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Presidenta Dilma Rousseff  
assina Decreto 7.508/11 para  

regulamentação da Lei Orgânica 
de Saúde nº 8.080 - pág.3 

COSEMS/SP realiza Encontro  
para discussão da Nova  

Política de Atenção Básica e 
Ouvidoria do SUS - pág.4

Secretaria Municipal de Saúde de 
Porto Feliz recebe prêmio  

Pró Equidade 

Aparecida Pimenta é reeleita 
Vice-Presidente do CONASEMS  

e órgão define novas metas 

Parabéns Gestão

Estado de São Paulo comparece com  
mais de 300 representantes

XXVII Congresso do CONASEMS, em Brasília

Ministro da 
Saúde, Alexandre 
Padilha, 
participou da 
abertura do 
evento que 
também sediou o 
VIII Congresso 
Brasileiro de 
Saúde, Cultura 
de Paz e não 
violência. Próxima 
edição será em 
Maceió (AL).

Programa PROQUALI atua com cooperativas  
e agricultores familiares para doação  
semanal de cestas alimentares - pág.3

Secretária Municipal de Saúde de Diadema será 
acompanhada por mais cinco gestores 

paulistas na diretoria da instituição - pág.2

Considerado o maior evento 
de saúde pública da América 
Latina, o XXVII Congresso 
do Conselho Nacional de 
Secretarias Municipais de Saúde 
(CONASEMS) contou com 
mais de 4 .700 inscrições, entre 
gestores, profissionais, técnicos, 
educadores, pesquisadores da 
área de saúde e usuários de 
todo o país. O Estado de São 
Paulo foi representado por 305 
participantes, sendo 75  Secretários 
Municipais de Saúde, número 
recorde de gestores paulistas em  

congressos do CONASEMS.
Os destaques dessa edição 
foram as seis mesas principais: 
‘Saúde no Centro da Agenda de 
Desenvolvimento do Brasil’; 
‘O Parlamento e a Construção 
do SUS’; ‘Intersetorialidade’; 
‘Gestando a Rede de Atenção 
à Saúde por Meio das Linhas 
de Cuidado’; ‘Valorização, 
Qualificação  e  Fortalecimento 
da Atenção Básica’ e a mesa 
do VII Congresso Brasileiro de 
Saúde, Cultura de Paz e Não 
Violência. Leia mais na pág.3
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Presidente: Ademar Arthur Chioro dos Reis – SMS São Bernardo do Campo
1º Vice-Presidente: José Fernando Casquel Monti – SMS Bauru
2ª Vice-Presidente: Sílvia Elisabeth Forti Storti – SMS Olímpia
1ª Secretária: Luciana Aparecida Nazar Maluf – SMS Batatais
2º Secretário: Nancy Ferreira da Silva Cunha - SMS Buritama 
1ª Tesoureira: Célia Cristina Pereira Bortoletto – SMS Suzano
2ª Tesoureira: Tânia Regina Gasparini Botelho Pupo – SMS Jundiaí 
Diretor de Comunicação: Luís Fernando Nogueira Tofani – SMS Várzea Paulista
Vogais:
01- Claudia da Costa Meirelles – SMS Porto Feliz
02- Denis Bruno de Brito – SMS Cajati
03- Fabiana Arenas Stringari de Parma – SMS Votuporanga
04- João Rogério de Oliveira – SMS Laranjal Paulista 
05- Jocelene Batista Pereira – SMS Cubatão 
06- Jorge Yochinobu Chihara – SMS Junqueirópolis
07- José Francisco Kerr Saraiva – SMS Campinas
08- Kelen Cristina Rampo Carandina – SMS Cordeirópolis
09- Lucia Yassue Tutui Nogueira – SMS Ourinhos
10- Marcia Aparecida Bertolucci Pratta – SMS Descalvado
11- Marco André Ferreira D´Oliveira – SMS Itapeva
12- Sérgio Renato Macedo Chicote – SMS Ituverava
13- Sônia Mára Neves Ferri – SMS Jaboticabal
14- Sônia Regina Hebling Camargo – SMS Casa Branca

