
Três livros são publicados durante 
o evento 

Evento contou com a presença do Ministro da 
Saúde, Alexandre Padilha e do Secretário de 
Estado da Saúde, Giovanni Guido Cerri. 
Entre os dias 5 e 8 de março, o Centro de 
Formação dos Profissionais da Educação 
(CENFORPE), em São Bernardo do Campo, se 
transformou em um amplo espaço de debates e 
troca de experiência a cerca do Sistema Único 
de Saúde. Cursos, Grande Conversas e Rodas 
de Conversas foram algumas das atividades do 
congresso
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XXVII Congresso reúne mais de 1.500 
participantes e nova diretoria é eleita
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Município de Ubatuba sediará o 
próximo Congresso do COSEMS/SP

pág. 2

pág. 3

pág. 4

Grandes Conversas debatem 
principais desafios dos gestores
Nas próximas edições, o Jornal do COSEMS/
SP publicará reportagens especiais sobre as 
três Grandes Conversas

COSEMS/SP

pág. 6

25 anos em defesa do SUS

Livros retratam experiência exitosa do Projeto 
Apoiadores e 25 anos da associação, além do 
lançamento de caderno com a SES-SP

Campos do Jordão também concorreu. 
Definição ocorreu durante Assembleia Geral 
dos Secretários Municipais de Saúde 

Documento contém propostas e compromissos 
do COSEMS/SP e norteará ações dos gestores 
para os próximos anos

Confira na íntegra a Carta de São 
Bernardo do Campo

COSEMS/SP
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Motivação e empenho para os próximos desafios

Arthur Chioro, Presidente do COSEMS/SP

Livros serão encaminhados 
às Secretarias Municipais de 
Saúde do Estado de SP

25 anos

Três livros são lançados durante o Cogresso

O XXVII Congresso do COSEMS/
SP ficou marcado pelo lançamento 
de três publicações. Dos cadernos 
temáticos: ‘Volume 3 - Estratégia 
Apoiadores’ e ‘25 anos SUS e 
COSEMS/SP – Da Constituição 
de 1988 ao Decreto 7.508/ 2011’. 
Em parceria com a Secretaria de 
Estado de São Paulo (SES-SP), 
a Associação publicou: ‘SUS no 
Estado de São Paulo – Atualização 
para os gestores municipais’.
O primeiro retrata a experiência 
exitosa do ‘Projeto Apoiadores’,  
idealizado durante a gestão de 

Jorge Harada como Presidente 
do COSEMS/SP, com o objetivo 
principal de colaborar na 
implantação do Pacto pela Saúde 
no âmbito do Estado. Com seis anos 
completados em julho de 2013, 
a iniciativa galgou espaços e se 
tornou uma ferramenta estratégica 
de articulação regional, qualificação 
do processo de regionalização e 
fortalecimento do COSEMS/SP. 
“É a primeira vez que realizamos 
o relato da experiência e, por ser o 
primeiro COSEMS a implementar 
essa estratégia, houve uma demanda 
dos outros COSEMS, do Ministério 
da Saúde e da própria diretoria de 
São Paulo. O livro procurou, além de 
relatos de Secretários Municipais de 

Saúde, de Apoiadores, de técnicos da 
SES-SP e do CONASEMS, explicar 
o objetivo e como se faz o processo 
de apoio”, explicou a Coordenadora 
da estratégia e assessora técnica do 
COSEMS/SP, Elaine Giannotti. 
Para a comemoração aos 25 anos do 
COSEMS/SP, o segundo livro conta 
o processo de municipalização, da 
descentralização e de consolidação 
da associação junto à construção 
do SUS. “O leitor encontrará 
entrevistas com ex-presidentes 
do COSEMS/SP, com destaques, 
aspectos positivos e desafiadores 
das gestões. A obra mostra também 
os principais momentos de luta e 
conquistas dos Secretários”, revelou 
o Presidente do COSEMS/SP e 

