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Em defesa do SUS

COSEMS/SP ingressa com representação junto
ao Ministério Público questionando a Lei 1.131/2010

O COSEMS/SP, juntamente com ou-
tras seis entidades da sociedade civil
entregaram ao Promotor Público Dr. Ar-
thur Pinto Filho, na tarde de 15 de feve-
reiro, representação contra a Lei Com-
plementar nº 1.131/2010, que permite a
venda de 25% dos leitos hospitalares
para planos privados de saúde.

Segundo a presidente do COSEMS
Maria do Carmo Cabral Carpintéro “os

argumentos utilizados para justificar essa
lei não se sustentam, pois não há ociosi-
dade nos hospitais do SUS de São Paulo;
os municípios tem fila de espera de aten-
dimento e demanda reprimida; além do
que o SUS já atende a quem tem plano de
saúde sem fazer qualquer distinção. No
momento em que o Estado assina um con-
trato com o plano privado e passa a cobrar
por isso, haverá privilégios e discrimina-

ções”, finalizou a presidente do COSEMS,
o que não pode acontecer de maneira al-
guma.

O Promotor Público acolheu a repre-
sentação e, tecendo elogios à represen-
tatividade alcançada pelo COSEMS, afir-
mou que vai  aguardar que a Lei Comple-
mentar nº 1.131/2010 seja regulamenta-
da para então ingressar com Ação Civil
Pública questionando sua constitucio-
nalidade, uma vez que fere princípios da
Constituição Federal, da Lei Orgânica da
Saúde (Lei nº 8.080/1990) e da Constitui-
ção do Estado de São Paulo.

Dr. Arthur disse ainda que “espera que
o Estado reconheça o seu erro e não re-
gulamente essa Lei, que pode gerar uma
verdadeira catástrofe na saúde pública de
São Paulo”.

Assinaram a representação, além do
COSEMS/SP, o Instituto de Direito Sanitá-
rio Aplicado (IDISA), o Instituto Brasileiro
de Defesa do Consumidor (IDEC), o Sin-
dicato dos Médicos de São Paulo
(SIMESP),  o Fórum das ONGS/AIDS do
Estado de São Paulo, o Grupo Pela Vidda-
SP e o Grupo de Incentivo à Vida (GIV).

As entidades pretendem ampliar a
mobilização colhendo mais assinaturas
e convocando um ato público em São Pau-
lo no dia 7 de abril, Dia Mundial da Saúde.

Inscrições para o XXV Congresso do COSEMS/SP: www.conasems.org.br/cosems/sp/

Seminário sobre
Gestão Regional

do SUS-SP
Página 3

As Grandes Conversas do XXV
Congresso de Secretários Municipais

de Saúde do Estado de São Paulo
Página 4



Jornal do COSEMS/SPNúmero 112,  fevereiro  20112

Editorial
Diretoria do COSEMS/SP:
Presidente: Maria do Carmo Cabral Carpintéro (SMS de

Amparo)
1º Vice-Presidente: Odílio Rodrigues Filho (SMS de San-

tos)
2º Vice-Presidente: José Francisco Kerr Saraiva (SMS de

Campinas)
1ª Secretária: Nancy Ferreira da Silva Cunha (SMS de

Buritama)
2º Secretário: Milton Ribeiro Palma (SMS de Sorocaba)
1ª Tesoureira: Célia Cristina Pereira Bortoletto (SMS de

