
ETAPAS MACROREGIONAIS DAS CONFERÊNCIAS ESTADUAIS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E DAS MU-

LHERES JÁ ESTÃO DEFINIDAS 

A Secretaria Estadual de Sau de acaba de convocar os municí pios para as etapas Macrorregionais da 

1ª Confere ncia Estadual de Vigila ncia em Sau de e da 1ª Confere ncia Estadual de Sau de das Mulhe-

res, que sera o realizadas agora em maio. Todos os municí pios devem participar e ajudar a definir as 

prioridades que va o constar no Documento  Orientador e a propor aço es para o fortalecimento dos 

programas  da Sau de das Mulheres e da Vigila ncia em Sau de. As macrorregionais tambe m sa o im-

portantes para eleger os delegados que va o para a Confere ncia Estadual. 

O tema central da Confere ncia que vai tratar da sau de das mulheres sera  “Sau de das Mulheres: Desafios para a Integralidade 

com Equidade” e o eixo principal vai tratar do “Implantaça o da Polí tica Nacional de Atença o Integral a  Sau de das Mulheres”.  

Ja  a confere ncia de Vigila ncia em Sau de tera  como tema central “Vigila ncia em Sau de: Direito, Conquistas e Defesa de um SUS 

pu blico e de qualidade” e o eixo principal sera  “Fortalecimento dos programas e aço es de Vigila ncia em Sau de”. 

Mais informaço es podem ser conse-

guidas no Dia rio Oficial de 05/04/17, 

Portaria 237 e Portaria 238, DO de 4 

de abril, e tambe m nas Resoluço es 

452, DO de 05/04/17 e Resoluça o 

449, DO de 11/01/17, publicadas pelo 

Conselho Estadual de Sau de.  Confira o 

calenda rio ao lado e programe-se.  

Participe! 

 

 

 

MENSAGEM DO PRESIDENTE: 

Prezados colegas,  
 
Vivemos um período de transformação no serviço público, on-
de se busca a transparência, a moralização dos atos e a gestão 
efetiva dos recursos. Na saúde, onde atuamos, isso é ainda 
mais primordial, por lidarmos com vidas humanas. Foi pensan-
do  nessa busca constante de melhorar nossa atuação como 
gestores e, considerando que tivemos uma renovação superior 
a 70% de novos secretários agora em 2017, que o COSEMS/TO 

está  trabalhando para priorizar a capacitação, por meio de uma agenda que fortaleça 
o protagonismo da gestão municipal nas instâncias de pactuação do SUS. Firmamos 
também uma parceria com o CONASEMS, por meio do PROADI, o Hospital Alemão Os-
valdo Cruz e o Ministério da Saúde, na qual contrataremos apoiadores e consultores 
com o papel de dar o suporte aos gestores do SUS na 
elaboração de projetos e tomadas de decisão. Associ-
ado à essa linha de atuação, o CONASEMS já avalia a 
ampliação do projeto de apoiadores regionais no país, 
em parceria com a Secretaria de Vigilância (SVS), para 
atuarem na Vigilância em Saúde.  
Nossas reuniões da CIB e das CIR’s estão à todo vapor, 
tratando dos principais problemas da saúde que afe-
tam nossos municípios. Um espaço rico, democrático 
e institucional para que o gestor também exponha 
seus anseios, os gargalos enfrentados e encontremos 
respostas para tais cenários. Entendemos que a go-
vernança sobre a Saúde tende a aumentar quando a 
sua participação se faz efetiva, trazendo suas experi-
ências e conhecendo as demais, pois isso ajuda a irri-
gar esse sistema capilar e fortalece a efetividade na 
busca das soluções para que atinjamos os objetivos 
do SUS alusivos aos princípios basilares. 
Para encerrar, parabenizo todos os Secretários Munici-
pais de Saúde pela coragem de militar nesse apaixonan-
te, desafiador e gratificante sistema. Temos defendido e 
acreditamos que a Atenção Básica (AB) tem a capilarida-
de e a resolutividade que a Saúde no país exige, mas 
precisa ser priorizada, fortalecida de fato pela União e 
pelos Estados, acabando com o subfinanciamento da AB. O Brasil é o único país com 
sistema universal em que o gasto privado é maior que o público e vale destacar que o 
país tem 50 milhões de brasileiros com planos de saúde e 150 milhões “SUS-
dependentes” (números absolutos). Ao longo dos anos, os estudos apontam que houve 
uma curva ascendente de investimentos de recursos próprios municipais no setor saú-
de. Só com esforços coordenados poderemos mudar essa realidade e  concretizarmos 
o SUS que sonhamos: inclusivo, resolutivo e integral.  
O COSEMS/TO tem um Projeto Político claro, que é o fortalecimento do órgão e o em-
poderamento maior dos Secretários á frente da gestão municipal de saúde. Essa é nos-
sa bandeira! Contem conosco! 
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MOSTRAS ABREM ESPAÇO PARA EXPERIÊNCIAS BEM  
SUCEDIDAS NOS MUNICÍPIOS 

