Prezado (a) secretário (a) municipal de saúde,

COSEMS R

O Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Estado do Rio de Janeiro
(Cosems RJ) gostaria de dar-lhe as boas vindas e colocar-se à disposição para apoiálo (a) nos desaﬁos que serão enfrentados na gestão da Saúde em seu município.
Os senhores acabam de receber o Manual do (a) Gestor (a) Municipal do SUS, fruto
de uma parceria entre o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde
(Conasems), o Laboratório de Práticas de Integralidade em Saúde, o Instituto de
Medicina Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (LAPPIS/IMS/UERJ) e
Cosems RJ. O objetivo da publicação é auxiliar nas tomadas de decisão e ajudar a
aprimorar as ações dos gestores.
Este Manual aborda os principais temas aos quais o (a) secretário (a) municipal de
saúde deve estar atento em seu cotidiano. Há um check-list de ações que devem ser
realizadas e também são abordados os principais conceitos e diretrizes da Política
Nacional de Saúde. Pretende-se, com esta publicação, estabelecer uma conexão
entre a normativa de diversos temas do SUS com o dia-a-dia da gestão. Junto com ele
os senhores também receberam uma agenda, produzida pelo Conasems, e que
também poderá auxiliar no cotidiano da gestão municipal.
A seguir apresentamos brevemente a história, a organização e a atuação do
Cosems RJ e convidamos o (a) senhor (a) a participar e fortalecer a representação
dos secretários municipais de saúde nas instâncias de pactuação técnica e política.

Histórico e organização
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Com a missão de contribuir para a formulação e avaliação de políticas públicas de
saúde, o Cosems RJ presta apoio técnico e institucional aos gestores municipais de
saúde ﬂuminenses. Criada em meados da década de 1980, a entidade promove,
desde então, a articulação e a pactuação técnica e política em torno dos interesses
municipais, com vistas à defesa dos princípios e diretrizes do SUS.
A representação política do Cosems RJ é composta pela Diretoria (Presidente, Vicepresidentes, Secretário Geral e Diretor Financeiro), que atua juntamente a quatro
diretorias temáticas: Comunicação; Relações Institucionais e Parlamentares; Direito
Sanitário; e Regionalização e Descentralização. Nossa atuação é suprapartidária e a
composição da Diretoria tem procurado, historicamente, contemplar a representação
de todas as Regiões de Saúde do Estado, garantindo ampla legitimidade nos
encaminhamentos de pautas relevantes para o SUS de todo o Estado do Rio de
Janeiro.
Nosso arranjo organizacional conta ainda com um corpo técnico qualiﬁcado que
responde pelas Assessorias Técnica, Jurídica, Administrativa e de Comunicação,
além de uma equipe de Apoiadores Regionais que atuam distribuídos nas nove
Regiões de Saúde ﬂuminenses.

Participação nas instâncias decisórias
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Mensalmente, são realizadas as Assembleias do Cosems RJ, um espaço
fundamental de integração dos gestores onde são discutidas as pautas para
pactuação na Comissão Intergestores Bipartite (CIB-RJ) e deliberadas questões de
interesse dos municípios no área da Saúde. A Assembleia mensal do Cosems RJ
geralmente acontece após as reuniões das Comissões Intergestores Regionais
(CIR), que são momentos de diálogo e pactuação que acontecem em cada Região de
Saúde onde se reúnem gestores e técnicos das secretarias municipais de saúde de
cada região, além dos apoiadores do Cosems RJ e de representantes da Secretaria
Estadual de Saúde. A participação dos gestores nessas reuniões regionais, na
Assembleia e na CIB é de extrema importância para que os interesses de cada
município sejam representados, pois é nesses espaços que se busca articular os
ajustes necessários nas políticas e ações de saúde no Estado.
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www.cosemsrj.org.br
Acesse nosso site, conheça nossa equipe e
participe de nossas reuniões!

Maria da Conceição de Souza Rocha
Presidente - Cosems RJ
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