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STÊNIO MIRANDA, 
SMS RIBEIRÃO
PRETO,  ASSUME 
A PRESIDÊNCIA
DO CONSELHO
► PÁG. 6

CONFIRA AS EXPERIÊNCIAS QUE
CONQUISTARAM O 
V PRÊMIO DAVID CAPISTRANO

NOVA DIRETORIA É 
ELEITA DURANTE XXIX 
CONGRESSO DO COSEMS/SP

NOVA DIRETORIA É 
ELEITA DURANTE XXIX 
CONGRESSO DO COSEMS/SP

► PÁG. 6

► PÁGs. 3 E 4

VEJA AS
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DO XXIX
CONGRESSO
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E m nome da Diretoria eleita no Con-
gresso de Campos do Jordão, cumpri-

mento a todos e aproveito para agradecer o
apoio e a confiança recebidos por nós da
parte dos Secretários e Secretárias Munici-
pais de Saúde do estado de São Paulo. Rea-
firmo nosso compromisso
com a continuidade do traba-
lho realizado por nossos ante-
cessores, trabalho que nos
legou um COSEMS/SP forte,
representativo, com mais de
seiscentas Secretarias Munici-
pais de Saúde paulistas asso-
ciadas. Um COSEMS/SP
reconhecido como interlocu-
tor legítimo dos interesses dos
municípios e como defensor do
Sistema Único de Saúde (SUS)
e das conquistas por ele repre-
sentadas.

Temos agora a missão de dar forma e mé-
todo aos anseios e expectativas de todos os
nossos filiados, de todos os que se compro-
metem e se dedicam ao fortalecimento do
SUS. Nossas prioridades estão dadas pela
Carta de Campos do Jordão, documento de-
batido e aprovado pela Assembleia Geral de
Secretários de Saúde, e que será nosso ro-

teiro de ações.
Regionalização, revisão do pacto interfe-

derativo e dos direitos e deveres nele impli-
cados, reequilíbrio das responsabilidades
pelo financiamento, fortalecimento dos mu-
nicípios, reformulação das relações com o

Ministério da Saúde e com a
Secretaria Estadual de Saúde,
Conferência Nacional de
Saúde, busca de soluções para
o crescente processo de judi-
cialização, epidemias emer-
gentes, são alguns dos temas
que farão parte de nossa pauta
ao longo deste ano. 

Acima de tudo, devemos,
todos nós, como um CO-
SEMS/SP único e integrado
pela totalidade de gestores e
técnicos das Secretarias Muni-

cipais de Saúde, estar preparados para exer-
cer o protagonismo que nos será exigido
neste grave período histórico de crise de re-
presentatividade e em que, mais do que
nunca, defender o SUS significa defender a
democracia e suas conquistas no Brasil.

Stênio Miranda, presidente do COSEMS/SP e SMS 
Ribeirão Preto.
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O SUS SÃO PAULO
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C O S E M S / S P  -  E M D E F E S A D O S U S

A 29ª edição do Congresso do COSEMS/SP reu-
niu mais de 1.500 participantes em Campos do

Jordão, entre os dias 18 e 20 de março. Com o tema
central ‘SUS, politica de Estado: acesso
com qualidade’, o evento alcançou a pre-
sença de 263 secretários municipais de Saúde
paulistas e proporcionou debates e atividades
acerca da qualificação do sistema público de
saúde. A Assembleia Geral dos secretários ele-
geu a nova diretoria do Conselho com o secre-
tário de Saúde de Ribeirão Preto, Stênio
Miranda, na presidência do COSEMS/SP para
os próximos dois anos (gestão 2015/17).
Foram realizadas duas grandes conversas, 14

cursos, duas oficinas, chocolate com ideias,
além de rodas de conversas que abordaram os
temas dos 581 trabalhos apresentados na XII
Mostra de Experiências Exitosas dos municí-
pios paulistas. 
“O congresso é o congraçamento, não só dos

gestores municipais do SUS, mas também nas
esferas estadual e federal. O grande motivo que
nos une é a preservação do Sistema Único de
Saúde, para que possamos ter um sistema que
atenda cada vez mais as expectativas da popu-
lação. Tivemos um recorde na participação dos
secretários municipais de Saúde, o que nos dá
legitimidade na continuidade da nossa luta.
Temos certeza que saímos deste congresso for-
talecidos”, avaliou Fernando Monti, SMS Bauru
e presidente do CONASEMS.