Suzano)
2º Tesoureiro: José Fernando Casquel Monti (SMS de

Bauru)
Diretor de Comunicação: Luis Fernando Nogueira Tofani

(SMS de Várzea Paulista)
Vogais:
01- Ademar Arthur Chioro dos Reis (SMS de São Bernardo

do Campo); 02- Ana Emília Gaspar (SMS de Pindamo-
nhangaba); 03- Rosebel de Alencar Custódio Lupoli (SMS
de Guará); 04- Maria Cecília Cordeiro Dellatorre (SMS de
Registro); 05- Maria Regina Goulart Barbieri Ferreira (SMS
de Araraquara); 06- Jorge Yochinobu Chihara (SMS de
Junqueirópolis); 07- Luciana Aparecida Nazar Maluf (SMS
de Batatais); 08- Alcides de Moura Campos Junior (SMS de
Conchas); 09- Silvia Elizabeth Forti Storti (SMS de Olímpia);
10- Marco André Ferreira D’Oliveira (SMS de Itapeva); 11-
José Victor Maniglia (SMS São José do Rio Preto); 12- Elcio
Ferreira Trentin (SMS de Cosmópolis); 13- Claudia Regina
Nunes (SMS de Lins); 14- Maria do Carmo de Oliveira Pelisão
(SMS de Jaguariúna).

Representantes do COSEMS/SP na Comissão Inter-
gestores Bipartite do Estado de SãoPaulo:

Titulares: 1- Maria do Carmo C.  Carpintéro (Presidente
do COSEMS/SP); 2- Odílio Rodrigues Filho (SMS de Santos);
3- Januario Montone (SMS de São Paulo); 4- Nancy Ferreira
da Silva Cunha (SMS de Buritama);  5- Milton Ribeiro Palma
(SMS de Sorocaba); 6- Ademar Arthur Chioro dos Reis (SMS
de São Bernardo do Campo); 7- Célia Cristina Pereira
Bortoletto (SMS de Suzano). Suplentes: 1- Ana Emília Gaspar
(SMS de Pindamonhangaba); 2- Luciana Aparecida Nazar
Maluf (SMS de Batatais);3- José Francisco Kerr Saraiva (SMS
de Campinas); 4- José Fernando Casquel Monti (SMS de
Bauru); 5-  Rosebel de Alencar Custódio Lupoli (SMS de
Guará); 6- Luis Fernando Nogueira Tofani (SMS de Várzea
Paulista); 7- Sílvia Elizabeth Forti Storti (SMS de Olímpia).

Representantes do COSEMS/SP junto ao Conselho Es-
tadual de Saúde:

Titulares: 1- Odílio Rodrigues Filho (SMS de Santos);
2- Marco André Ferreira D’Oliveira (SMS de Itapeva). Suplen-
tes:  1- José Fernando Casquel Monti (SMS de Bauru); 2-
Alcides de Moura Campos Junior (SMS de Conchas).

Jornalista Responsável:
Maria Marlene Gazonato - MTb: 42012-SP
CNPJ: 11.716.613/0001-46
E-mail: marlenegazonato@gmail.com
Fone: (11) 7528-3347

Fotolito e Impressão:
Laser Press Gráfica e Editora Ltda.
Tiragem:  1200 exemplares
Periodicidade:  Mensal

Correspondências:
Av. Dr. Arnaldo, 351 - 3º andar, sala 309
CEP 01246-000 - São Paulo - SP.
E-mail: cosemssp@saude.sp.gov.br

EXPEDIENTE

Na reunião da Comissão Intergestores Bipartite de fevereiro a Diretoria do COSEMS
posicionou-se sobre três questões importantes:

POSICIONAMENTO DO COSEMS/SP

AGÊNCIAS DE SAÚDE
O COSEMS solicitou informações sobre a

proposta de criação de uma Agência Regional
de Saúde na baixada santista, conforme relatos
dos secretários da região e imprensa. O Secre-
tário Adjunto de Estado da Saúde, José Manoel
de Camargo Teixeira, afirmou que a prioridade
desta gestão da Secretaria de Estado da Saúde
é a Regionalização e não “Agenciação” do SUS,
e que não se deve sobrepor instâncias de ges-
tão. O COSEMS reafirmou a importância do for-
talecimento dos CGRs e a estruturação dos DRSs
para um processo exitoso de regionalização e
solicitou que propostas diferentes fossem apre-
sentadas e debatidas na CIB antes de sua im-
plantação.

