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Atual diretoria do COSEMS encerra gestão
Chegamos ao final de mais uma gestão da diretoria do COSEMS. Todos os

resultados, positivos ou não, as conquistas, os avanços alcançados, são fruto do
empenho e da dedicação de pessoas que, por muitas vezes deixando compromissos
pessoais e familiares, se entregam à causa da construção e do fortalecimento do
SUS em nosso Estado, e porque não dizer, de todo o país, para que a população
possa ter a cada dia mais qualidade e facilidade de acesso aos serviços de saúde.

Nesta edição fazemos uma retrospectiva das ações realizadas nesses dois
anos, as experiências bem sucedidas, as dificuldades encontradas e os desafios que
ainda estão em pauta, e que certamente permearão os caminhos da nova diretoria,
num processo contínuo de busca do fortalecimento e do desenvolvimento do SUS.

Esse trabalho é fruto da união solidária de todos os atores envolvidos nessa
questão, diretores, secretários e técnicos de saúde, representantes regionais,
apoiadores, pessoal administrativo, enfim, todos igualmente importantes, todos igual-
mente responsáveis pelas as ações desenvolvidas, pelos resultados obtidos.

Começamos com uma entrevista com a presidente Maria do Carmo Cabral
Carpintéro, a Carminha, que depois de anos integrando a diretoria, deixa o COSEMS,
assumindo em Brasília, na Secretaria de Atenção à Saúde, a Coordenação da
Política Nacional de Humanização e que, certamente continuará ajudando em muito
a todos os municípios.

Carminha nos fala das realizações, das dificuldades, dos desafios e do muito que
ainda há por se fazer.

Jornal do COSEMS: - Há quantos anos a senhora vinha integrando a diretoria
do COSEMS/SP?

Carminha: - Faço parte da diretoria do COSEMS/SP desde 2003, mas, para
participar da entidade é necessário o exercício do cargo de Secretário de Saúde.
Assim, primeiro fui Secretária de Campinas nos anos de 2003 e 2004, depois assumi
esse cargo em Várzea Paulista, onde fiquei de 2005 a 2008 e de 2009 até agora
respondi pela Secretaria de Saúde de Amparo. Nesses períodos, no COSEMS fui
Vogal nos anos de 2003 a 2006, depois Vice-Presidente de 2007 a 2009, e de 2009
até agora ocupei o cargo de Presidente, cargo que deixo com a eleição da nova
diretoria durante o Congresso que acontece em Santos agora no final do mês.

Jornal do COSEMS: - Como a senhora avalia esses dois anos à frente da
presidência do COSEMS?

Carminha: - Foi um período de muito trabalho, principalmente um trabalho de
continuidade ao que vinha sido iniciado pelas gestões anteriores. Existe uma identi-
dade muito grande nas propostas dos últimos presidentes, e buscamos uma aproxi-
mação cada vez maior com os municípios e também com a SES (Secretaria
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Estadual de Saúde).
Jornal do COSEMS: - Quais foram os principais avanços, dificuldades e

desafios encontrados em sua gestão?
Carminha: Uma característica muito importante desta gestão é a consolidação

do trabalho dos Apoiadores, instituído na gestão anterior com a finalidade de dar
suporte aos CGRs (Colegiados de Gestão Regionais) no processo de regionalização.
Outra marca importante é a consolidação do Pacto e a qualificação da participação
dos Representantes Regionais. O Conselho Deliberativo do COSEMS tem repre-
sentantes de todas as regiões e isso trouxe um amadurecimento muito grande para a
Regionalização. Outras lutas também se fortaleceram, como a Saúde Mental por
exemplo.

Tivemos algumas dificuldades, as quais sempre enfrentamos de maneira ética.
É o caso da centralização da Regulação, da Saúde Mental e Reforma Psiquiátrica
(quando da não convocação da Conferência Estadual de Saúde Mental pela SES),
o PCEP (Protocolo de Cooperação entre Entes Públicos) e a Lei Complementar nº
1.131/2010. Em todos esses casos não nos alinhamos com a SES, e mesmo
buscando a integração abrimos uma discussão política, fizemos um enfrentamento
ético, com resultados muito positivos.

