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COMUNICADO SOBRE A ENTREGA DE CILINDROS DE OXIGÊNIO 

VAZIOS PELO GOVERNO DO ESTADO 

 

 

Informamos que na data de 08/04/21 o presidente do COSEMS/SP e Assessoras 

se reuniram com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Secretaria de 

Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo para discutir a distribuição dos 

cilindros de oxigênio vazio pelo Governo do Estado. A pauta da reunião era discutir uma 

grade de distribuição para esta semana (num total de 350 cilindros), uma vez que havia 

diferença entre a relação de municípios apurada pelo COSEMS/SP e encaminhada para 

Secretaria de Desenvolvimento Econômico - construída junto aos Gestores Municipais 

de Saúde - e outra relação elaborada pela Secretaria de Desenvolvimento Regional.  

A proposta do COSEMS/SP, amparada em critérios técnicos de distribuição, era 

contemplar os municípios da lista apurada junto aos gestores municipais. No entanto, 

ficou definido que nesta semana as entregas contemplariam a relação da Secretaria de 

Desenvolvimento Regional, e que a partir da próxima semana a relação de entregas 

passará a ser discutida junto ao COSEMS/SP. 

Considerando as entregas já realizadas pelo Governo Estadual até a data de 

08/04/2021, dos 72 municípios da relação elaborada pelo COSEMS/SP apenas 11 haviam 

sido contemplados, sendo que outros 35 municípios da lista da Secretaria de 

Desenvolvimento Regional receberam cilindros apesar de não constarem na lista do 

COSEMS/SP. Assim, ainda faltam 61 municípios da relação do COSEMS/SP para 

receber cilindros de oxigênio vazios.   

O COSEMS/SP reitera seu posicionamento de se manter na discussão sobre a 

distribuição dos cilindros de oxigênio vazios com o Governo do Estado de São Paulo.  

Destacamos que a proposta do COSEMS/SP é amparar a distribuição dos cilindros 

em critérios técnicos.  

Reforçamos o nosso compromisso com os Gestores Municipais de Saúde 

paulistas, nos mantendo na missão de atuar em defesa do SUS municipal.  

 

 

São Paulo, 09 de Abril de 2021. 
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