Sabe aquela mudança que deu certo? Ou aquele 

projeto que sua equipe colocou em pra tica e os 

resultados foram maravilhosos? Pois e , chegou 

a hora de voce  mostrar pra todo mundo o que 

esta  sendo feito de bom na sau de do seu muni-

cí pio e a chance e  agora com os editais que es-

ta o abertos.   

No u ltimo dia 17 foram encerradas as inscriço es para a 5ª Mostra de Experie ncias 

no SUS das Regio es Norte e Nordeste, que neste ano acontece em Porto Seguro na 

Bahia. 10 projetos de municí pios tocantinenses foram inscritos: 2 de Palmas, 6 de 

Gurupi, 1 de Aliança do Tocantins e 1 de Augustino polis. Destes, 6 foram escolhi-

dos para representar o estado, conforme lista divulgada no site do COSEMS/TO. 

Os trabalhos sera o apresentados de forma oral nos dias 4 e 5 de maio durante o 

Congresso. 

Outra oportunidade e  a 14ª Mostra “Brasil, aqui tem SUS”, promovida pelo CO-

NASEMS. As inscriço es de projetos continuam abertas ate  o dia 20 de maio e de-

vem ser encaminhadas para o COSEMS/TO, que fara  a seleça o de 6 projetos que 

seguem para a mostra nacional. O Edital para concorrer a s vagas ja  esta  publicado 

no site do COSEMS/TO.  

A gente fica na torcida tambe m pelo u nico projeto que esta  representando o To-

cantins na 15ª Mostra Nacional de Experie ncias Bem-Sucedidas em Epidemiolo-

gia, Prevença o e Controle de Doenças (Expoepi). O projeto inscrito pelo Municí pio 

de Riachinho foi selecionado pela comissa o organizadora e vai concorrer a uma 

premiaça o em dinheiro. O evento deveria ter acontecido em novembro, mas aca-

bou adiado e vai ser realizado de 31 de maio a 02 de junho, em Brasí lia.  

 Na pro xima ediça o deste informativo voce  vai conferir uma sí ntese dos projetos 

que va o concorrer nas tre s mostras.  

CALENDÁRIO DE EVENTOS:  

BRASI LIA: dia 13 
de julho, durante 
o 33º Congresso 
CONASEMS 

 

BRASI LIA: 27 a 
30 de junho  

Conferência Est. Saúde das Mulheres 
Etapa Estadual: 13 e 14 de junho de 2017 

Conferência Est. Vigilância em Saúde  
Etapa Estadual: 29 a 31 de agosto de 2017 

Macrorregional  Norte   
Araguaína  

03 e 05 de maio  Macrorregional  Norte 
Araguaína 

03 e 04 de maio  

Macrorregional Sul  
Gurupi  

10 e 12 de maio Macrorregional Sul 
Gurupi 

10 e 11 de maio   

Macrorregional Central 
Palmas 

17 e 19 de maio  Macrorregional Central  
Palmas 

17 e 18 de maio   



 

1ª CIB DE 2017 TEM PARTICIPAÇÃO EXPRESSIVA DE SECRETÁRIOS 

A primeira CIB de 2017 teve a participaça o de 
111 secreta rios de sau de dos municí pios tocan-
tinenses e para os novos gestores, foi a primeira 
experie ncia na Comissa o Inter gestores Biparti-
te, defendendo os interesses dos municí pios na 
mesa de negociaça o com o Estado. O encontro 
foi realizado no dia 22 de fevereiro, na SESAU. 