nASSEMBLEIA GERAL
Os secretários de Saúde paulistas realizaram

Assembleia Geral, para aprovação da prestação
de contas, alterações no estatuto do Conselho,
composição da Carta de Campos do Jordão, es-
colha do município de São Paulo para sediar a
próxima edição do Congresso e a votação, por
aclamação, da nova diretoria do COSEMS/SP
(confira quadro abaixo).
“Recebo de Fernando Monti a responsabi-

lidade de presidir o COSEMS/SP e proponho,
junto aos meus companheiros de diretoria, a
dar continuidade ao trabalho realizado até o
momento. Nossa diretriz de trabalho será a
Carta de Campos do Jordão, composta de
uma série de itens que representam nossas
prioridades de trabalho para os próximos 12

meses. Teremos pela frente um ano difícil,
complexo, pela situação em que se encontra
o país, mas o diálogo será nosso principal ins-
trumento de trabalho. Esperamos todos no
próximo congresso, em 2016, em São Paulo”,

destacou Miranda, novo presidente do CO-
SEMS/SP. 
Outro ponto debatido e outorgado diz res-

peito à atualização da taxa associativa dos mu-
nicípios. O COSEMS/SP era o único a utilizar a
tabela associativa fixada pelo CONASEMS. 

nMOSTRA
Com 581 trabalhos inscritos, de 86 muni-

cípios, sendo 67 regionais, a XII Mostra foi
um grande sucesso. Devido à qualidade dos
trabalhos, a comissão avaliadora premiou 15
experiências exitosas com Menção Honrosa
e 10 conquistaram o V prêmio David Capis-
trano. 
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XXIX CONGRESSO DO COSEMS/SP 
RECEBE MAIS DE 1.500 PARTICIPANTES
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n Evento obteve expressiva participação de secretários municipais de Saúde

NOVA DIRETORIA DO COSEMS/SP NÚMEROS DO XXIX CONGRESSO

Gestão 2015/17
Presidente: Stênio José Correia Miranda – SMS de Ribeirão
Preto
1º Vice-presidente: Odete Carmem Gialdi – SMS de São
Bernardo do Campo
2º Vice-Presidente: Kelen Cristina Rampo Carandina – SMS de
Cordeirópolis
1º Secretário: Maria Auxiliadora Zanin – SMS de Jaguariúna
2º Secretário: Carmem Silva Guariente Paiva – SMS de Pereira
Barreto
1º Tesoureiro: Célia Cristina Pereira Bortoletto – SMS de Mauá
2º Tesoureiro: Carmino Antonio de Souza - SMS de Campinas
Diretor de Comunicação: Luis Carlos Casarin – SMS de Jundiaí
Vogais:
Claudio Lucas Miranda – SMS de Botucatu
Davi Eiji Furutani de Oliveira – SMS de Brodowski
Denise Fernandes Carvalho – SMS de Assis
Denilson Rodrigues – SMS de Itapetininga
José Carlos Teixeira – SMS de Araçatuba
José Fernando Casquel Monti – SMS de Bauru
Mara Ghzelini Jacinto – SMS de Cedral
Maria Dalva Amim dos Santos – SMS de Itapevi
Paulo Roberto Roiteberg – SMS de São José dos Campos
Roberta Aparecida Meneghetti Brandão – SMS de Cravinhos
Rui Paiva – SMS de Guarujá
Sandra Magali Fihlie Barbaro – SMS de Embu das Artes
Silvia Elizabeth Forti – SMS de Olímpia
Terezinha Aparecida Pachá – SMS de São José do Rio Preto

n Total de inscritos = 1.469
n Inscritos em cursos e oficinas = 810
n Secretários municipais de saúde = 263
n Total de municípios inscritos = 293
n Experiências municipais = 581
n Experiências regionais = 67
n Experiências premiadas = 25
n Cursos = 14
n Oficinas = 2
n Rodas de Conversas = 11
n Grandes Conversas = 2
n Chocolate com Ideias = 1
n Lançamento de livros = 1
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n Mostra de experiências municipais será anual