Foi extremamente positivo o balanço do XXVII Congresso do COSEMS/
SP, realizado em São Bernardo do Campo.  O êxito do encontro deveu-se ao 
empenho de toda a diretoria do COSEMS/SP, mas  também a colaboração de um 
grande número de instituições e pessoas, que, em maior ou menor grau, foram 
responsáveis por sua realização. Não há nenhum exagero ou pretensão em afirmar 
que o evento é hoje um dos maiores encontros de saúde pública realizados no 
País.  Os números demonstram isso: foram cerca de 1500 inscritos e mais de 200 
Municípios representados. Além dos participantes oriundos do Estado de São Paulo, 
houve a inscrição de profissionais vindos de outros nove Estados.  As atividades 
do Congresso também revelaram sua magnitude: tivemos 18 cursos, 17 Rodas de 
Conversa, três Grandes Conversas, o Café com Ideias e a III Mostra de Experiências 
Regionais. Houve, pela primeira vez, a entrega do Prêmio Adelaide José Vaz de 
Assistência Farmacêutica, promovido em parceria com o Conselho Regional de 
Farmácia e conquistado pela cidade de Votuporanga.  Lançamos três livros técnicos, 
que são importante contribuição do COSEMS/SP para o compartilhamento de 
informações aos gestores de saúde sobre aspectos relevantes do Sistema Único de 
Saúde (SUS). O Congresso do COSEMS/SP também permitiu a confraternização 
entre os participantes com um animado jantar dançante ao som do inigualável 
Demônios da Garoa.  O brilho do Congresso se deu, ainda, pela presença do 
Ministro Alexandre Padilha,  do Secretário de Estado Giovanni Guido Cerri, do 
Presidente do CONASEMS, Antônio Nardi, de ex-presidentes do COSEMS/SP 
(homenageados pelos 25 anos completados pela nossa associação), de dirigentes 
do Ministério da Saúde (MS) e da SES-SP  e de 184 Secretários Municipais de 
Saúde, além de alguns dos mais brilhantes pesquisadores de diversas instituições 
de ensino na área da saúde. O Prefeito Luiz Marinho, de São Bernardo do Campo, 

compareceu à solenidade de abertura e garantiu irrestrito apoio na infraestrutura e 
divulgação do evento. O MS e a SES-SP foram parceiros fundamentais, assim como 
as empresas e demais organizações que patrocinaram o congresso.  Não poderia 
deixar de citar o envolvimento de um expressivo contingente de trabalhadores 
da saúde, que, de forma anônima, contribuíram decisivamente para o sucesso da 
iniciativa. Os componentes da diretoria do COSEMS/SP no período 2011/2013 
foram incansáveis ao longo do mandato para o qual foram eleitos e se desdobraram 
ainda mais para que tudo desse certo no Congresso, como realmente ocorreu. 
Uma nova diretoria foi eleita e tive a honra de ser reconduzido mais uma vez ao 
cargo de Presidente. Sei que não será uma tarefa fácil, mas estou confiante para 
essa empreitada porque estou certo que contarei com companheiros que dividirão 
comigo a enorme responsabilidade de dirigir um conselho cuja pujança é inegável 
e que, nesses 25 anos, construiu uma trajetória de  credibilidade e respeitabilidade 
como interlocutor de 645 Municípios paulistas junto aos demais entes federados e 
aos demais atores do SUS.
Agora, é o momento de arregaçarmos as mangas para concretizarmos o que 
foi deliberado pelos Secretários Municipais de Saúde e explicitado na Carta de 
São Bernardo do Campo. São compromissos e propostas que tratam da defesa e 
consolidação dos princípios do SUS;  da ampliação do financiamento do sistema,  
inclusive com maior participação do Estado e do fortalecimento do processo de 
regionalização, entre outros importantes itens.  O COSEMS/SP chega aos 25 anos 
de existência revigorado pelo resultado do Congresso de São Bernardo, motivado 
pelas demonstrações de reconhecimento pelo seu trabalho e consciente dos 
inúmeros desafios que têm pela frente na busca de um sistema público de saúde 
que efetivamente esteja comprometido com a qualidade de vida da população.

Secretário Municipal de Saúde de 
São Bernardo do Campo, Arthur 
Chioro. Em parceria com a SES-SP, 
o COSEMS/SP lançou o terceiro 
livro, que pretende atualizar e 
orientar os novos gestores às políticas 
públicas pactuadas e implementadas 
recentemente do Estado. “Foi um 
belo trabalho das equipes técnicas 
com a finalidade de ajudar os novos 
Secretários e fazê-los entender a 
complexidade do processo que 
estão assumindo”, comentou a 
Coordenadora de Planejamento e 
Saúde da SES-SP, Silvany Lemes 
Cruviel Portas. Os livros foram 
entregues aos congressistas no 
decorrer das atividades do XXVII 
Congresso e também serão enviados 
às Secretarias Municipais do Estado 
de  SP.

Vogais:
01- Ana Emilia Gaspar - SMS Ubatuba
02- Carmem Silvia Guariente Paiva - SMS Pereira Barreto 
03- Carmino Antonio de Souza - SMS de Campinas
04- Edilson Seraphim Abrantes - SMS de São Carlos
05- Iramaia Aparecida Luvizotto Colaiacovo - SMS de Cerquilho
06- José Everaldo Piedade Malheiros - SMS de Campos do Jordão
07- Luciana Aparecida Nazar Maluf – SMS Batatais
08- Lumena Almeida Castro Furtado - SMS de Mauá
09- Mara Ghizellini Jacinto - SMS Cedral
10- Marcos Estevão Calvo - SMS de Santos
11- Maria Dalva Amin dos Santos - SMS de Itapecerica da Serra
12- Paulo Villas Bôas de Carvalho - SMS Mogi das Cruzes
13- Sílvia Elisabeth Forti Storti – SMS Olímpia
14- Simone Augusta Marques Monteaperto - SMS de Carapicuíba
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Grandes Conversas foram destaque no 
XXVII Congresso