CAPA COSEMS/TO ELEGE REPRESENTANTES REGIONAIS NAS CIR’S  

O Conselho dos Secreta rios Municipais de Sau de do Estado do Tocantins acaba de 

escolher os representantes das Comisso es Intergestores Regionais. Os eleitos pas-

sam a fazer parte do Colegiado do COSEMS/TO e va o representar cada uma das 

oito regio es de sau de existentes no Tocantins. 

As plena rias foram realizadas entre os dias 13 e 17 de março, sendo escolhidos 

para cada regia o um membro titular e dois suplentes.  

Confira a relaça o de eleitos: 

 

BICO DO PAPAGAIO 

Titular: Nelson Queiroz de Sousa Neto (Maurilândia) 

1º suplente: Irita nia Gomes Fernandes Santos (Buriti) 

2º suplente: Maria dos Santos M. Oliveira Santos (Sa o Bento) 

  

MÉDIO NORTE ARAGUAIA 

Titular: Jair Pereira Lima (Nova Olinda) 

1º suplente: Yarle de Paula Andrade de Sousa (Filade lfia) 

2º suplente: Estela Almeida Zulueta (Pau D’Arco) 

  

CERRADO TOCANTINS ARAGUAIA 

Titular: José Martins de França (Pedro Afonso) 

       1º suplente: Luciana Alves da Costa (Juarina) 

       2º suplente: Alessandra Elias dos Santos (Guaraí ) 

  

CAPIM DOURADO 

Titular: Valéria Silva Paranaguá (Lajeado) 

     1º suplente: Oce lio Gama da Silva (Lagoa do Tocantins) 

     2º suplente: Julimar Beijamim Santos de Castro (Miracema) 

  

CANTÃO 

Titular: Paula Sabrine Caldeira Mota Barrão (Chapada da Areia) 

       1º suplente: Cleitonett Pereira Rocha (Araguacema) 

       2º suplente: Neila Minervina A. Lopes e Oliveira Barros (Pium) 

  

AMOR PERFEITO 

Titular: Lucione de Oliveira Negre (Monte do Carmo) 

      1º suplente: Wilkey Fernando Lourenço Oliveira (Silvano polis) 

      2º suplente: Ana Carolina Fernandes Cunha (Fa tima) 

  

ILHA DO BANANAL 

Titular: Roberto Sampaio (Alvorada) 

     1º suplente: Cí cero Jose  de Silva (Talisma ) 

     2º suplente: Jakeline Macedo dos Santos Romero (Sa o Vale rio) 

  

SUDESTE 

Titular: José Ribamar Gomes Filho (Rio da Conceição) 

       1º suplente: Ludiane Oliveira Fonseca (Taguatinga) 

      2º suplente: Gleidson Oliveira Torres (Aurora) 

  
“O coraça o do SUS e  a Atença o Ba sica, onde a sau de pulsa e quem faz Atença o Ba -
sica neste paí s continental, do “Oiapoque ao Chuí ”, de “Esperantina a  Talisma ” sa o 
os municí pios. Fortalecendo as discusso es regionais, temos a oportunidade de 
considerar perfis epidemiolo gicos, localizaça o geogra fica, acessibilidade e culturas 
distintas, que influenciam na qualidade do serviço prestado. As CIR’s cumprem o 
seu papel de promoça o da sau de  quando contam com a participaça o efetiva de 
seus membros”, destacou o presidente Va nio Rodrigues.  
Os eleitos cumprira o um mandato de dois anos, encerrando em 2019.  

Entre as deliberaço es aprovadas na primeira CIB de 2017 esta  o calenda rio de even-
tos abaixo, onde tambe m esta o listadas as reunio es da Comissa o Intergestores Tri-
partite (CIT) e do Conselho Estadual de Sau de (CES). Confira:  

CONFIRMADO PRÊMIO SECRETÁ-

RIO NOTA 10 EDIÇÃO 2017 

A diretoria executiva do COSEMS-TO con-

firmou a realizaça o do Pre mio Secreta rio 

Nota 10, Ediça o 2017, para o me s de de-

zembro. Os crite rios que sera o considera-

dos para a seleça o dos destaques do ano 

esta o sendo definidos, mas ja  e  certo que 

va o levar em conta a participaça o nas CIB’s 

e CIR’s e o cumprimento de prazos com as 

instrumentos de gesta o.  