C om quase 600 trabalhos, de 86 diferentes
cidades, a XII Mostra de Experiências

Exitosas dos municípios paulistas foi o grande
sucesso do XXIX Congresso do COSEMS/SP,
em Campos do Jordão. Destes, 25 experiên-
cias municipais foram premiadas, 15 com
Menção Honrosa e 10 conquistaram o V Pre-
mio David Capistrano e serão, durante o ano
de 2015, amplamente divulgadas pelo CO-
SEMS/SP como exemplos a serem seguidos e
inspiração para novas ideias. 
Ano após ano, a Mostra ganha mais inte-

resse das equipes municipais. Os debates
promovidos em torno das experiências inscri-
tas são verdadeiros palcos para troca de co-
nhecimento e criatividade multidisciplinar na
capilaridade do SUS, trazendo para o prota-
gonismo o SUS que dá certo e que acontece
todos os dias. A Mostra é tem o objetivo de
fomentar ações que promovam e qualifiquem
a assistência à Saúde da população. 
“Os trabalhos foram muito bem desenvolvi-

dos, de alta qualidade, e demonstram experiên-
cias inovadoras com capacidade de
transformação no SUS. Por isso resolvemos
ampliar a premiação”, explicou Floriano Nuno

Pereira, assessor do COSEMS/SP e avaliador
da XII Mostra.
Confira acima as 10 experiências que con-

quistaram o V Prêmio David Capistrano e as
15 experiências que receberam Menção Hon-
rosa (ver na página 5).

►XXIX CONGRESSO DO COSEMS/SPXXIX CONGRESSO DO COSEMS/SP

n Trabalhos que conquistaram o V Prêmio David Capistrano serão indicados para Mostra Brasil Aqui Tem SUS

XII MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS
PREMIA 25 TRABALHOS
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N a cerimônia de abertura do XXIX Con-
gresso de Secretários Municipais de

Saúde do Estado de São Paulo foi realizado o
lançamento do livro: `Regionalização é o ca-
minho!’, caderno volume número 4, uma par-
ceria entre COSEMS/SP e a Associação
Paulista de Saúde Pública (APSP). A obra traz
reflexões, diálogos e narrativas sobre as re-
giões de Saúde no estado de São Paulo.
“Este volume faz parte de uma série de pu-

blicações do COSEMS/SP. É uma afirmativa
bastante objetiva e clara do quanto apostamos
neste processo de regionalização. Não é pos-
sível que os municípios se comportem como
ilhas. O bom atendimento na área da saúde
depende de nós fazermos boas redes. Trata-
se de uma leitura obrigatória para quem está
envolvido neste processo (regionalização)”,
declarou Monti. 
O livro é resultado de cinco oficinas, e um de-

bate final em São Paulo, promovidos pelo CO-
SEMS/SP e APSP, em diferentes regiões do
estado, com a presença de representantes da
Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo
(SES/SP), por meio dos Departamentos Regio-
nais de Saúde (DRS). “O livro foi produzido em

um formato de escuta, o mais democrático pos-
sível, para construir um pensar de quem está
no cotidiano dos nossos serviços”, explica Ma-
rilia Louvison, presidente da APSP.

O livro foi distribuído durante o coquetel de
abertura e, em breve, será disponibilizado link
para download no portal do COSEMS/SP
(www.cosemssp.org.br). 
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n Parceria entre COSEMS/SP e APSP

COSEMS/SP E APSP LANÇAM LIVRO SOBRE O 
PROCESSO DE REGIONALIZAÇÃO NO ESTADO DE SP

►XXIX CONGRESSO DO COSEMS/SPXXIX CONGRESSO DO COSEMS/SP

n Recorde de trabalhos inscritos
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O novo presidente do COSEMS/SP é mé-
dico, nascido em Ribeirão Preto, em 29 de

janeiro de 1955, formado pela Faculdade de
Medicina da USP (FMUSP), com residência em
Neurologia Clínica pelo Hospital das Clínicas
da FMUSP. É também graduado em Ciências
Sociais pela Faculdade de Filosofia, Ciências e
Letras da Universidade de São Paulo.
Ingressou no serviço público municipal em