PLANEJAMENTO REGIONAL
A partir da proposta apresentada no Semi-

nário Estadual de Gestão Regional o COSEMS
manifestou-se favorável à iniciativa, tecendo con-
siderações quanto à necessidade de que seja
um processo descentralizado e que sejam sem-

pre respeitadas as particularidades e produções
anteriores de cada CGR, contribuindo para sua
legitimação e fortalecimento como órgão de
pactuação bipartite no âmbito regional.

PCEP DE DIADEMA
Após recusa por parte da gestão anterior da

SES em celebrar o Protocolo de Cooperação en-
tre Entes Públicos com a Secretaria de Saúde de
Diadema, em relação à gestão/gerência do Hos-
pital Estadual no ano passado, o COSEMS enca-
minhou o processo à Comissão Intergestores Tri-
partite que respondeu com a recomendação ex-
pressa de que o pleito do município era proceden-
te e que a CIB-SP deveria celebrá-lo. O pleito foi
reapresentado à gestão atual da SES que ficou de
retomar um grupo de estudos para posicionar-se
na reunião da CIB de março. O COSEMS reiterou
as informações de que o PCEP é regulamentado
através de portaria ministerial, fruto do consenso
tripartite, e que no caso em questão houve grande
participação do DRS e dos municípios que com-
põem o CGR sendo legítima sua celebração.

Acesse o Blog do COSEMS/SP: www.blogdocosemssp.blogspot.com/

Construir um sistema único, considerando-se políticas e prioridades nacio-
nais, ao mesmo tempo respeitando as diferenças locorregionais, tem sido o
grande desafio da sociedade brasileira e dos gestores do SUS nas últimas déca-
das. A garantia de ações e serviços públicos de saúde desenvolvidos de forma
sinérgica pelos municípios, estados e união, que são entes federativos autôno-
mos, só é possível através de processos contínuos de pactuação interfederativa.

Este é um momento ímpar de pactuação, uma vez que temos os Colegiados
de Gestão Regionais fortalecidos e as Comissões Intergestores Bipartite e
Tripartite legitimadas. Neste contexto de primeiro ano das gestões estadual e
federal, temos ainda na agenda as Conferências Estadual e Nacional de Saúde,
além da construção dos Planos Estadual e Nacional de Saúde. Sabemos que é
vital que os gestores municipais se envolvam nesses processos e por isso é que
foi escolhido como tema de nosso congresso “União, Estados e Municípios na
Consolidação do SUS: Compromissos e Responsabilidades”.

Além dos cursos e rodas de conversa, o ponto central da programação serão
as Grandes Conversas, que enfocarão a partir da apresentação dos olhares de
representantes dos três entes federativos, mediante análise de debatedor convi-
dado, questões fundamentais para o desenvolvimento do sistema: Modelos
Assistenciais em Saúde, Financiamento Solidário e Gestão do Trabalho.

Aguardamos a presença de todas e todos os secretários municipais de saú-
de de São Paulo para o debate!

O SUS e a Pactuação Interfederativa
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COSEMS/SP tem importante participação
no Seminário sobre Gestão Regional do SUS-SP

Com o objetivo de debater a regio-
nalização da saúde pública no Estado de
São Paulo, a Secretaria de Estado de
Saúde em parceria com o COSEMS/SP
realizou um seminário no dia 15 de feve-
reiro, reunindo grande número de partici-
pantes entre secretários, técnicos de saú-
de e autoridades no assunto.

Durante a abertura do evendo o Se-
cretário de Estado da Saúde Giovanni
Guido Cerri assumiu o compromisso de
priorizar em sua gestão o fortalecimento
dos Departamentos Regionais de Saú-
de (DRS), com a adequação de suas es-
truturas físicas e tecnológicas, a capaci-
tação das equipes técnicas, a criação da
carreira de Gestor de Saúde, continuida-
de ao Programa de Educação Permanen-
te, a formação de gerentes da Rede Bá-
sica e a formulação de Planos Regionais
de Saúde, a serem conduzidos pelos
Colegiados de Gestão Regional (CGR).