Evento contou com três 
Grandes Conversas. A cada 
edição estaremos publicando 
matérias especiais

•   

25 anos

As Grandes Conversas foram 
destaque no XXVII Congresso do 
COSEMS/SP. As atividades de-
bateram assuntos relacionados ao 
tema central do evento: ‘Desafios 
da gestão municipal do SUS na 
articulação com Estado e União’. 
Na primeira reportagem, o Jornal 
aborda a Grande Conversa rela-
cionada aos ‘Desafios da gestão 
municipal do SUS na perspectiva 
dos pequenos, médios e grandes 
Municípios’, onde os palestrantes e 
debatedores puderam compartilhar 
suas experiências e interagir com a 
plenária. A atividade foi coordena-
da pelo Presidente do COSEMS/SP, 
Arthur Chioro.
A Secretária Municipal de Saúde 
(SMS) de Cordeirópolis e 2ª Vice-
presidente do COSEMS/SP, Kellen 
Cristina Rampo Carandina, há 
sete anos na gestão, apresentou os 
desafios dos Municípios de pequeno 
porte e ressaltou a dificuldade para 
estabelecer uma equipe, além da 
necessidade de um critério de 
financiamento igual, equânime, 
para diminuir as desigualdades na 

saúde pública. “Estamos com o 
número de funcionários no limite, 
sem poder contratar”. 
Outras dificuldades dos Municípios 
de pequeno porte relatadas por Kelen 
estão relacionadas à dependência e 
necessidade de aproximação com o 
Departamento Regional de Saúde 
(DRS), o desafio da relação entre 
com os Municípios de referência, 
de porte maior, e a judicialização. 
“Acredito que o Município de 
pequeno porte, quando encontra 
sua fortaleza pode crescer muito. 
Temos que achar nosso espaço nas 
discussões. Quanto à judicialização, 
não sofremos muitos processos, 
mas os poucos já nos tiram recursos 
importantes”, explicou.
Marcio Travaglini Carvalho Pereira, 
SMS de Marília e 2º Secretário 
do COSEMS/SP, representando 
os Municípios de médio porte, 
primeiramente, conceituou a 
denominação de médio porte, 
com três características distintas 
dependendo da capacidade e 
tamanho dos Municípios vizinhos. 
“Quanto mais perto da metrópole, 
mais dependência ele vai tendo 
e a complexidade e o tipo de 
organização serão diferentes”.
Pereira propôs os desafios em três 
tópicos: estrutura, desenvolvi-
mento e compromissos da gestão; 
o protagonismo político regional e 
a necessidade de articulação com 
os aparelhos formadores. “Alguns 
autores acreditam que Municípios 
com 200 mil habitantes já reproduz 
a complexidade de Municípios de 
grande porte. Existe a necessidade 
de articularmos com a Rede, ter um 
planejamento”.
O Secretário de Marília enfatizou 
o papel político dos gestores. “O 
Município de médio porte precisa 
estar junto, estar compondo com 
os pequenos, com possibilidade de 
escuta e fala. Precisamos romper, 
de fato, o empoderamento dos mé-
dios e grandes Municípios frente ao 

pequeno”. 
Os Municípios de grande porte 
foram representados pelo SMS de 
Ribeirão Preto e 1º Secretário do 
COSEMS/SP, Stênio José Carreira 
Miranda, que citou como um grande 
desafio a judicialização e a falta de 
profissionais preparados para atuar 
no sistema único de saúde. “Outra 
particularidade é que grandes Mu-
nicípios atraem muitas pessoas pe-
las oportunidades proporcionadas e 
isso aumenta a necessidade da as-
sistência”.
De acordo com Miranda, as en-
demias brasileiras são desafios para 
os Municípios de grande porte, 
“Em Ribeirão Preto são mais de 
200 casos de tuberculose por ano. A 
Dengue, DST e Aids também pos-
suem alta incidência nos grandes 
Municípios. O impacto é prejudi-
cial, pois temos que mudar o plane-
jamento das equipes de saúde”, 
relatou. O Secretário de Ribeirão 
Preto identificou quatro obstáculos: 
financiamento insuficiente; forma-
ção inadequada do profissional de 
saúde; corporativismo e a questão 
ideológica conservadora e antipa-
triótica. 
Segundo dados do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatísticas 
(IBGE), exceto as capitais, o Estado 

de São Paulo possui oito, dos 15 
Municípios mais populosos do País. 
São eles: Guarulhos, Campinas, 
São Bernardo do Campo, Osasco, 
Santo André, São José dos Campos, 
Ribeirão Preto e Sorocaba. Em 
contrapartida, Borá e Nova Castilho 
fazem parte dos 15 menos populosos 
do Brasil. Com a preocupação em 
contemplar os diferentes portes e 
regiões do Estado, a diretoria do 
COSEMS/SP foi composta por SMS 
que agregam características diversas 
quanto a aspectos populacionais e 
regionais.  A visão compartilhada 
da gestão possibilita um olhar mais 
completo sobre as necessidades dos 
Municípios paulistas.

