
 
 
 

 

 

 

NOTA EXPLICATIVA 01/2018 

Assunto: XXXIV Congresso Nacional de 
Secretarias Municipais de Saúde e o 6º 
Congresso Norte e Nordeste de 
Secretarias Municipais de Saúde. 

 

O Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde – 

CONASEMS realizará no Hangar Convenções e Feiras da Amazônia, em 

Belém/PA, entre os períodos de 25 a 27 de julho de 2018, o XXXIV Congresso 

Nacional de Secretarias Municipais de Saúde. O Congresso é um espaço de 

encontro de gestores de saúde de todo o país, onde a diversidade dialoga com 

princípios para consolidação do SUS. 

É o momento de debatermos profundamente com todos os envolvidos 

a partir de temas essenciais para a existência do SUS: Seu financiamento, 

governança com poderes Judiciário e Legislativo, e a mais importante das 

Políticas de Saúde, pois sem ela as demais não tem como existir: A Atenção 

Básica. 

O Congresso contará como sempre com espaço excelente para os 

stands dos COSEMS de todo Brasil, dos parceiros na gestão e na luta em 

defesa do SUS, e também de apoiadores e fornecedores. 

 Com três dias de programação, o Congresso direciona as atividades 

em grandes mesas para discussões dos principais temas que permeiam o SUS 

– 30 anos do Sistema Único de Saúde: Responsabilidade e Financiamento na 

gestão descentralizada, Unificação dos Blocos de Financiamento, Governança 

e Regionalização no SUS, avanços e desafios da Política Nacional de Atenção 

Básica. O evento também contará com a mesa “Gestão do SUS e 

Vulnerabilidade Populacional nas Macrorregiões Brasileiras”. 

O congresso será marcado pela comemoração dos 30 anos do 

CONASEMS, com a história da entidade, desde antes da criação do Sistema 

Único de Saúde e sua trajetória de enorme importância para a Saúde Pública 

do país. 



 
 
 

 

A “15ª Mostra Brasil aqui tem SUS” contará com um dia exclusivo 

dedicado somente às apresentações das experiências exitosas. O primeiro dia 

de Congresso contará com salas de apresentações dos 300 trabalhos 

selecionados pelos COSEMS de todo Brasil, a mesma tem por objetivo 

propiciar o intercâmbio de experiências municipais bem-sucedidas no SUS. 

 A Vila SUS trará além do espaço livre de encontro, serviços 

importantes para solução de problemas do gestor, com atendimento das 

diversas Secretarias do Ministério da Saúde. 

Com o tema: “A saúde que queremos para o Brasil – O direito à 

Saúde, a organização do Sistema e o Financiamento da Política de 

Saúde”, o evento, que acontece em ano eleitoral, contará com a presença de 

candidatos à Presidência da República, com o objetivo de promover o debate 

sobre as principais propostas dos gestores municipais do SUS. 

O Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Maranhão – 

COSEMS/MA, considera que o 34° Congresso Nacional de Secretarias 

Municipais  de Saúde é um espaço essencial que possibilitará produzir 

reflexões e trocas de experiências entre gestores de todo o Brasil. 

Considerando a importância da participação dos Gestores Municipais 

de Saúde, o COSEMS/MA disponibilizará passagens e hospedagem (quartos 

duplos) para os representantes (Coordenadores de CIR) de cada Região de 

Saúde do Maranhão e para os candidatos selecionados na “15ª Mostra Brasil 

aqui tem SUS”, nos seguintes critérios: 

I. A vaga destina-se ao Coordenador da Comissão Intergestores Regional 

(CIR); 

II. Na impossibilidade do Coordenador da CIR participar, o mesmo sorteará 

a vaga entre os Secretários Municipais de Saúde da Região; 

III. A indicação será feita através de ofício assinado pelo Coordenador da 

CIR com formulário de passagem preenchido; 

IV. O COSEMS/MA enviará as passagens até 72hs antes da viagem; 

V. O indicado da Região que não comparecer ao evento, ficará obrigado a 

reembolsar o COSEMS/MA, o pacote ofertado; 



 
 
 

 

VI. A alimentação, consumo no frigobar do hotel e inscrição será de 

responsabilidade dos participantes; 

VII. Cada participante ficará responsável por levar: Um produto típico de sua 

Região e um fardo de refrigerante Jesus; 

VIII. O participante que não levar os produtos solicitados pelo COSEMS/MA 

terá sua participação inviabilizada nos próximos eventos custeados pelo 

COSEMS/MA. 

IX. Prazo para envio da ficha preenchida: 09 de maio de 2018. 

Documentos necessários do participante: 

I. Ficha Preenchida (enviada pelo COSEMS/MA); 

II. Cópia do RG; 

III. Os documentos deverão ser enviados para: contato@cosemsma.org.br 

 

 

 

São Luís, 03 de maio de 2018. 

 

 
 

Idalete Rodrigues 

Secretária Executiva 

COSEMS/MA 
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