Expediente

Representantes  do COSEMS/SP na Comissão  
Intergestores Bipartite (CIB) do Estado de São Paulo
I -Titulares:
1- Ademar Arthur Chioro dos Reis - Presidente do COSEMS/SP
2- José Fernando Casquel Monti - SMS de Bauru
3- Sílvia Elisabeth Forti Storti - SMS de Olímpia
4- Januario Montone - SMS de São Paulo
5- José Francisco Kerr Saraiva - SMS de Campinas
6- Célia Cristina Pereira Bortoletto - SMS de Suzano
7- Luís Fernando Nogueira Tofani - SMS de Várzea Paulista
II – Suplentes:
1- Luciana Aparecida Nazar Maluf - SMS de Batatais
2- Nancy Ferreira da Silva Cunha - SMS de Buritama
3- Claudia da Costa Meirelles - SMS de Porto Feliz
4- Tânia Regina Gasparini Botelho Pupo - SMS de Jundiaí
5- Sônia Mára Neves Ferri - SMS de Jaboticabal 
6- Jorge Yochinobu Chihara - SMS de Junqueirópolis
7- Jocelene Batista Pereira - SMS de Cubatão

Diretoria do COSEMS/SP
(2011 - 2013)

Representantes do COSEMS/SP junto ao Conselho  Estadual de Saúde 
Titulares:
1– Ademar Arthur Chioro dos Reis - SMS de São Bernardo do Campo 
2– Luís Fernando Nogueira Tofani - SMS de Várzea Paulista
Suplentes:     
1– Marco André Ferreira D’ Oliveira - SMS de Itapeva 
2– Célia Cristina Pereira Bortoletto  - SMS de Suzano 

Jornalista Responsável: Bruno Scarpelli Quiqueto MTb - 60088 SP 
E-mail: cosemssp@hotmail.com 
Fone: (13) 78083501
Gráfica: Laser Press Gráfica e Editora Ltda.
Tiragem: 1200 exemplares 
Periodicidade: Mensal
Papel reciclado - O COSEMS/SP cuida do meio ambiente
Correspondência
Avenida Doutor Arnaldo, 351 - 3º andar, sala 309
CEP: 01246-000 - São Paulo - SP 
E-mail: cosemssp@saude.sp.gov.br
blogdocosemssp.blogspot.com

Este mês foi marcado por uma intensa profusão de fatos e documentos 
de grande importância para o SUS e em especial para o Estado de 

São Paulo. Destacamos a histórica participação de São Paulo durante 
o XXVII Congresso do CONASEMS, em Brasília, a publicação de 
Portarias Federais referentes à Rede de Urgência e Emergência, ao 
Programa de Qualificação da Atenção Básica e à Rede Cegonha. Além 
disso, o processo de debate e pactuação das Redes Regionais de Atenção 
à Saúde em oficinas organizadas por todo o Estado foi um movimento 
bipartite maduro e de diálogo democrático, cujo resultado, através da 
pactuação de um Termo de Referência, propiciará avanços na construção 
da integralidade no SUS em São Paulo. Dois decretos foram publicados 
com avaliações bastante antagônicas. Nossa Presidenta assinou o Decreto 
Federal 7.508 que regulamenta a Lei 8.080/90 e dispõe sobre a organização 
do SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação 
inter federativa, apresentando novos dispositivos como a RENASE, o 
Mapa de Saúde e o Contrato Organizativo de Ação Pública de Saúde, 
além da formalização de COSEMS, CONASS, CONASEMS, CIB e CIT. 
Já nosso Governador de São Paulo assinou o Decreto Estadual 57108 
que regulamentou a Lei Estadual 1131/10, sobre a qual o COSEMS/
SP já apresentou denúncia contra o Ministério Público, uma vez que 
regulamenta a “dupla porta” nos hospitais públicos do Estado para 
atendimento diferenciado a usuários de planos de saúde em detrimento 
da população que utiliza do SUS. Mais situações por comemorar do que 
a lamentar, mas nosso trabalho enquanto gestores do SUS torna-se cada 
vez maior e mais complexo. Boa leitura e bom trabalho a todas e todos!
Luís Fernando Nogueira Tofani
Diretor de Comunicação do COSEMS/SP 

Avanços e retrocessos no SUS São Paulo

Aparecida Pimenta é reeleita e segue na 
Vice-presidência do CONASEMS

Com prioridade no combate 
à dependência  química,    

principalmente do Crack, 
e na aprovação da Emenda  
Constitucional nº 29, o Secretário 
Municipal de Saúde (SMS) de 
Maringá (PR), Antônio Carlos 
Figueiredo Nardi foi reeleito 
Presidente do Conselho Nacional 
de Secretarias  Municipais de Saúde 
(CONASEMS), assim como sua 

Vice, a SMS de  Diadema,  Aparecida 
Linhares Pimenta, durante o XXVII 
Congresso do CONASEMS.
Ao todo, cinco representantes 
do Estado de São Paulo, além da 
Secretária, farão parte da diretoria 
do CONASEMS: Sílvia Elisabeth 
Storti, SMS de Olímpia, na 
Secretaria Exraordinária de Direito 
Sanitário; Célia Cristina Pereira, 
SMS de Suzano, na Secretaria 
Extraordinária de Atenção à Saúde; 
Tânia Regina Gasparini Botelho, 
SMS de Jundiaí, na Secretaria 
Extraordinária de Municípios de 
Médio  Porte;  Luís Fernando  
Tofani, SMS Várzea Paulista, 
na Secretaria Extraordinária de 
Saúde Mental e  Claudia da Costa  
Meirelles, SMS de Porto Feliz, no 
Conselho Fiscal.

