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Posse da Diretoria do CONASEMS para o biênio 2013/2014: 
Secretários Municipais do Tocantins são contemplados

www.cosemsto.org.br

Nizan Pereira de Souza
Secretário Municipal de Saúde de São Felix.

"O COAP  vem para somar e será interessante para nossa 
região do Capim Dourado, na busca da  melhoria da prestação 
de serviços de saúde da população". 

Sandra Regina de Souza Coli
Secretária Municipal de Saúde de Lajeado

“Com o COAP buscamos uma saúde publica de qualidade, 
sendo que as responsabilidades serão de todos os entes 
federativos e assim esperamos avançar quanto a uma maior 
qualidade nos serviços prestados aos clientes de saúde, ou 
seja, unidos somos mais fortes, pois uma andorinha sozinha 
não faz verão”.

Luiz Bento da Luz
Secretário Municipal de Saúde de Centenário.

“Estamos fazendo um estudo sobre a realidade dos nossos 
municípios e espero que possamos colher os frutos desse 
trabalho, que irá beneficiar toda a população da nossa região”. 

Secretários Municipais de Saúde comentam o COAP
Raimundo Santos da Costa Filho
Secretário Municipal de Saúde de Arraias

“Muita coisa precisa ser avaliada e o serviço de saúde 
melhorado para podermos ter a certeza de que o COAP – 
Contrato Organizativo de Ação Pública será um beneficio para 
os municípios”.

Iderlan Pinheiro
Secretario Municipal de Saúde de Praia Norte.

“Com a assinatura do contrato acredito que vai melhorar toda 
a rede de saúde, bem como a qualidade do atendimento e o 
acesso da população aos serviços de saúde”. 

Adelmo Pereira Barros
Secretário Municipal de Saúde de Chapada Natividade

“A expectativa é que esse Contrato venha atender as necessi-
dades da saúde no seu contexto geral. As ações publicas em 
saúde necessariamente precisa de melhoras amplas em 
desenvolvimento, entraves burocráticos e criar melhores  
parcerias com os municípios”.

 Em cerimônia realizada em Brasília no dia 29 de agosto de 2013, 
o CONASEMS dá posse a Diretoria para o biênio 2013/2014, contemplando 
secretários de saúde tocantinenses em diretorias, conselhos e secretarias 
extraordinárias, fortalecendo a participação do nosso estado e da região 
norte e consolidando a relevância dos COSEMS nas instâncias de decisão.

• Diretoria Executiva:
Dir. Descentralização e Regionalização Adjunto:  
Sinvaldo dos Santos Moraes
Aparecida do Rio Negro – TO

• Conselho Fiscal:
3º Membro/Suplente: 
Vânio Rodrigues de Sousa
Dueré – TO

• Secretarias Extraordinárias:
Sec. Extraordinária Atenção a Saúde/Norte:
Nicolau Carvalho Esteves
Palmas – TO 

Sec. Extraordinária Direito Sanitário/Norte:
Maria da Conceição Farias Rêgo
Tocantinópolis –TO

Sec. Extraordinária Relações
Interfederativas/Norte:
Rubens Carlos Neves – Araguaína – TO



2

BOLETIM INFORMATIVO  COSEMS TOCANTINS

www.cosemsto.org.br

COSEM
ST

O

 Augus t inópo l i s  t em 
experiência exitosa em saúde 
premiada na MOSTRA BRASIL 
AQUI TEM SUS apresentada 
durante o XXIX Congresso do 
CONASEMS em Brasília-DF.
 O Secretário Municipal 
de Saúde de Augustinópolis, 
Yatha Anderson Pereira Maciel, 
recebeu a premiação do MOSTRA 
BRASIL AQUI TEM SUS, referente 
a  experiência “Corujão do 
dezesseis”. O prémio foi entregue, 
no dia 29 de agosto de 2013 em 
Brasília, durante a posse da 
Diretoria do CONASEMS 2013/ 14.

 A experiência 
“ C o r u j ã o  d o 
dezesseis”, que 
trouxe atendi-

m e n t o  e m 
atenção primária à 

saúde para a população masculi-
na do município no período 
noturno das segundas-feiras na 
Unidade de Saúde V situada na 
vila dezesseis em Augustinópolis 
-TO, foi escolhida dentre 179 
expe r i ênc ia s  ap resentadas 
durante o XXIX Congresso do 
CONASEMS em Brasília (07 a 10 de 
julho de 2013), representando 

brilhantemente o nosso Estado e 
a Região Norte.
 Por possibilitar acesso 
aos cidadãos que por ventura são 
os mais ausentes das ações de 
Atenção P r imár ia à Saúde 
(Homens na idade economica-
mente ativa – 20 a 59 anos, 
incluindo trabalhadores rurais), 
oferecendo a este público todas 
os serviços que devido a incom-
patibilidade de horários de 
trabalho dos mesmos e de 
funcionamento das unidades de 
saúde, ficavam com acesso 
restrito.
 A  e x p e r i ê n c i a  d o 
Município de Augustinópolis foi 
avaliada com nota “E” (Excelen-
te), deixando a todos orgulhosos 
de estarmos fazendo parte dessa 
nova “safra” de Gestores que 
muito se esforçam para aumentar 
o acesso e  dar mais qualidade aos 
serviços de saúde, não somente 
por atendimento às demandas 
mas trazendo a estratégia de 
ações programáticas à rotina dos 
seus munícipes.
 Nossas mais honrosas 
congratulações a toda equipe da 
SEMUS de Augustinópolis.