Continua na página 4
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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).
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Começamos o ano de 2009, gestão do presidente
Jorge Harada, e o COSEMS promovendo oficinas
para acolhimento dos novos Secretários Municipais de
Saúde que estavam assumindo seus cargos. Com a
participação dos diretores, representantes regionais e
apoiadores do COSEMS/SP, as reuniões acontece-
ram em todas as regiões de Saúde do Estado, com a
presença ativa de  todos os municípios. A iniciativa te-
ve resultados positivos e incentivou o interesse dos
Secretários em conhecerem mais o COSEMS e o
SUS.

Março de 2009: Acontece o XXIII Congresso de
Secretários Municipais de Saúde do Estado de São
Paulo, em Guarulhos, sob o tema “Regionalização
Solidária e Pacto pela Saúde: O Protagonismo dos
Municípios” e é eleita a nova diretoria para exercer seu
mandato de dois anos.

Abril de 2009: Com o desafio de concretizar a
PPI (Programação Pactuada Integrada), levando-a para
a rotina dos municípios e fortalecer os CGRs (Cole-
giados de Gestão Regional), a então Secretária de
Saúde de Amparo, Maria do Carmo Cabral Carpintéro,
assumiu a presidência do COSEMS. Havia ainda
mais um desafio, o fortalecimento do próprio COSEMS,
já que apenas 1/3 dos Secretários de Saúde faziam a
contribuição associativa, o que tornava a situação fi-
nanceira da entidade precária para o desenvolvimento
das ações propostas e desejadas.

Junho de 2009: A diretoria do COSEMS promo-
ve uma Oficina de Planejamento e traça diretrizes e
estratégias para o exercício de seu mandato: Fortaleci-
mento do processo de construção do SUS; fortaleci-
mento dos sistemas municipais de Saúde e implanta-
ção de políticas estratégicas; ampliação e qualificação
do financiamento do SUS em São Paulo; fortalecimen-
to do COSEMS; fortalecimento e qualificação da regio-
nalização através do fortalecimento dos CGRs (Co-
legiados de Gestão Regional).

Julho de 2009: Por iniciativa do COSEMS foi
realizado um  encontro com  o Secretário Estadual de
Saúde, oportunidade em que foram discutidos temas de
interesse como: Atenção Básica, Regulação, Financia-
mento, Assistência Farmacêutica, Importância das
Transferências  Fundo a Fundo para os Recursos do
SUS e o Fortalecimento dos CGRs. Os resultados
dessa reunião foram considerados positivos na medida
em que marcaram compromissos com a SES.

É colocado no ar o Blog do COSEMS/SP por
iniciativa de seu então Diretor de Comunicações, Pau-
lo Capucci.

Agosto de 2009: O COSEMS propõe à SES a
realização de um seminário para que, juntos, Estado e
municípos dessem início à discussão e composição de
um documento norteador da política de Atenção Básica
no Estado de São Paulo, estabelecendo o papel do
Estado quanto ao apoio técnico e financeiro, propondo

diferentes modalidades de organização, discutindo a im-
plantação de politicas de humanização e o gerenciamento
dos recursos humanos, além do fortalecimento e da qua-
lificação da Atenção Básica no Estado. Esse seminário
foi agendado para 2010, pela necessidade de processo
licitatório.

Dezembro de 2009: A  Assistência Farmacêutica e
a Judicialização são temas de discussão na Marcha dos
Prefeitos, evento realizado na Assembléia Legislativa do
Estado de São Paulo, com apoio e participação do
COSEMS.

Abril de 2010: Sob o tema “Municípios Construin-
do Redes no SUS” o COSEMS realiza o XXIV Con-
gresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado
de São Paulo, em Campinas, com a presença de cerca
de 1500 participantes, entre Secretários e Técnicos de
saúde. Durante o Congresso aconteceu a  IX Mostra de
Experiências Exitosas nos Municípios e o II Prêmio
“David Capistrano”.  A Mostra foi um sucesso, com 440
trabalhos inscritos e a premiação dos 10 melhores.

