Curitiba, 05 de junho de 2.017

Exmos. Senhores Prefeitos e Exmas. Senhoras Prefeitas,

O XXXIII Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, com o tema
Diálogos no Cotidiano da Gestão do SUS vai reunir no Centro de Convenções Ulisses
Guimarães, em Brasília, durante os dias 12 e 15 de julho, milhares de trabalhadores do
cotidiano do SUS, dentre eles secretários municipais de saúde de todo o país,
profissionais de saude, dirigentes estaduais e do Ministério da Saúde.
O tema “Diálogos no Cotidiano da Gestão Municipal do SUS", tem referência no Manual
do Gestor que lançamos em Janeiro de 2017 e através do encontro de ideias, troca de
conhecimentos e experiências, formulação e aprofundamento de propostas no
Congresso fortaleceram as conexões entre a normativa dos diversos temas do SUS e sua
aplicação no cotidiano atual da gestão municipal de saúde.
Na programação, em anexo, estão oficinas, seminários, cursos e mesas que discutirão
temas importantes para a gestão municipal do SUS: atenção básica, financiamento da
saúde e unificação dos blocos de repasses com o estabelecimento das modalidades de
custeio e capital a partir de janeiro de 2018 e todo o processo de transição a ser
realizado em 2017 com planejamento ascendente e o processo de regionalização e
organização da rede de atenção à saúde e o papel da participação da comunidade nesse
planejamento, governança executiva da RAS por meio de consórcios, necessidade de
integração dos sistemas de informação em saúde, gestão de custos e dos fundos
municipais de saúde, cotidiano da participação da comunidade com o fim dos blocos de
financiamento, assistência farmacêutica, gestão do trabalho e da educação em saúde,
programa Mais Médicos, Judicialização da Saúde e relação com setor privado não
lucrativo.
Além desses temas realizaremos 3 oficinas com convidados para organização e
institucionalização do observatório ibero-americano de políticas e sistemas de saúde,
para dar continuidade ao projeto dos apoiadores regionais do CONASEMS - Projeto
Proadi e para aprofundarmos as experiências do apoio institucional da rede CONASEMS
COSEMS.
A Mostra “Brasil, aqui tem SUS” continua este ano com exposição de banners,
apresentação oral e debate de todas as experiências selecionadas pelo edital com a
novidade de ter um dia inteiro dedicado a ela de forma exclusiva.
E, é claro, o Paraná não pode prescindir da presença maciça de seus gestores municipais
de saúde neste fundamental CONGRESSO.
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Para tanto, convocamos todos os senhores e senhoras a liberarem o(a)s seus/suas
respectivo(a)s gestore(a)s para representarem o estado do Paraná!
Reiteramos que o custeio das inscrições de todo(a)s o(a)s gestore(a)s está
assegurado pelo COSEMS PR. E as demais demais despesas com transporte,
hospedagem e alimentação poderão ser cobertas com recursos já existentes nos
respectivos Fundos Municipais de Saúde, para esta finalidade, tais como PMAQ,
VIGIASUS, PAB variável. Não onerando absolutamente o tesouro municipal.
Contamos com o apoio de todo(a)s o(a)s senhore(a)s!
Sejam todo bem vindos ao XXXIII Congresso do CONASEMS.

Cristiane Martins Pantaleão
Presidente do COSEMS-Pr

Michele Caputo Neto
Secretário de Estado da Saúde do Paraná
Presidente do CONASS

Marcel Micheletto
Presidente da Associação de Municipios do Paraná
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