Classificação do IBGE
Pequeno Porte 1: 20 mil hab

Médio Porte: 50 a 100 mil hab
Pequeno Porte 2: 20 a 50 mil hab

Grande Porte: 100 a 900 mil hab
Metrópoles:mais de 900 mil hab

Realidade do Estado de SP
Pequeno porte 1: 401 Municípios
Pequeno porte 2: 121 Municípios
Médio porte: 48 Municípios
Grande porte: 72 Municípios
Metrópoles: 3 Municípios

•   

•   Diretoria do COSEMS/SP
Pequeno porte 1: 1 Município
Pequeno porte 2: 7 Municípios
Médio porte: 6 Municípios
Grande porte: 7 Municípios
Metrópoles: 1 Municípios

COSEMS/SP

COSEMS/SP

COSEMS/SP

> Stênio José Carreira Miranda, SMS 
de Ribeirão Preto

> Marcio Travaglini Carvalho Pereira, 
SMS de Marília

> Kelen Cristina Rampo Carandina, 
SMS de Cordeirópolis
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XXVII Congresso do COSEMS/SP reúne mais de 1.500 
inscritos, elege nova diretoria e comemora 25 anos de luta

Município de Ubatuba 
sediará a próxima edição do 
congresso. Eleição ocorreu 
durante a Assembleia Geral

25 anos

Nova Diretoria - 2013/14

Presidente: Ademar Arthur Chioro dos Reis – SMS São Bernardo 
do Campo
1º Vice-Presidente: José Fernando Casquel Monti – SMS Bauru
2ª Vice-Presidente: Kelen Cristina Rampo Carandina - SMS 
Cordeirópolis
1ª Secretário: Stênio José Correia Miranda - SMS Ribeirão Preto
2ª Secretário: Marcio Travaglini Carvalho Pereira - SMS de Marília
1ª Tesoureiro: Luís Fernando Nogueira Tofani – SMS  
Franco da Rocha
2ª Tesoureiro: Jorge Yochinobu Chihara – SMS Adamantina
Diretor de Comunicação: Claudia da Costa Meirelles – SMS Salto

Vogais:
01- Ana Emilia Gaspar - SMS Ubatuba
02- Carmem Silvia Guariente Paiva - SMS Pereira Barreto 
03- Carmino Antonio de Souza - SMS de Campinas
04- Edilson Seraphim Abrantes - SMS de São Carlos
05- Iramaia Aparecida Luvizotto Colaiacovo - SMS de Cerquilho
06- José Everaldo Piedade Malheiros - SMS de Campos do Jordão
07- Luciana Aparecida Nazar Maluf – SMS Batatais
08- Lumena Almeida Castro Furtado - SMS de Mauá
09- Mara Ghizellini Jacinto - SMS Cedral
10- Marcos Estevão Calvo - SMS de Santos
11- Maria Dalva Amin dos Santos - SMS de Itapecerica da Serra
12- Paulo Villas Bôas de Carvalho - SMS Mogi das Cruzes
13- Sílvia Elisabeth Forti Storti – SMS Olímpia
14- Simone Augusta Marques Monteaperto - SMS de Carapicuíba

COSEMS/SP

COSEMS/SP

COSEMS/SP

> Ministro reforça a prioridade do MS
 na Atenção Básica durante abertura

> Público presente à cerimônia de abertura  

Considerado um dos mais 
importantes eventos de saúde 
pública do País, o XXVII 
Congresso do COSEMS/SP contou 
com mais de 1.500 participantes, 
entre os dias 5 e 8 de março, em 
São Bernardo do Campo. Ao todo, 
foram realizados 18 cursos com 
mais de 140 horas de atividades e 
940 inscritos, além de três Grandes 
Conversas, 17 Rodas de Conversas 

e Café com Ideias. Houve eleição 
da nova diretoria do COSEMS/SP 
para gestão 2013/14, que terá Arthur 
Chioro (Secretário Municipal de 
Saúde - SMS - de São Bernardo do 
Campo) como Presidente, Fernando 
Monti (SMS de Bauru) na 1ª Vice-
presidência e Kellen Carandina 
(SMS de Cordeirópolis) na 2ª Vice-
presidência. 
Prestigiaram o evento o Ministro da 
Saúde, Alexandre Padilha; o Secre-
tário de Atenção à Saúde do Minis-
tério da Saúde (SAS/MS), Helvécio 
Miranda Magalhães Jr., que partici-
pou de uma Grande Conversa; o 
Secretário de Vigilância em Saúde 
(SVS) do MS, Jarbas Barbosa; o 
Presidente do CONASEMS, An-
tonio Carlos Nardi; o Secretário de 
Estado da Saúde, Giovanni Guido 
Cerri; o Coordenador das Regiões 
de Saúde do Estado de São Paulo, 
Affonso Viviani; representantes 
de nove Estados, 230 Municípios 
e 184 Secretários Municipais de 
Saúde (SMS). 