1995, como servidor estatutário e médico do
Pronto Atendimento da UBDS Vila Virgínia. É
responsável, desde 1996, pelo atendimento mé-
dico de pessoas atingidas pela hanseníase e pela
tuberculose no ambulatório do Distrito Sul,
Vila Virgínia.
Foi gerente da UBDS Vila Virgínia entre

2003 e 2006 e coordenador do Programa Mu-
nicipal de Controle da Tuberculose entre 2006
e 2010, ocasião em que integrou a equipe téc-
nica da Divisão de Vigilância Epidemiológica.
Em 2009 coordenou a Comissão Eleitoral do

Conselho Municipal de Saúde. Naquele mesmo
ano, passou a exercer a condição de Conse-
lheiro Titular representante do Gestor e exer-
ceu a presidência do Conselho de 2010 a 2012.
Em maio de 2010 assumiu a Secretaria Mu-

nicipal da Saúde de Ribeirão preto a convite da
Prefeita Dárcy Vera. Confira a entrevista de Stê-
nio para o jornal do COSEMS/SP.
JC - Quais os principais desafios do

SUS paulista?
Miranda: O SUS no estado de São Paulo

evoluiu bastante nos últimos anos em razão de
uma abertura de diálogo produtivo entre os
secretários municipais de Saúde e a Secretaria
de Estado da Saúde (SES/SP). Este diálogo
proporcionou várias conquistas na organiza-
ção da gestão, de maneira cooperativa entre os
entes federativos, também com participação
do Ministério da Saúde. Conseguimos conso-
lidar, de certa maneira, ações interfederativas
que tiveram resultados positivos como, por
exemplo, a reorganização da Atenção Básica,
com uma participação mais efetiva da SES/SP,
a divisão do estado nas grandes regiões de
Saúde, que foram suporte para implantação
das Redes Regionais de Atenção à Saúde
(RRAS), onde temos hoje quatro grandes
Redes implantadas em todo o estado. Por-
tanto, visualizo o cenário de São Paulo de ma-

neira bastante positiva e com perspectivas de
avanços para os próximos anos.
JC - Como fortalecer a Atenção Básica

com qualidade nos serviços e acesso aos
que precisam?
Miranda: A Atenção Básica é o alicerce do

sistema público de Saúde. É necessária uma
Atenção Básica forte, estruturada, de acesso
universal às pessoas, que seja possível preve-
nir doença e promover saúde,
como é a missão do SUS. Ocorre
que o SUS é uma grande novi-
dade em termos de política pú-
blica e organização de serviços
de saúde. Embora já tenha 27
anos de implantação, ainda car-
rega muitas formas e conceitos
da era pré SUS, que não contri-
buiu para a Atenção Básica.
Antes da criação do SUS, a
saúde pública era pensada e or-
ganizada em torno das institui-
ções hospitalares, das ações dos
profissionais médicos. Já o SUS traz outra
forma de organização, com uma Saúde ba-
seada em Unidades de assistência básica, em
equipes interdisciplinares onde participam
profissionais de diversas áreas. Porém, essa
transição tem que passar por um processo de
reeducação dos próprios profissionais, gesto-
res e da população, para que entendam qual o

real objetivo do sistema  e que possam utilizar
e participar de maneira proveitosa.
O fortalecimento da Atenção Básica passa

por esse entendimento da atividade e também
por questões mais prosaicas como financia-
mento, formação de profissionais específicos
para atuar nessas áreas. Por exemplo, nossas
instituições de ensino ainda formam profissio-
nais de saúde para uma realidade baseada em
hospitais, centralizadas muito na ação do mé-
dico. Nos últimos anos é que estamos obser-
vando algumas instituições de ensino buscarem
as unidades de saúde como campo de forma-
ções de seus estudantes. Esperamos que isso se
torne uma rotina nos currículos dos estudantes
da área de saúde para que, de fato, eles saiam
das universidades prontos para atuar segundo
à lógica do SUS. 
JC - Como avançar no processo de re-

gionalização dos serviços do SUS, suas
responsabilidades e financiamentos
compartilhados?
Miranda: A regionalização é a chave para