>Aparecida Pimenta, em Brasília
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Como nova proposta de comunicação, o Jornal impresso sofreu reformulação gráfica 
e passou a utilizar papel reciclado e, em breve, estaremos com nosso novo site.
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O Programa de Reforço e 
Qualificação Alimentar 

(PROQUALI), desenvolvido pela 
Prefeitura de Porto Feliz por meio 
da Secretaria Municipal de Saúde, 
recebeu o prêmio ‘Pró-Equidade em 
Saúde’, durante o XXVII Congresso 
do CONASEMS, em Brasília, como 
umas das melhores práticas públicas 
na área de saúde de todo o país. O 
anúncio oficial foi realizado dia 20 
de junho, pelo Ministério da Saúde 
(MS), CONASEMS, em parceria 

Programa de Reforço e Qualificação 
Alimentar, de Porto Feliz,  
é premiado em Brasília

com o Centro de Estudos de Políticas 
e Informação sobre Determinantes 
Sociais da Saúde (CEPI-DSS).
Criado em 2007 pelo Governo 
Municipal, o projeto foi reconhecido 
pelas ações voltadas ao combate 
à fome, insegurança alimentar 
e cidadania. Atualmente, o 
PROQUALI atende mais de 330 
famílias de baixa renda da cidade 
através do fornecimento de cestas 
semanais com frutas, verduras e 
legumes, além do acompanhamento 

periódico das famílias cadastradas. 
Desde sua implantação, o programa 
já forneceu aproximadamente 30 mil 
cestas, totalizando 330 toneladas de 
alimentos em três anos, e mais de 
1500 pessoas avaliadas pela equipe 
multidisciplinar, que envolve cerca 
de 170 profissionais. 
Os produtos são provenientes 
dos agricultores familiares que se 
agregam a cooperativas beneficiadas 
pelo Programa de Aquisição de 
Alimentos (PAA), do Ministério do 
Desenvolvimento Social (MDS), 
cujo excedente da produção se 
destina a programas de combate à 
fome. Atualmente, três cooperativas 
da região participam do PROQUALI: 

Iperó, Sorocaba e Porto Feliz.
“É um grande reconhecimento que 
serve como combustível para a 
continuidade das atividades, tendo 
em vista que somos um município 
pequeno frente àqueles que 
possuem maiores recursos humanos 
e financeiros”, ressalta Claudia 
Meirelles, Secretária de Saúde de Porto 
Feliz e diretora do COSEMS/SP.

No dia 29 de junho, o Diário   
Oficial da União publicou a 

assinatura do Decreto 7.508/11, 
realizada pela Presidenta Dilma 
Rousseff, que regulamenta a Lei 
nº 8.080/90, conhecida como 
Lei Orgânica da Saúde. Através 

Dilma assina Decreto Federal para regulamentação da  
Lei Orgânica de Saúde 

da mobilização dos COSEMS, 
CONASEMS,  CONASS e 
Ministério da Saúde, o documento 
prevê as Portas de Entrada como  
principais ações de assistência 
à  saúde, além de reconhecer  
as entidades como órgãos 

representativos dos  gestores 
públicos para organização e 
funcionamento  das ações e  serviços 
integrados às Redes de Atenção 
à  Saúde. O Decreto  também 
idealiza o Contrato Organizativo 
da Ação Pública da Saúde, que 

definirá as responsabilidades 
individuais e coletivas dos entes 
federativos com relação às ações 
e serviços de  saúde, assim como 
as metas, critérios de avaliação e 
desempenho, recursos financeiros, 
seu controle e fiscalização.