Cerri destacou que, em parceria com
o COSEMS/SP pretende aperfeiçoar a ar-
ticulação com os municípios, dando con-
tinuidade ao Plano Estadual de Fortaleci-
mento da Atenção Básica,  a melhoria das
Unidades Básicas de Saúde (UBS) e a
qualificação dos processos gerenciais.
Disse ainda que pretende aperfeiçoar a
integração dos Ambulatórios Médicos de
Especialidades (AME) e dos hospitais da
rede da Secretaria Estadual de Saúde aos
Sistemas Regionais de Saúde.

O Secretário destacou como priorida-
des de sua gestão temas que foram en-
tregues, em documento escrito, pela Di-
retoria do COSEMS/SP na reunião reali-
zada no mês de janeiro, como: Sistema
Estadual de Regulação, Plano Estadual
de Saúde, Rede Estadual de Urgência e
Emergência, Rede Estadual de Saúde

Mental, Rede Estadual de Atenção aos
Usuários de Álcool e Outras Drogas, Hu-
manização, Informatização e a realização
da 6ª Conferência Estadual de Saúde, den-
tre outros.

Foi de grande a relevância a participa-
ção do COSEMS/SP nesse evento, uma vez
que puderam ser ratificadas as priorida-
des que vem sendo discutidas junto à es-
fera estadual. Em sua fala, a presidente
do COSEMS/SP Maria do Carmo Cabral
Carpintéro ressaltou que “este é um mo-
mento dos mais importantes para a reto-
mada da construção de um SUS melhor
para o Estado de São Paulo, principalmen-
te com o fortalecimento dos Colegiados de
Gestão Regional; um momento para o SUS
realmente avançar no Estado.”

A Secretária de Saúde de Diadema e
Vice-Presidente do CONASEMS (Conse-
lho Nacional dos Secretários Municipais
de Saúde) Aparecida Linhares Pimenta
comentou que “os Colegiados hoje são
uma realidade no Estado e a
regionalização é um processo que se en-
contra em construção, com muito ainda a
avançar”. “A regionalização, disse
Aparecida, precisa cumprir o seu papel,
tendo o Estado como Coordenador desse
processo”.

Bastante aplaudido pelos presentes,
Ademar Arthur Chioro dos Reis, Secretário
de Saúde de São Bernardo do Campo e
membro da diretoria do COSEMS/SP falou

O Secretario de Saúde de Várzea
Paulista e Diretor de Comunicações do
COSEMS/SP Luís Fernando Nogueira To-
fani falou da “necessidade de um traba-
lho integrado, pois, as Redes Regionais
não são a somatória de sistemas munici-
pais de saúde, mas a integração entre
elas”. Falou ainda da “importância do for-
talecimento dos Colegiados e da autono-
mia que as Regionais necessitam para
poderem avançar nesse processo”.

Tofani lembrou que “este é o terceiro
ano das gestões municipais e, portanto,
um ano em que há muito a se fazer, já
que no próximo ano começam os proces-
sos políticos eleitorais. Há que haver a
pactuação de uma Política Estadual de
Atenção Básica, Vigilância em Saúde, As-
sistência Farmacêutica, Co-financiamen-
to e uma Política de Regulação”.

O Seminário sobre Gestão Regional
do SUS/SP contou também com a partici-
pação de representantes do Ministério da
Saúde, OPAS (Organização Panameri-
cana de Saúde), CONASS (Conselho Na-
cional de Secretários de Saúde),
CONASEMS (Conselho Nacional de Se-
cretários Municipais de Saúde), do Se-
cretário Adjunto da Saúde de São Paulo
José Manoel de Camargo Teixeira, dos
Assessores da Secretaria Renilson
Rehem de Souza e Paulo E.M. Elias e do
Secretário Estadual de Saúde de Minas
Gerais Antonio Jorge de Souza Marques,
que apresentou a experiência e os avan-
ços daquele Estado com a regionalização
e a regulação.

da importância do co-financiamento, que
assim como a regionalização, tem que ser
colocado como prioridade. “É necessário
revisitar, revalidar o Plano Estadual de Saú-
de, as diferentes necessidades e caracte-
rísticas epidemiológicas dos municípios. É
necessário revisitar o processo de centrali-
zação da Regulação que o Estado fez nos

últimos anos, o que dificultou e não trou-
xe melhores resultados; não foi um pro-
cesso pactuado”, comentou Chioro.