que se possa garantir o atendimento integral,
um dos princípios do SUS. Isso será possível so-
mente com o fortalecimento da Região de
Saúde, pois não existe município que possa ofe-
recer à população todos os recursos e serviços

de saúde necessários para garan-
tia da integralidade da atenção.
Trata-se de um desafio que tere-
mos que enfrentar de forma ine-
vitável. É um processo de longo
prazo, leva à revisão de antigos
conceitos presentes hoje na prá-
tica de muitos gestores, trabalha-
dores e população usuária do
serviço. Mas também é um
campo com avanços significati-
vos, com a implantação de quatro
Redes de Atenção em todo o es-
tado de São Paulo e com o crono-

grama de implantação de outras Redes, como a
de Doenças Crônicas. O processo de regionali-
zação também traz inserida a questão do finan-
ciamento, pois exige aporte financeiro dos três
entes federativos (União, estado e municípios),
porque não será possível apenas um, ou dois
entes, responderem por todos os recursos ne-
cessários para consolidar a regionalização.

CONFIRA A PRIMEIRA ENTREVISTA DE STÊNIO
MIRANDA COMO PRESIDENTE DO COSEMS/SP

n Stênio Miranda assume presidência do Conselho

“REGIONALIZAÇÃO

É A CHAVE 

PARA 

GARANTIR

ATENDIMENTO

INTEGRAL”

C
O

SE
M

S/
SP



C O S E M S / S P  -  E M D E F E S A D O S U S
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

j o r n a l  d o c o s e m s / s p 7a b r i l  2 0 1 5
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

JC: Quais serão as prioridades para o
Estado de SP em 2015?

David Uip: Este ano será particularmente
difícil para a área da saúde não só em São Paulo,
mas em todo o Brasil, em razão da retração eco-
nômica que o país vive, com queda na arrecada-
ção. Muito embora os estados tenham um
mínimo constitucional para destinar à saúde, o
fato é que 12% sobre menos é menos. Sem con-
tar que o governo federal vem reduzindo sua
participação proporcional no financiamento da
saúde. Então o nosso desafio é fazer mais com
menos, a partir de ferramentas que garantam
racionalização de custos e de boa gestão, sem
prejuízo à assis-
tência prestada
aos usuários da
rede pública.
Acabamos de
criar, na Secre-
taria, um Núcleo
de Controlado-
ria visando pro-
porcionar maior
eficácia na ges-
tão da saúde,
c o n t r o l a n d o
preço e quali-
dade e combatendo o desperdício e a má gestão.
Já estamos adotando mecanismos de gestão que
permitem fazer mais com menos recursos, a
exemplo do aprimoramento do controle de al-
moxarifados e de materiais utilizados nas suas
unidades de saúde, e melhor negociação de pre-
ços nos pregões eletrônicos, e também estamos

buscando novas fontes de financiamento, como
a parceria com o BID. 
Não vamos e não podemos ficar parados.

Acabamos de entregar, por exemplo, um novo
centro de oncologia em Guarulhos, com quimio
e radioterapia. Ampliamos leitos de ortopedia
e hemodiálise no complexo hospitalar do Hos-
pital Universitário e Hospital Regional de Tau-
baté. Entregamos o primeiro “AME Mais” do
Estado, em Franca, que agora, além de consul-
tas com especialistas e exames, passa a contar
com hospital-dia e centro cirúrgico para proce-
dimentos de média complexidade. Abrimos
uma moderna maternidade em Ferraz de Vas-
concelos, quadruplicando a capacidade para
partos. E vamos avançar, com inovação, plane-
jamento e criatividade, para atender à nossa
população cada vez mais e melhor. 