Abertura
O Ministro Padilha ressaltou a 
prioridade do Ministério da Saúde 
na Atenção Básica, com um 
investimento aproximado de R$16 
bilhões para 2013. “Aumentamos 
em mais de 59% o conjunto de 
investimentos na Atenção Básica, 
o que representa mais de 15% 
dos recursos do Ministério. Não 

há limite de investimento para 
reformar, ampliar e construir 
Unidades Básicas de Saúde. 
Estamos construindo um caminho”, 
disse.
Durante a cerimônia o Ministro 
também assinou Portaria que 
estabelece recursos a serem 
alocados no Fundo Estadual de 
Saúde, no valor de R$ 60 milhões, 
com os quais a Secretaria de 

Estado da Saúde (SES-SP) poderá 
finalmente iniciar a implantação 
do custeio para a Atenção Básica 
(PAB estadual), acordado com o 
COSEMS/SP desde novembro de 
2011.
Para Nardi, o congresso é o es-
paço para a busca de conhecimen-
tos por parte dos gestores e enfa-
tizou a divulgação do movimento 
‘Saúde mais 10’, para o aumento 
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25 anos

Números do Congresso

COSEMS/SP
COSEMS/SP

> Jarbas Barbosa colocou a SVS/MS à 
disposição dos Municípios paulistas

Inscritos: 1448 Inscritos em curso: 942

Quantidade de Municípios: 230

Secretários de Saúde: 184 Palestrantes: 101
Convidados: 27 Comissão Executiva local: 10
Ex-presidentes: 10 Comissão Organizadora: 10
Quantidade de Estados: 09

Lançamento de três livros

Trabalhos - Mostra Regional: 32

Lançamento Logo 
25 anos

do financiamento da saúde no País. 
“Os Municípios já estão investindo 
acima de 20% de seus recursos na 
saúde”.
O Secretário de Estado da Saúde 
de São Paulo destacou a importante 
relação construída com os Municí-
pios nos últimos dois anos através 
do COSEMS/SP, na pactuação de 
novas politicas e fez um balanço 
geral das ações deste período. 
Ainda na abertura do evento, 
estiveram presentes, o prefeito 
anfitrião Luiz Marinho, o SMS 
da capital, José Fillipi, deputados 
federais e estaduais.  

Assembleia Geral Ordinária
No decorrer do Congresso foi 
realizada a Assembleia Geral 
Ordinária dos Secretários 
Municipais de Saúde. A Prestação 
de Contas da Diretoria Executiva 
no exercício 2012 foi aprovada por 
unanimidade. 
Monti apresentou ainda o Balanço 
Geral de Atividades da Diretoria 
Executiva no último biênio, 
ressaltando a evolução qualitativa 
desta gestão, os avanços nas 
negociações com a SES-SP e MS, 
as novas políticas implementadas, a 
luta pela melhoria do financiamento 
na saúde, os avanços obtidos com 
as pactuações na área da Atenção 
Básica, regulação e regionalização, 
dentre outras. 
Os Secretários elegeram, ainda, 
a nova diretoria do COSEMS/SP, 
composta por 12 diretores rema-
nescentes da gestão anterior e 10 
novos gestores. A composição, 
contemplando Municípios de todos 
os portes e todas as regiões do Es-

tado, é suprapartidária (com a pre-
sença de Secretários vinculados a 
Municípios cujos prefeitos são de 
nove diferentes partidos). 
“Agradeço muito a dedicação, o 
trabalho, a união e as conquistas 
da última diretoria na defesa do 
SUS”, disse o Presidente reeleito 
do COSEMS/SP ao se despedir de 
companheiros diretores, os quais 
deixaram as Secretarias Munici-
pais e que fizeram parte da ultima 
gestão.  
Na assembleia foi escolhida a ci-
dade que sediará o XXVIII Con-
gresso, em 2014. Uma bela dis-
puta entre as cidades de Campos 
do Jordão e Ubatuba entusiasmou 
os gestores presentes, que optaram 
pelo Município litorâneo como an-
fitrião do próximo congresso. 

Carta
O Congresso aprovou a Carta 
de São Bernardo do Campo, que 
define as diretrizes e compromissos 
do COSEMS/SP para o próximo 
ano. “A Carta retrata nossa luta e 
norteia as ações dos Secretários. 
Entre os temas aprovados, destaco 
a necessidade de mais recursos 
para a saúde. Os Municípios estão 
exauridos, no seu limite, e precisam 
de mais investimentos”, ressalta 
Chioro. 
A Carta se encontra, na íntegra, nas 
páginas 6 e 7 desta edição, e está 
disponível para divulgação no site 
do COSEMS/SP www.cosemssp.
org.br e na página do Facebook: 
Cosems SP. Na primeira semana 
de divulgação da Carta, nas mídias 
sociais, ela obteve mais de 3 mil vi-
zualizações.