Augustinópolis em destaque
nacional com premiação na
MOSTRA BRASIL AQUI TEM SUS

Tárley Abdalla (Assessor Técnico do COSEMS-TO) 

Colaboradores
Josefa de Oliveira Machado
Luciana de Sousa Miranda Gomes
Tárley de Souza Abdalla
Divana Lopes Bezerra
Marcela Ferreira Sousa

Tiragem: 1.000 exemplares
Impressão: Nova Era
Distribuição gratuita.

site: cosemsto.org.br
email: cosemstocantins@gmail.com

Sinvaldo dos Santos Moraes
Presidente

Maria da Conceição Marinho de F. Rêgo
Diretoria Administrativa

Maria de Lourdes Amaral Dourado
Diretoria Financeira

Larissa Arantes Lopes
Diretoria de Descentralização e 
Regionalização

Conselho Fiscal:

Robelvar Paschoal de Almeida
1º Conselheiro Titular

Humberto Santana
2º Conselheiro Titular

Clésio Alves da Silva
3º Conselheiro Titular

Diretoria COSEMS/TO

Conselho de Secretarias Municipais 
de Saúde do Estado do Tocantins
104 Norte Av: LO 02, LT 19, Edíficio 
Homaidam, Palmas-TO, CEP:77006-022 
Fone: (63) 3218-1782/3218-1017
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População de  São Miguel
tem academia pública

 As pessoas que sofrem de hipertensão e diabetes no 
município de São Miguel, ao norte do Estado, fazem 
exercícios físicos duas vezes por semana na academia de 
ginástica totalmente gratuita. Idosos e pacientes do grupo 
de saúde mental também participam do projeto.

Homens têm atendimento 
diferenciado em Paraíso

 Para melhor atender os homens  o município  criou  
um horário diferenciado,  de acordo com a Política 
Nacional de Saúde do Homem do Ministério da Saúde, que 
visa  facilitar e ampliar o acesso da população masculina 
aos serviços de saúde.

População de Barra do Ouro
conta com  fisioterapia

 Com objetivo de reabilitar e melhorar a qualidade de 
vida da população, o município de Barra do Ouro oferece um 
serviço de fisioterapia voltado para crianças, adultos e 
idosos na zona urbana e rural. O atendimento acontece 
desde março de 2013, de segunda a quinta-feira.

Saúde Renovada nos Bairros
beneficia Pindorama

 O município de Pindorama realiza duas vezes ao mês o 
“Saúde Renovada nos Bairros”. O atendimento oferece 
diversos serviços de saúde como atualização de caderneta 
de vacinação, teste glicêmico, solicitação de exames 
laboratoriais, aferição de pressão arterial entre outros.

Cristalândia enfrenta o mosquito da dengue em 2013
 No ano de 2013 a 
Secretaria de Saúde de 
Cristalândia dedicou-se ao 
trabalho de combate ao 
mo s q u i t o  d a  D e ng u e 
realizando palestras nas 
escolas, panfletagens e 
visitas as residências e 
comércios, onde a equipe 
montou um cronograma de 

trabalho que envolveu todos 
os setores da saúde local, 
incluindo também dentistas, 
equipes do NASF, agentes de 
saúde, técnicos de enferma-
gem, equipe da Saúde da 
Família e também contou 
com parcerias da prefeitura e 
dos alunos. 
 Foram distribuídas telas 

para cobertura de caixas 
d'água e sacos de lixo para 
limpeza de quintais, sob 
monitoramento dos agentes 
de endemias, durante a 
realização do dia D de 
Combate ao mosquito da 
dengue em 22 de novembro,  
envolvendo todas as escolas 
e servidores da saúde. 
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Agenda

Congresso
CONASEMS 2014
Serra-ES
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Brasília-DF 12 a 15 de março de 2014

Mensagem do Presidente 

previsto para Junho 2014

“No fechamento de mais um ano de trabalho, 

revigorados pelo amor de Cristo, agradecemos por cada 

passo dado em direção do bem estar social do povo 

Tocantinense e pela oportunidade de termos nos 

encontrado durante essa jornada.

Reiteramos nossa disposição no sentido de estreitarmos 

nossos laços de amizade e buscarmos o objetivo comum 

de efetivação do direito à saúde pública eficiente e 

humana. Que todos possam ter um feliz natal e um ano 

novo profícuo e abençoado.”
Sinvaldo dos Santos Moraes

Presidente do Cosems-TO