Acesse o Blog do COSEMS/SP: www.blogdocosemssp.blogspot.com/
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As Grandes Conversas do XXV Congresso do COSEMS
Três “Grandes Conversas” abordando temas de grande interesse serão realizadas durante o XXV Congresso do COSEMS/SP.

 O Jornal do COSEMS conversou com os coordenadores dessas “Grandes Conversas” e traz um pouco a respeito de cada uma:

 30/03/2011 - 14h00:
“O desafio de pactuar entre as Esfe-

ras de Governo, Modelos Assistenciais
para Diferentes Realidades”:

31/03/2011- 8h30:
“Compromissos e Responsabilidades

com o Financiamento Solidário do SUS”.

 01/04/2011 - 8h00:
“Gestão do Trabalho: Desafios das

Três Esferas de Governo”:

Segundo a Coordenadora dessa Gran-
de Conversa, Nancy Ferreira da Silva Cu-
nha (Secretária de Saúde de Buritama e
membro da diretoria do COSEMS/SP), “o
SUS é um sistema de Saúde de co-res-
ponsabilidade das três esferas de gover-
no, cabendo aos Estados e municípios a
execução das políticas públicas, delinea-
das pelo Governo Federal. Essas políticas
são geralmente aprovadas em pactuações,
com os representantes das Secretarias Es-
taduais e Municipais e passam por dois
aspectos que merecem destaque: Primei-
ro, vale dizer que para essas diretrizes sa-
írem do papel é necessário o financiamen-
to que  custeie essas ações. Outro fator
interessante é o quanto as políticas parti-
dárias interferem nas negociações entre
essas esferas de governo. Considerando
esses fatores, o desafio está posto e, cada
nível da esfera de gestão precisa encontrar
a melhor estratégia para que nas pactua-
ções sejam consideradas e respeitadas
as necessidades regionais, levando-se em
conta suas características,  indicadores epi-
demiológicos e toda a rede de atenção já
constituída.

Essa estratégia para negociação passa
necessariamente pelo consenso onde ca-
da nível de governo tem que avaliar e parti-
cipar efetivamente de um processo onde,
ceder e contribuir, ganhar e perder, fazem
parte da discussão. Realmente, não é uma
tarefa fácil, mas certamente é uma missão
que precisa ser assumida pelos gestores
em todas as esferas do Governo, razão pela
qual o tema merece destaque num evento
da magnitude do Congresso do COSEMS”.

Essa Grande Conversa terá como ex-
positores o Secretário da Secretaria de Aten-
ção à Saúde - SAS/MS, Helvécio Miranda
Magalhães Junior; a Secretaria de Saúde
de Amparo e Presidente do COSEMS/SP
Maria do Carmo Cabral Carpintéro e um
representante da Secretaria de Estado da
Saúde. Como debatedor está confirmada
a presença do Coordenador do Coletivo
Micropolítica, Trabalho e Cuidado, junto ao
curso de Pós-Graduação de Clínica Médi-
ca da UFRJ, Emerson Elias Merhy.

O Coordenador dessa Grande Conver-
sa será o Secretário de Saúde de Campi-
nas e 2º Vice-Presidente do COSEMS/SP,
José Francisco Kerr Saraiva. Segundo ele,
a criação do SUS, em 1988, assegurou ao
povo brasileiro o acesso à saúde de ma-
neira integral e universal e estabeleceu de-
manda por uma ‘reengenharia’ administra-
tiva e financeira que pudesse dar conta da
saúde de norte a sul do Brasil consideran-
do as diferenças e as características de
cada região, de cada população e a vasta
complexidade que é a assistência à saúde,
que inclui desde políticas de prevenção até
diagnósticos e procedimentos de alta com-
plexidade.

