira, disseram que havia sido foi feita a 

reposição destes trabalhadores, mas ficou uma grande perda nesse processo, sendo 

necessário continuar denunciando esse tipo de situação, pois quem tem que responder é a 

gestão central, o prefeito, que é necessário resistir. 

 

3. Reclamações de usuários (as) em relação ao atendimento na UPA Carlos Lourenço, UPA 

Anchieta e UPA Campo Grande 

• Foi informando que foram feitos 2 ofícios:  

1) à SMS, com 2 casos (CS Vila União, e outro do Balão do Laranja) em que ambos eram 

sintomáticos respiratórios, sendo que um deles conseguiu realizar o teste (Balão do Laranja) depois 

de muito insistir, mas em ambos os casos foram encaminhados para UPA, sem que se tenha feito o 

teste ou apenas para conseguir o atestado médico; 

2) à RMG, diz respeito às 3 UPAs (Campo Grande, São José e Anchieta, mas não à do Carlos 

Lourenço, em que as pessoas não se dispuseram a oficiar), em que:  

o na do Campo Grande, as reclamações em geral era de demora para o 1º 

atendimento, tendo sido conversado com o gestor da RMG (Marcos Firmino) que 

alegou que não tem como manter cadeira porque a população é vândala,  

estragando-as, afirmando também que sobre estatística de rotatividade de pessoal 

não seria importante realizar, “porque se tem COREN e CRM já seria suficiente para 

trabalhar na UPA”; 

o na do São José, as situações narradas são de extrema precarização do serviço 

preparando para privatização (ventilação ruim, morador de rua gemendo por horas 

na sala de espera, etc.), em que só tinha 1 médico atendendo, com uma usuária 

aguardando por horas seguidas, saindo sem conseguir atendimento e o outro 

aguardando 7 horas após testado positivo para conseguir atestado; e 

o na do Anchieta, que usuário que era conselheiro, teve tombo de bicicleta (pancada 

na cabeça), havendo só 1 médico, permaneceu das 8h até as 23h, falecendo no dia 

seguinte, solicitando novamente que seja cumprida resolução do CFM, que obriga 

ter comissão de revisão de óbitos em todas as UPAs. 

• Reforçado que há muitas reclamações sobre os médicos que deveriam estar no plantão e não estão, 

que deveria haver exposto o nome dos profissionais em escala, mas não se sabe quantos estão de 
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fato trabalhando no momento, sendo contra-argumentado que é desnecessária a exposição dos 

nomes dos escalados, mas sim quantos estão presentes e quantos faltam frente ao previsto, pois essa 

legislação que obriga expor os nomes também não resolve a falta de médicos.  

• Também foi alertado de que a estatística de atraso é uma faca de dois gumes:  

 - Porque todos os PSs/PAs têm atrasos, inclusive Mário Gatti e Hospital das Clínicas UNICAMP, etc., 

 - Porque transitoriamente um privatizado pode reduzir fila, 

 - Porque demora não tem a ver com a qualidade / resolutividade do atendimento, mas o que faz falta ter é 

indicadores de Qualidade da assistência, como por exemplo:  

 - Padrão de atendimento; 

 - Erros; 

 - Falta de medicamentos; 

 - e, no caso dos Óbitos, por mais triste que sejam, também são difíceis da analisar. 

• Foi reforçada a necessidade de saber quantos estão e quantos faltam, pois não é responsabilidade do 

trabalhador, mas de quem organiza o serviço, ou seja, da gestão, sendo necessário focar a questão da 

qualidade, avaliando todos os elementos com cuidado, como também no caso da UPA Campo Grande 

a  gestão diz que trouxe o paraíso para o serviço, que apresente qual é o quantitativo de pessoas que 

é necessário para funcionar, porque se tem o número satisfatório de trabalhadores, tem que explicar a 

demora do atendimento, colocar as coisas mais transparentes, para que a população possa reclamar 

com quem deve resolver a falta de qualidade do serviço. E há ainda a desconfiança sobre se a pessoa 

era mesmo para morrer, como foi o caso do conselheiro Paulo Chiarelli.  

• Foi também salientada a necessidade de que os conselheiros mantenham a dinâmica para continuar 

fazendo avaliação do atendimento, entrevistando usuários na sala de espera dos serviços de tempos 

em tempos, sendo um papel do conselheiro, como processo permanente de fazer coleta de 

informação, aferindo situações como a do Seu Paulo Chiarelli, que foi muito grave: por que demorou 

tanto para ser atendido? Se havia suspeita de traumatismo cranioencefálico (pancada na cabeça), 

desde às 8h até as 16h ainda estava esperando pelo Raio X?  

• Foi relatado também situações no CS Santa Bárbara em que, para fazer o teste covid teria que ter 2 ou 

3 sintomas, pelo menos, o que é errado e, ainda, outro caso no CS Oziel em que não fizeram o teste 

porque estava só com garganta ruim, fazendo o teste particular de farmácia, que deu positivo, sendo 

que a diretora do DEVISA falou no pleno do CMS, que havia teste suficiente para toda a demanda, 

mas pode ser que os profissionais da ponta não saibam! 

 

4. Pautas da próxima reunião da comissão 

a) Avaliação do debate e definir próximos passos: Privatização da UPA Anchieta é boa para a Saúde?  

b) Andamento dos trabalhos do grupo de trabalho sobre estudo amostral comparativo de diferentes 

vínculos empregatícios no CHOV 
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c) Definir como tratar o assunto, preparar e priorizar a pauta falta de conexões e responsabilização pelo 

atendimento de usuários (as) entre Atenção Primária em Saúde, CAPS e outros serviços nos 

territórios das UPAs 

 

5. data próxima reunião: 25 julho, 4ª segunda feira, 19h, virtual 
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