Livros
No decorrer do evento a diretoria 
do COSEMS/SP fez o lançamento 
de três livros. Da série de cadernos 
temáticos o ‘Volume 3 - Estratégia 
Apoiadores’ e ‘25 anos SUS e 
COSEMS/SP – Da Constituição 
de 1988 ao Decreto 7.508/2011’, 
e, em parceria com a SES-SP, o 
livro ‘SUS no Estado de São Paulo 
– Atualização para os gestores 
municipais’.

25 anos
Para comemorar os 25 anos do 
COSEMS/SP, a comissão organiza-
dora promoveu um jantar dançante 
com a apresentação dos Demônios 
da Garoa, que agitaram os mais de 
300 congressistas presentes no res-
taurante Demarchi, em São Bernar-
do do Campo. 

Encerramento
A cerimônia de encerramento 
contou com a participação do 
Secretário de Vigilância em Saúde, 
Jarbas Barbosa. 
Ele apresentou os três principais 
desafios da SVS/MS, reforçou a 
parceria com o COSEMS/SP e 
colocou a Secretaria à disposição 
dos Municípios para ações 
integradas de prevenção, promoção 
e proteção da Saúde no Estado. 
“É necessária uma preparação 
para emergências em saúde, com 
planejamento adequado. Já os outros 
dois desafios estão relacionados a 
combinações de ações universais 
e busca de estratégias especiais 
para populações vulneráveis, 
além da grande carga de doenças 
crônicas. Creio que estes são os 
enfrentamentos prioritários”. 

Prêmio
O Município de Votuporanga con-
quistou o I Prêmio Adelaide José 
Vaz de Assistência Farmacêutica, 
promovido por uma parceria entre 
COSEMS/SP e Conselho Regional 

de Farmácia do Estado de São Pau-
lo (CRF-SP). 
As representantes do Município 
premiado, a SMS de Votuporanga, 
Fabiana Arena de Parma, e a 
Diretora da Divisão de Assistência 
Farmacêutica Municipal, Renata 
Cristina Martins Ferreira, 
receberam a placa e o certificado 
das mãos do Presidente do 
COSEMS/SP, do representante do 
CRF-SP, Marcos Machado, e do 
assessor do CONASEMS, Elton 
Chaves (Confira matéria no site do 
COSEMS/SP)
Ao final, o Chioro apresentou aos 
congressistas o logo de 25 anos 
da Associação, que será utilizado 
nas publicações e na comunicação 
institucional durante o ano de 
2013 e também apresentou a nova 
Diretoria.

> Nardi defende maior financiamento 
na saúde pública do País
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1. Defender o SUS para que se consolide como um sistema 
público, gratuito, eficiente e de qualidade alicerçado nos 
princípios da universalidade, integralidade e equidade na 
atenção à saúde, comprometido com a defesa da vida;

2. Lutar pela ampliação do financiamento para o SUS, 
mobilizando a sociedade para garantir a aprovação pelo 
Congresso Nacional do projeto de lei que assegura o repasse 
efetivo e integral de 10% das receitas correntes brutas da 
União para a saúde pública;

3. Empreender esforços para que o governo do Estado de São 
Paulo amplie os gastos em saúde e participe de forma decisiva 
do cofinanciamento, na modalidade fundo a fundo, das 
políticas de saúde implementadas pelos Municípios paulistas, 
tais como atenção básica, regulação, transporte sanitário, 
saúde mental e urgência e emergência, entre outras;

4. Reivindicar maior investimento da Secretaria de Estado da 
Saúde de São Paulo (SES-SP)  na recuperação e adequação da 
rede própria estadual, bem como melhoria do financiamento 
estadual para os Hospitais Filantrópicos e de Pequeno Porte; 

5. Trabalhar em parceria com a SES-SP e o Ministério da 
Saúde (MS) para fortalecer o processo de Regionalização, 

Carta de São Bernardo  
do Campo

Os Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, reunidos em seu XXVII Congresso, no período de 05 
a 08 de março de 2013, em São Bernardo do Campo, reafirmam, através do presente documento, sua posição na 
defesa e consolidação do Sistema Único de Saúde (SUS).  

O COSEMS/SP tem participado e contribuído fortemente no aprimoramento do SUS do Estado de São Paulo e 
do país, buscando mobilizar a sociedade para mudanças que contribuam na melhoria da qualidade de vida e da 
atenção à saúde dos paulistas. 