Nesse contexto, foi criada uma situa-
ção onde o Estado continua aquém de dar
conta de uma reorganização administrativa
e de trabalho e que viabilize um projeto com
a ousadia do SUS e isso tem trazido desa-
fios para os municípios e seus gestores,
uma vez que estes estão na linha direta de
assistência à população nas suas mais
variadas demandas. Diante disso, tem-se
buscado junto ao Estado e ao Governo Fe-
deral saídas para que ações possam ser
viabilizadas. Infelizmente, 20 anos após a
criação do SUS, gestores ainda deparam
com situações que, se não forem modifica-
das, podem levar à inviabilização de ações
assistenciais e, amarras, por vezes limitam
e por vezes impedem ações na área de saú-
de. Muitos municípios, por conta da lei de
responsabilidade fiscal não conseguem
contratar pessoal para a saúde.

É preciso criar instrumentos de gestão
para assegurar agilidade na contratação de
servidores públicos; é importante que fer-
ramentas de gestão possam ser busca-
das sem, contudo, que se abra mão da so-
berania e dos princípios e diretrizes do SUS”.

“Essa mesa é muito rica porque discu-
te um dos grandes pilares do SUS, que é a
gestão do trabalho. Espero que todos se
sintam provocados no sentido de participar
amplamente desse debate discutindo as
relações de trabalho a partir de uma con-
cepção na qual a participação do trabalha-
dor é fundamental para a efetividade e efici-
ência do SUS”, finalizou Saraiva.

Acesse o Blog do COSEMS/SP: www.blogdocosemssp.blogspot.com/

Na opinião do Coordenador dessa Gran-
de Conversa, Odílio Rodrigues Filho, Se-
cretário de Saúde de Santos e 1º Vice-Pre-
sidente do COSEMS/SP, “há consenso de
que o Sistema Único de Saúde é a política
pública de maior inclusão social do país.
Por outro lado, também é consenso de que
há um subfinanciamento para a implemen-
tação dessa importante política.

Durante o Congresso, esse debate
deve apontar propostas e soluções visan-
do um financiamento adequado pelas três
instâncias de governo. A discussão deve
considerar princípios como:

- Fontes de financiamento;
- A concretização de um financiamento

solidário - união, estados e municípios par-
ticipando do financiamento, sendo primor-
dial para isso a aprovação da EC 29 que
define os percentuais mínimos de aplica-
ção em ações e serviços públicos de saú-
de;

- A necessidade de atualização dos va-
lores dos repasses federais para os mu-
nicípios, bem como da tabela de procedi-
mentos do Ministério;

- A efetiva aplicação do ressarcimento
ao SUS pelas operadoras de saúde, refe-
rente ao atendimento dos seus associa-
dos;

- A necessidade da efetiva participação
do Estado de São Paulo, através de trans-
ferência fundo a fundo, no financiamento
de diversos programas realizados pelos
municípios, como a atenção básica, urgên-
cia e emergência, saúde mental, etc;

- O reconhecimento de que os municí-
pios do estado de São Paulo são os gran-
des financiadores da saúde, ultrapassan-
do, em muito, em sua grande maioria, os
15% previstos em legislação.

Essa Grande Conversa terá ainda,
como Expositores, Representantes do Mi-
nistério da Saúde e da Secretaria de Esta-
do da Saúde; o Dr. Ademar Arthur Chioro
dos Reis, SMS São Bernardo do Campo e
membro da Diretoria do COSEMS/SP e,
como  Debatedor, Áquilas Nogueira Men-
des, Profº Dr. de Economia da Saúde da
Faculdade de Saúde Pública da USP