Delegação Paulista participa com mais de 300 inscritos 
no XXVII Congresso do CONASEMS

>Família beneficiada com doação

A delegação do Estado de 
São Paulo contou com sua 

maior representatividade em 
congressos do Conselho Nacional 
de Secretarias Municipais de 
Saúde (CONASEMS), em Brasília. 
Realizado no Centro de  Convenções 
Ulisses Guimarães, de 8 a 12 de 
julho, o XXVII Congresso do 
CONASEMS e o VIII Congresso 
Brasileiro de Saúde, Cultura de Paz 
e Não-Violência, abordou como 
tema a ‘Saúde no Centro da Agenda 
de Desenvolvimento do Brasil e 
a Ampliação e  Qualificação do 
Acesso do Cidadão ao Sistama 
Único de Saúde - SUS’. O evento 
reuniu mais de 4.700 inscritos entre 
gestores, profissionais, técnicos, 
educadores, pesquisadores da área 
de saúde e usuários de todo o país. 
Com 305 participantes, sendo 

75 Secretários Municipais de 
Saúde (SMS), o número de 
gestores paulistas é  a  prova do   
fortalecimento   do   Conselho,   afirma 
Ademar Arthur Chioro, Presidente  
do COSEMS/SP. “O maior  
congresso da história do 
CONASEMS contou com a 
mais expressiva participação  
dos gestores paulistas. Voltamos 
mais esperançosos com o futuro  
do  SUS”, diz.
Na  cerimônia  de   abertura, o   Ministro 
da  Saúde,  Alexandre   Padilha, 
reconheceu o esforço dos gestores 
na estruturação e desenvolvimento 
das políticas que permeiam o SUS, 
destacando a importância decisiva 
do CONASEMS na aprovação do 
decreto 7.508/11, que regulamenta 
a Lei Orgânica de Saúde nº 8.080. 
“Sem os Secretários Municipais 

de Saúde o SUS não existiria”,  
ressalta Padilha.
O Ministro também anunciou 
a assinatura de um conjunto de 
Portarias para o fortalecimento 
da Atenção Básica (AB) como 
o aumento do Piso de AB, com 
acréscimos diferenciados para 
alguns Municípios, reajuste do 
financiamento das equipes de Saúde 
da Família (ESF), a construção de 
8 mil Unidades Básicas de Saúde 
(UBS) e a ampliação de mais15 mil 
UBS, entre outras iniciativas.
Durante o evento foram 
desenvolvidas mais de 140 atividades 
incluindo oficinas, seminários, 
cursos, lançamentos de publicações, 
painéis, mesas redondas e Café com 
Ideias. Destaque para reunião entre 
membros da Diretoria do COSEMS/
SP com o Secretário de Atenção à 

Saúde do MS, Helvécio Miranda 
Magalhães Júnior, onde foi abordada 
a implantação das Redes Temáticas 
no Estado de São Paulo.
Ao  término do evento, aprovada  
pela  Plenária Final do Congresso, 
no dia 12 de julho, a Carta de Brasília 
enumerou diretrizes estratégicas 
para a consolidação do SUS, que 
servirão como metas de atuação 
do CONASEMS e do COSEMS, 
propondo a construção de uma 
agenda política para dialogar com 
a sociedade, que explicite a defesa 
da saúde pública, com os princípios 
básicos do SUS, universalidade, 
integralidade e equidade.
Maceió (AL) foi eleita para sediar 
o próximo congresso, ainda sem 
data definida. Confira a cobertura 
completa no site: www.congresso.
conasems.org.br .

COSEMS/SP - EM DEFESA DO SUS
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COSEMS/SP reúne gestores para 
discussão da Nova Política de 
Atenção Básica e Ouvidoria  

do SUS

OConselho de Secretários 
Municipais de Saúde do 

Estado de São Paulo (COSEMS/
SP), em parceria com o Ministério 
da Saúde (MS), promoveu, dia 04 
de julho,  na Associação Paulista 
dos Cirurgiões Dentistas (APCD),  
Encontro para Discussão da Política 
Nacional de Atenção Básica e 
também da Ouvidoria Geral do 
SUS.
Nova Política de Atenção Básica
Abrindo o encontro, com  mais de 
200 participantes entre gestores 
e técnicos de saúde, o Diretor do 
Departamento de Atençaõ Básica 
do MS, Heider Aurélio Pinto, 
apresentou as novas propostas do 
Governo Federal para consolidar 
e aperfeiçoar a Política Nacional 

de Atenção Básica, ressaltando os 
nós críticos do sistema no País, 
assim como a importância e o 
avanço da Atenção Básica (AB) 
como forma de aprimoramento do 
SUS. “A Estratégia da Saúde da 
Família (ESF) é a base prioritária 
na expansão e consolidação da AB 
no Brasil”, afirma Pinto. Dentre 
as dificuldades apresentadas 
pelo diretor, destacam-se a 
infraestrutura das UBS, onde 
apenas 25% estão em condições 
adequadas para atendimento e 
17% possuem conectividade à 
internet, fatores preponderantes 
para os dias atuais. Os modelos 
e a qualidade de atenção também 
deverão sofrer alterações focando 
não apenas na doença relacionada, 