Dez temas foram abordados em cursos durante o
Congresso, todos eles com grande procura. Profissio-
nais renomados da Saúde Pública discutiram assuntos
como: Regulação, Vigilância em Saúde, Planejamento
e Informação, Determinantes Sociais da Saúde e Pro-
moção, Controle Social e Gestão Participativa, Contra-
tualização de Serviços de Saúde, Atenção Básica e
Gestão do Cuidado, Práticas Integrativas e Gestão das
Redes de Urgência, dentre outros. As Grandes Conver-
sas versaram sobre a Construção de Redes e os Cami-
nhos do SUS, discutindo estratégias de fortalecimento e
ampliação das redes de atendimento.

O município de Santos é escolhido para sediar o
XXV Congresso do COSEMS/SP.

Maio de 2010: O COSEMS reafirma sua luta pela
Saúde Mental e Reforma Psiquiátrica e, diante da não
convocação da Conferência Estadual de Saúde Mental
pela SES/SP, encabeça uma comissão e organiza uma
Plenária Estadual em São Bernardo do Campo, que
recebe o apoio do Conselho Nacional de Saúde e é
reconhecida com força de Conferência. Essa Plenária
possibilitou a escolha dos 188 Delegados do Estado de
São Paulo que participaram da IV Conferência Nacional
de Saúde Mental onde levaram as principais propostas
discutidas.

- Por outro lado, o COSEMS posiciona-se contra-
riamente as matérias articuladas pelo jornal do
CREMESP (Conselho Regional de Medicina do Esta-
do de São Paulo) e que versavam sobre pesquisa e
avaliação das Redes de CAPS (Centros de Atenção
Psicossocial) no Estado de São Paulo, essas numa
forma de apoio à implantação dos AME-Psiquiatria e em
contraposição aos princípios da Reforma Psiquiátrica.

Junho de 2010: - Resultado dos relatórios dos gru-
pos de discussão do Seminário de Atenção Básica do
Estado de São Paulo, realizado em março deste ano,

BREVE RETROSPECTIVA 2009/2011
organizado pela SES/SP e COSEMS/SP, a CIB (Co-
missão Intergestores Bipartite) aprovou as diretrizes
para pactuação entre a Secretaria de Estado da Saúde
de São Paulo e Gestores Municipais, visando à formu-
lação da Política da Atenção Básica no Estado.

O documento, que fundamenta as principais pro-
postas para a gestão da Atenção Básica no Estado, foi
encaminhado aos gestores municipais, nacional e esta-
dual, para desencadearem ações de fortalecimento e
construção dessa política.

Setembro de 2010: A Diretoria do COSEMS reu-
ne-se com o Secretário Estadual de Saúde Nilson
Ferraz Paschoa, que assumira o cargo após o faleci-
mento de seu antecessor, o Secretário Barradas e,
nessa reunião  voltam a ser discutidos temas importan-
tes como: Regulação; Protocolo de Cooperação entre
Entes Públicos; Assistência Farmacêutica; Financia-
mento; Transferência de Teto de serviços sobre Gestão
Estadual para Gestão Municipal; Reavaliação da PPI;
Construção de Redes Regionais e Diferenças na con-
dução dos diversos DRS.

Novembro de 2010: Após a realização de várias
reuniões e um intenso trabalho da comissão bipartite,
composta de representantes da SES e COSEMS, é
consolidado o Documento de Avaliação da Política de
Educação Permanente no Estado de São Paulo, pro-
porcionando a identificação dos avanços e desafios
dessa política nos anos de 2008 a 2010.

Dezembro de 2010: COSEMS/SP divulga da-
dos importantes sobre a dinâmica do funcionamento
dos CGRs através da análise de informações colhidas
pelos apoiadores nas reuniões mensais dos CGRs no
período de janeiro de 2009 a agosto de 2010.

Janeiro de 2011: Diretoria do COSEMS reune-
se com o novo Secretário Estadual de Saúde, Dr. Gio-
vanni Guido Cerri e volta a discutir pontos importantes
em pauta: Regulação, Atenção Básica, Co-financia-
mento Estadual, SAMU, Judicialização, Fortalecimen-
to dos CGRs, Plano Estadual de Saúde e a polêmica
em torno da Lei Complementar nº 1.131/2010.