Neste momento em que a maioria dos municípios conta com novos prefeitos e gestores de saúde, o COSEMS/
SP acolhe os novos Secretários de Saúde do Estado e expressa seu compromisso com a defesa das seguintes 
propostas:

consolidar as Regiões de Saúde e implantar as Redes 
Regionais de Atenção à Saúde (RRAS); 

6. Incentivar e aprimorar o processo de construção das Redes 
Temáticas de Saúde: Urgência e Emergência, Cegonha, 
Psicossocial, Pessoa com Deficiência, Doenças Crônicas e 
outras que venham a ser priorizadas, respeitando as pactuações 
regionais e os dispositivos do Decreto nº 7.508/11; 

7. Consolidar o SUS no Estado de São Paulo e definir as 
responsabilidades e compromissos de cada um dos entes 
federados, por meio da celebração do Contrato Organizativo 
de Ação Pública (COAP) nas 63 Regiões do Estado de São 
Paulo;

8. Fortalecer o processo de regionalização, consolidando 
as Comissões Intergestores Regionais (CIR/CGR) como 
espaços vivos de planejamento e pactuação entre a SES-
SP e os municípios, o que irá requerer a qualificação e 
maior governabilidade dos Departamentos Regionais de 
Saúde (DRS) para que possam efetivamente coordenar esse 
processo;

9. Implementar a Política Estadual de Atenção Básica, 
estruturante do sistema, incluindo o cofinanciamento estadual 

Nossos Compromissos e Propostas
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através de transferências regulares fundo a fundo a todos os 
Municípios; 

10. Reivindicar que a SES-SP participe do cofinanciamento 
das Unidades de Pronto Atendimento (UPA) e Serviços  de 
Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), respeitando 
a pactuação na Comissão Intergestores Tripartite (CIT); 
bem como viabilize novas alternativas de financimento 
da atenção às urgência e emergência nos Municípios de 
pequeno porte;

11. Trabalhar junto à SES-SP e ao MS para implementar 
ações efetivas para a regulação da força de trabalho em 
saúde, em especial do profissional médico, bem como 
a introdução de mecanismos para qualificação, fixação, 
alocação e interiorização  de profissionais; 

12. Fortalecer a implantação da Política Nacional e Estadual 
de Saúde Mental no Estado, incluindo nesta a atenção a 
pessoas em uso abusivo de Álcool, Crack e outras Drogas, 
segundo os princípios da Reforma Psiquiátrica Brasileira 
e da Luta Antimanicomial, desenvolvendo estratégias para 
substituição progressiva dos hospitais psiquiátricos por uma 
rede se serviços de base comunitária e leitos em hospitais 
gerais, com o cofinanciamento da SES-SP, respeitando a 
pactuação na Comissão Intergestores Bipartite (CIB) contida 
no Termo de Referência da Rede de Atenção Psicossocial; 

13. Priorizar a implementação de diferentes dispositivos de 
Educação Permanente em Saúde para gestores, trabalhadores 
e conselheiros, que permitam avançar na adesão destes ao 
processo de consolidação do SUS; 

14. Lutar pela implantação da Política Estadual de 
Regulação da Atenção à Saúde conforme pactuação na 

CIB, reivindicando a descentralização das Centrais de 
Regulação da SES- SP e o estabelecimento de co-gestão 
com as Centrais Municipais, com apoio técnico e financeiro 
da SES-SP e do MS; garantindo que todos os serviços da 
região, vinculados ao SUS, operem em estrito atendimento 
à pactuação e regulação regional;

15. Implementar no Estado de São Paulo a Política Nacional 
de Informação e Informática em Saúde (PNIIS), tendo como 
prioridade a construção de uma infraestrutura de tecnologia e 
comunicação (TIC), a adoção de soluções de informática e a 
capacitação de recursos humanos, com vistas ao implantação 
do Registro Eletrônico em Saúde;

16. Desenvolver estratégias de fortalecimento do controle e 
participação social através dos Conselhos e das Conferências 
de Saúde valorizando o Conselho Estadual de Saúde como 
instância de deliberação da Política Estadual de Saúde;

17. Promover o intercâmbio e a divulgação de experiências 
municipais que fortaleçam os princípios do SUS, o papel do 
gestor e seu compromisso com o controle social;

18. Fortalecer a articulação com o Movimento dos Prefeitos, 
com o Legislativo, Ministério Público e Judiciário para a 
consolidação do SUS como Política Pública inclusiva e de 
qualidade para todos os paulistas;

19. Fortalecer o COSEMS/SP para a luta intransigente 
dos interesses dos gestores municipais pautada em nosso 
compromisso com o SUS e no respeito à autonomia dos 
Municípios na perspectiva de um pacto federativo efetivo 
e solidário.      

São Bernardo do Campo, março de 2013 

www.cosemssp.org.br

Acompanhe o 
COSEMS/SP nas redes 

sociais 

@cosemssp

Cosems SP

Confira notícias, fotos e vídeos 
em nosso site!