Arthur Chioro: O aprimoramento e a de-
fesa do SUS são as nossas prioridades. Man-
teremos e fortaleceremos o Programa Mais
Médicos para o Brasil. Implantaremos o Mais
Especialidades com o objetivo de garantir a
oferta, em tempo oportuno, a consultas, exa-
mes e procedimentos especializados no SUS,
alcançando um cuidado integral e resolutivo.
A promoção à saúde e prevenção de doenças
também está na agenda prioritária, cuidando

de problemas essenciais para a saúde pública,
como as mortes e sequelas por acidentes de
trânsito, obesidade, epidemia de partos cesá-
reos, tabagismo, consumo abusivo de álcool e
outras drogas, DSTs, hepatites, aids, hanse-
níase e tuberculose. Lidar com o envelheci-
mento saudável da população é inevitável. Em
paralelo, é preciso trabalhar a modernização
da máquina ad-
minis t ra t iva ,
fortalecer e
aperfeiçoar o
pacto interfede-
rativo e enfren-
tar a
judicialização
que tanto de-
sorganiza nosso
sistema de
saúde, procu-
rando respostas
a essas deman-
das de forma eficaz e participativa. Entende-
mos que nosso esforço deve ser contínuo.
Precisamos avançar no fortalecimento do sis-
tema de saúde brasileiro, considerando inclu-
sive as interfaces da relação público X
privado, contribuindo para a construção de
um país mais justo, solidário e saudável.

n David Uip, secretário de Estado da Saúde de São Paulo n Arthur Chioro, ministro da Saúde

PRIORIDADES DOS GOVERNOS PARA 2015
O ministro da Saúde,
Arthur Chioro e o
secretário de Estado da
Saúde de São Paulo,
David Uip falam 
sobre 2015 aos 
gestores Paulistas.
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S tênio Miranda é secretário de Saúde em Ri-
beirão Preto e ocupará a presidência do CO-

SEMS/SP pelos próximos dois anos! Médico
neurologista e também graduado em Ciências
Sociais; desde 1995 atua no serviço público mu-
nicipal de Ribeirão. 
Lá, participou do controle social do SUS

coordenando a Comissão Eleitoral do Conselho
Municipal de Saúde (2009). Naquele mesmo
ano, passou a exercer a condição de Conse-
lheiro Titular representante do Gestor. No pe-
ríodo 2010-2012 exerceu a presidência daquele
Conselho.
Em 2010, assumiu desafio de ser gestor de

uma das maiores cidades do interior paulista,
com 660 mil habitantes e município referência
no estado de São Paulo quando se fala em
Saúde! 
Stênio participa do COSEMS/SP desde

2010, através do Conselho de Representantes
Regionais. Tornou-se diretor no início de
2012 ocupando o cargo de 1º secretário. A
partir de 2013, passou a membro do CO-
SEMS/SP na Comissão Intergestores Bipar-
tite (CIB). Atuou internamente nos debates do
grupo de Regionalização, da Rede de Atenção

às Pessoas com Deficiência e no grupo técnico
bipartite de Atenção à Saúde no sistema pri-
sional desde 2012. 
De natureza observadora e crítica lapidada,

conquistou confiança e respeito entre os gesto-

res de todas as esferas de governo. Teve estreita
convivência com Arthur Chioro e Fernando
Monti, que revolucionaram a recente história
do COSEMS/SP com suas representações, con-
quistas e ideias.
Stênio fez parte desse time, e assume agora o

grande desafio de defender o SUS, por meio dos
enunciados da Carta de Campos do Jordão, que
representa os anseios de todos os secretários de
Saúde paulistas. 
Já declarou que ampliará a participação de

todos os diretores nos desafios municipalistas
que o COSEMS/SP tem como bandeira princi-
pal e buscará respostas rápidas para as ques-
tões emergentes em 2015, que influenciarão
nas eleições municipais em 2016 e ocupam a
grande mídia com a imagem do SUS. 
Serão tempos de profundas reflexões e pos-

turas para que a Saúde Pública se mantenha
como prioridade consensuada entre gover-
nantes, parlamentares e todos os brasileiros!
Boa sorte, Stênio e a toda nova diretoria do
COSEMS/SP, que os velhos novos desafios
sejam coroados com um SUS de qualidade
para todos, sustentado pelos seus princípios,
modernizado pelo tempo e financiado justa-
mente!  AbraSUS, 

Claudia Meirelles, Comunicação COSEMS/SP. 
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STÊNIO MIRANDA, O NOVO
PRESIDENTE DO COSEMS/SP
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n Stênio é secretário de Ribeirão Preto desde 2010