- Em documento divulgado publicamente a direto-
ria do COSEMS repudia a Lei nº 1.131/2010, que
permite a venda de 25% dos leitos de hospitais públi-
cos estaduais geridos por Organizações Sociais a pa-
cientes particulares e usuários de planos de saúde.

Fevereiro de 2011: - O COSEMS/SP juntamen-
te com outras seis entidades da sociedade civil ingres-
sa com Representação junto ao Ministério Público ques-
tionando a Lei nº 1.131/2010.

- O COSEMS/SP faz importante participação no
Seminário sobre Gestão Regional do SUS-SP, reali-
zado em parceria com a SES/SP. Nessa oportunidade
foram abordadas as prioridades que vem sendo discu-
tidas na esfera estadual, bem como a necessidade de
fortalecimento e maior autonomia dos CGRs para o
avanço do SUS em São Paulo.
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ENTREVISTA

Laboratório Público de Medicamentos do Estado de São Paulo
participa de dois grandes Congressos na Baixada Santista

O maior laboratório público de medicamentos do país, a Fundação para o
Remédio Popular “Chopin Tavares de Lima” - FURP, vinculado a Secretaria de
Estado da Saúde de São Paulo, que completa neste mês de março 37 anos de
existência, inicia o ano participando de dois grandes congressos na Baixada Santista.

O primeiro é o 25º Congresso de Secretários Municipais de Saúde e será
realizado em Santos, entre os dias 29 de março e 1º de abril. O segundo será a 55ª
edição do Congresso Estadual de Municípios, que acontecerá no período de 12 a 15

Nos últimos dois anos mais de 87 milhões de unidades farmacêuticas foram repassadas para a região

Atuação na Baixada Santista
Os municípios da Baixada Santista receberam durante os dois últimos anos

(2009 e 2010), por meio do Programa Dose Certa, mais de 87 milhões de unidades
farmacêuticas. Hoje, são disponibilizados pelo Programa 69 medicamentos, desses
36 são fabricados pela Fundação.

Os medicamentos mais procurados na região são para o tratamento de ansieda-

de e convulsão (Diazepan 10 mg), aparelho digestivo (Cimetidina 200mg),
antiinflamatório (Diclofenaco 50mg), antibióticos (Cefalexina 500mg), analgésico e
antitérmico (Dipirona 500mg), entre outros. Os medicamentos da FURP são fabrica-
dos nos formatos de comprimidos, líquidos, cremes, pomadas e pó extemporâneo. A
média anual de produção é de 1,8 bilhão de unidades.

de abril, em São Vicente. Nos dois eventos serão discutidos com as autoridades de
cada municípios assuntos relacionado a saúde e medicamentos.

Durante os encontros, a Fundação vai expor parte de seus medicamentos, mate-
riais informativos, além de esclarecer dúvidas sobre formas de compra e entrega dos
medicamentos fabricados pelo laboratório. O diferencial do laboratório é a dispensa de
licitação. A modalidade facilita o processo de compra dos medicamentos produzidos
pela fábrica.

O grande desafio ainda é a consolidação do SUS, no Estado que tem mais os
maiores recursos de todo o país.

Precisamos de uma maior participação dos Secretários Municipais de Saúde. A
participação dos Representantes Regionais foi bastante ampliada, porém, ainda há
pouca participação dos Secretários. Muitos ainda enxergam o COSEMS como
sendo uma entidade à parte, talvez por questões políticas ou mesmo por uma
desvalorização do papel do Secretário ou a desvalorização do próprio COSEMS.
Não raro acontecem casos de Secretários que nos procuram querendo saber o que
o COSEMS vai fazer neste ou naquele caso, mas não se integram à entidade.
Cerca de 50% dos Secretários de Saúde ainda não participam do COSEMS e isso
atrapalha o SUS, atrapalha o município.

Jornal do COSEMS: - O fortalecimento do SUS é um processo de construção
contínua. Como a senhora avalia esse processo neste momento?