Ouvidoria do SUS
No segundo debate do encontro, 
a Coordenadora Geral do 
Sistema Nacional de Ouvidorias 
(SNO), Maria Moro, apresentou, 
para 60 gestores, a proposta 
de implantação de ouvidorias 
nas Secretarias de Saúde, em 
Municípios com mais de 100 
mil habitantes, enfatizando sua 
relevância como mecanismo de 
participação social e qualificação 
da gestão participativa do SUS.
Atualmente no Brasil, 211 
Secretarias Municipais de Saúde já 
contam com serviço de ouvidoria. 
Hospitais, Regionais de Saúde e 
Macrorregiões também utilizam 
dessa ferramenta, somando 278 
ouvidorias do SUS implantadas 
em todo território nacional. 
Esses números equivalem a 20% 
de cobertura populacional nas 
cidades brasileiras. 
“É fundamental que o cidadão 
tenha um local para solicitar 
informações, registrar sugestões, 
elogios, reclamações e denúncias. 
Esse procedimento auxilia e serve 
como referência para mudanças 
na política de saúde nas regiões”, 
explica a coordenadora.
O Departamento de Ouvidoria 
Geral do SUS (DOGES), por meio 
da Coordenação Geral do Sistema 
Nacional de Ouvidorias do SUS, 
disponibiliza o suporte necessário 
para Estados e Municípios 
implantarem e implementarem 
ouvidorias em suas respectivas 
Secretarias de Saúde. O objetivo 
do DOGES é formar uma rede de 
ouvidorias do SUS.

> Heider Aurélio Pinto fala sobre nova Política de Atenção Básica, na  APCD

FURP recebe prêmio de Saúde Ambiental 
No último mês de julho, a 

Fundação para o Remédio 
Popular “Chopin Tavares de Lima  
- FURP”, recebeu o prêmio de 
Saúde Ambiental, por atender 
todos os requisitos na questão 
ambiental de controle integrado de 
pragas. A escolha ocorreu durante 
a 8ª edição do “Troféu Destaque 

Integração”, que premiou 250 
empresas de diversos segmentos. 
Durante 12 meses, técnicos da 
empresa Astral - Saúde Ambiental, 
realizaram vistorias em todas as 
áreas da Fundação, com o objetivo de 
identificar e prevenir a proliferação 
de pragas como: mosquitos, moscas, 
aranhas, formigas, baratas e outras. 

Segundo o diretor da Astral, Paulo 
Cunha, a FURP atendeu todos os 
requisitos exigidos de uma empresa 
preocupada com a saúde ambiental. 
É a terceira vez que a Fundação 
recebe essa premiação, já havia sido 
escolhida em 2004 e 2005. 
Para o gerente da área de Serviços 
Administrativos da FURP, Nivaldo 

Panini, esse resultado é de extrema 
importância principalmente para 
uma indústria farmacêutica, que 
atua na melhoria da qualidade de 
vida da população. “É fundamental 
garantir a qualidade dos nossos 
produtos e a saúde dos nossos 
funcionários, por isso atuamos na 
prevenção e conscientização”. 
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mas no indivíduo, sua história e 
seu meio de vida. 
A instabilidade e rotatividade dos 
profissionais de saúde também 
preocupam o MS. O processo de 
trabalho deverá ser orientado em 
função de prioridades, metas e 
resultados, definidos em comum 
acordo pela equipe. “O trabalho 
em conjunto é primordial. 
Equipes organizadas, com 
objetivos definidos e alcançados, 
estimulam os profissionais e  
consequentemente melhoram o 
atendimento”, ressalta Pinto.
Como forma de melhoria da 
política da   AB, o  MS sugere 
o fortalecimento da gestão em 
todos os níveis, a valorização e 
requalificação dos profissionais 
e também das UBS, ações 
intersetoriais, definição do 
financiamento tripartite e qualidade 
na abrangência de atendimento 
a todos os indivíduos. Segundo 
informações do MS, estima-se que 
pelo menos 8 mil UBS, estabelecidas 
dentro do tamanho estipulado 
pela ANVISA (153,42m2) e mais 
de 23 mil UBS, com menores 
dimensões, necessitam de reformas 
ou ampliações estruturais.
Até o final de 2012, o MS deseja 
avaliar as condições de todas as 
USB espalhadas pelo País. O 
sistema informatizado deverá estar 
presente na totalidade das unidades 
até 2014, para a realização de ações 
tais como educação à distância e 
telessaúde, implantação do cartão 
nacional de saúde e unificação do 
sistema de informação através do 
registro eletrônico do usuário. 
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