A Diretoria do COSEMS/SP agradece a presença de todos em nosso XXVII Congresso!
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COSEMS/SP comemora 25 anos de luta e conquistas para o SUS 
durante o XXVII Congresso

Ex-presidentes foram 
homenageados na cerimônia 
de abertura do evento

25 anos

Em março de 2013, o COSEMS/
SP completa 25 anos de 
representação dos Municípios nos 
enfrentamentos, participações, 
conquistas e consolidação das 
políticas do SUS no Estado e no 
País. Uma história que caminha 
junto à criação, desenvolvimento 
e crescimento do SUS. Nestes 25 
anos, o COSEMS/SP se tornou 
encontro e compartilhamento dos 
êxitos e dos saberes conquistados 
pelas gestões municipais de saúde 
e legitimou a troca de experiências 
através do diálogo e comunicação 
entre os 645 Municípios paulistas. 
A data foi comemorada durante a 
abertura do XXVII Congresso do 
COSEMS/SP.
“A história do COSEMS/SP se 
mistura com a história dos avanços 
do SUS. Não seria possível termos 
conquistado ao longo desses anos, 
desde o começo do processo de 
descentralização, de pactuação entre 
Municípios e Estados, da pressão 
sempre legítima e saudável que os 
Municípios exercem para obterem 
mais recursos, sem a organização 
do COSEMS/SP”, enalteceu o 
Ministro da Saúde, Alexandre 
Padilha (confira a integra da fala do 

Ministro na página COSEMS/SP, 
no Facebook).
Segundo o Ministro, os Presidentes 
que passaram pela gestão da 
associação se tornaram referência 
na área de saúde do País. “O Estado 
de São Paulo contempla o maior 
e também o menor Município do 
Brasil. Lidar com essa diversidade, 
pensando nas redes regionais, só é 
possível através do COSEMS/SP. 
Portanto, vida longa ao COSEMS/
SP e contamos com vocês para 
melhorar ainda mais o SUS”. 
De acordo com o Secretário de Es-
tado da Saúde de São Paulo, Gio-
vanni Guido Cerri, nos últimos 25 
anos o panorama da saúde no Esta-
do mudou. “Muitas dessas mudan-
ças, sem sombra de dúvidas, se de-
vem ao trabalho desenvolvido pelo 
COSEMS/SP. Mais que um grande 
parceiro, um fomentador de ações 
em prol da melhor condução das 
políticas estaduais no que diz res-
peito à saúde pública”, ponderou.

O atual Presidente, Arthur Chioro, 
lembra que o COSEMS/SP era, 
inicialmente, uma associação 
formada por um pequeno e abnegado 
número de dirigentes municipais de 
saúde, cuja estrutura dependia muito 
do que a cidade do seu presidente 
podia ofertar. “Graças à coerência 
de nossos posicionamentos e a 
organização do nosso movimento, 
pautado sempre na defesa do SUS e 
na representação dos interesses dos 
Secretários Municipais de Saúde, 
sem partidarização e procurando 
incluir pequenos, médios e 
grandes municípios, de todos os 
cantos do Estado, passamos a ser 
uma instituição extremamente 
organizada e respeitada”, ressaltou. 
O COSEMS/SP é hoje um dos mais 
importantes atores na construção do 
SUS, reconhecido como o legítimo 
representante do movimento dos 
Secretários de Saúde paulistas tanto 
pela Secretaria de Estado da Saúde 
de São Paulo (SES-SP) e pelo 
Ministério da Saúde (MS), como 
também pelos demais atores com 
quem nos relacionamos. 
Para umas das fundadoras do 
COSEMS/SP, em 1987, e atualmente 
Secretária Municipal de Saúde de 
Poços de Caldas, Aparecida Linhares 
Pimenta, que presidiu a associação 
em duas oportunidades (1987/88 e 
de 1993/94), o COSEMS/SP  foi um 

dos primeiros do País. “É impossível 
pensar na municipalização da 
saúde e na construção do SUS no 
Estado sem o Conselho. É o porta-
voz dos interesses dos Municípios 
em diversos grupos técnicos e na 
Comissão Intergestores Bipartite 
(CIB). Parabenizo todos aqueles 
que participaram e que até hoje 
estão presentes no COSEMS/SP”.
Atualmente, a Associação 
legitimou-se institucionalmente 
através do Decreto nº 7.508/11 
possui uma sede no prédio da 
SES/SP e sua diretoria é composta 
por 22 Secretários Municipais. 
O Conselho também conta com 
assessores técnicos e apoiadores 
que participam das reuniões 
colegiadas por todo o Estado. Para 
aumentar essa interação, possui 
jornal mensal,  site (www.cosemsp.
org.br) e participação nas redes 
sociais: Facebook (Cosems SP) e 
Twitter (@cosemssp). 

COSEMS/SP

> Ex-presidentes do COSEMS/SP 
que acompanharam a solenidade

Livro dos 25 
anos lançado 

durante o 
Congresso.
Publicação 

será 
enviada às 
Secretarias 
Municipais 
do Estado 

de SP.
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