Carminha: Este é um momento de inflexão. Temos a continuidade no governo
estadual, a Presidente Dilma compromissada com a consolidação do SUS, aprimo-
rando as estruturas já existentes e fazendo com que elas funcionem efetivamente, e
um Ministro da Saúde comprometido e que compôs a sua equipe com a participação
de vários gestores municipais. Temos que olhar com muito cuidado para a questão do
financiamento das ações em saúde; ou temos mais recursos ou então aumentamos
a nossa capacidade de fazer a diferença, a nossa capacidade de gerenciamento.
Caso contrário, o SUS vai sucumbir. É importante dizer que, quem usa o SUS,
aprova o SUS. Quem não usa é que o critica. Essas informações foram divulgadas
em recente pesquisa do IPEA. Os grandes valores do SUS são a universalidade e
a equidade.

Jornal do COSEMS: - Como se dá o diálogo do COSEMS com as esferas
estadual e federal?

Carminha: - Como representante das 645 Secretarias de Saúde dos municípi-
os paulistas, o COSEMS/SP tem assento na bipartite e participa mensalmente das
reuniões em que são discutidos os temas em pauta. Por outro lado, cada Estado tem
o seu COSEMS. Os COSEMS de todos os Estados são representados na esfera
federal pelo CONASEMS, Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saú-
de. No caso, o CONASEMS tem assento na tripartite, mantendo um bom relaciona-
mento com o Ministério da Saúde. A Vice-Presidente do CONASEMS é do Estado
de São Paulo, Secretária de Saúde do município de Diadema, o que é uma honra

para todos nós.
Jornal do COSEMS: - Como o COSEMS lida com as diferenças apresenta-

das por cada região do estado e municípios?
Carminha: -  O COSEMS é um órgão cuja diretoria, heterogênea e multipartidária,

é formada de Secretários de Saúde de pequenos, médios e grandes municípios. Isso
garante a repre-sentatividade de todas as regiões nas pactuações. Temos ainda os
grupos temáticos, que ajudam a identificar as diferenças.

Jornal do COSEMS: - A senhora acaba de assumir a Coordenação da Política
Nacional de Humanização, em Brasília, o que é uma honra para o COSEMS e para
os Secretários de Saúde. Como está sendo esse início de experiência?

Carminha: - A Política Nacional de Humanização teve início em 2003, construída
naquilo que chamamos “o SUS que dá certo”. Para mim, esse início de experiência
tem sido muito interessante, especialmente pela possibilidade de aprofundamento da
conceituação teórica em cima da experiência prática e com a constatação de que
muita coisa está dando certo no país inteiro.

Um grande desafio para a PNH é a sua universalização, ou seja, que chegue
a todos os municípios, de todos os Estados. Por isso, pretendemos ampliar a
comunicação e fortalecer o diálogo com o CONASS,  CONASEMS E COSEMS
Estaduais,  nos aproximando dos municípios e aprofundando o nosso olhar.

Jornal do COSEMS: Estamos às vésperas do XXV Congresso de Secretá-
rios Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, oportunidade em que será eleita
a nova diretoria do COSEMS. Como está se dando esse processo?

Carminha:  A discussão acerca da eleição da diretoria do COSEMS se dá
antes, porém, a chapa só se concretiza durante o Congresso. Procuramos mesclar
novos e velhos integrantes, com a finalidade de não se perder a experiência daque-
les que fizeram ou fazem parte da diretoria. Buscamos a representatividade
multipartidária e um ponto essencial é que o Secretário que se dispuser a fazer parte
da diretoria tenha muita disponibilidade de tempo e, inclusive para sair de si próprio e
do seu município para olhar pelos demais.

Jornal do COSEMS: - A senhora gostaria de fazer algum outro comentário?
Carminha: Sim, gostaria de agradecer a todos e dizer que o COSEMS foi a

minha grande escola de gestão e fonte de aprendizado e de troca de experiências, na
relação com outros gestores, técnicos, funcionários do próprio COSEMS, da SES.
Aprender com o outro, essa foi a minha maior escola.
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