Em 2016, 16 gestores municipais da sau de 

foram premiados com o trofe u de excele n-

cia por cumprirem os prazos previstos pa-

ra elaboraça o, aprovaça o e alimentaça o do 

SARGSUS, com relaça o ao Plano Municipal 

de Sau de, a  Programaça o Anual de Sau de e 

ao Relato rio Anual de Gesta o. 

A premiaça o marcou o encerramento das 

atividades em 2016 e foi seguida de um 

delicioso almoço. Confira as fotos:  

Presidente Vânio Rodrigues com todos os premia-
dos presentes na cerimônia. 

ACOLHE SUS 2017 TEM PARTICIPAÇÃO EXPRESSIVA DOS GESTORES 

Integrar e informar foram os 
objetivos principais do Acolhe 
SUS 2017, realizado em Palmas 
nos dias 20 e 21 de fevereiro, 
mas os resultados alcançados 
foram muito mais amplos e mo-
tivadores. Estiveram presentes 
124 secreta rios municipais, 
acompanhados dos 

te cnicos que atuam na linha de frente dos serviços do SUS municipal. Na 
programaça o paine is sobre a Rede de Atença o a  Sau de, experie ncias de su-
cesso dos municí pios tocantinenses, a interface do trabalho entre a Vigila n-
cia em Sau de e a Atença o Prima ria. 
Para o secreta rio de sau de de Barra do Ouro, Adson Rocha, “O Acolhe SUS e  
o momento de debatermos formas de melhorar a aplicaça o do dinheiro e 
alcançar os resultados que a populaça o precisa”. 
Elismar Pereira, secreta rio de Sau de de Brejinho de Nazare , destacou o ga-
nho em conhecimento: “Aprendemos e podemos nos adequar e aperfeiçoar. 
A minha maior expectativa aqui e  debater a falta de me dicos especialistas, 
para urge ncia e emerge ncia”.  
O semina rio tratou ainda do arcabouço legal que norteara  a atuaça o dos 
gestores a  frente das secretarias municipais de sau de para efetivar a redu-
ça o das desigualdades socais e regionais. “Foi um evento extremamente 
proveitoso, tratando de temas importantes e atuais, ale m de proporcionar 
interaça o entre os gestores e uma rica troca de experie ncias”, pontuou o presidente 
do COSEMS/TO, Va nio Rodrigues que ainda destacou, com um agradecimento especi-
al ao presidente do CONASEMS, Mauro Guimara es Junqueira, que participou direta-
mente do evento proferindo a palestra magna “Somos Todos Gestores: juntos e inte-
grados no fortalecimento do SUS no Tocantins”. O CONASEMS tambe m foi um impor-

ELEIÇÕES 2017: VÂNIO RODRI-

GUES É REELEITO  

 O COSEMS/TO elegeu no dia 21 de feve-

reiro a nova diretoria para o bie nio 

2017/2018. O processo  eleitoral foi 

disputado por duas chapas, sendo uma 

encabeçada pelo Secreta rio  Municipal 

de Sau de de Alvorada, Roberto Sampaio, 

e a outra pelo Secreta rio Municipal  de 

Sau de de Gurupi, Va nio Rodrigues.  

 

 

 

 

 

 

 

124 secreta rios participaram da votaça o 

que transcorreu normalmente, no audi-

to rio do Pala cio Araguaia, em Palmas.  

O Conselho, por decisa o de 52% dos 

votos, reconduziu a  preside ncia o secre-

ta rio Va nio Rodrigues para dar continui-

dade ao projeto de gesta o a  frente da 

entidade.  

A Comissa o Eleitoral , formada por 

Francisco Rubens Silva (presidente), 

Nizan Pereira de Souza (1º secreta rio) e 

Eliaquin Ferreira Mendonça (2º secreta -

rio),  deu posse imediata a chapa vence-

dora.  Em seguida, todos participaram 

de um jantar comemorativo oferecido 

pelo Cosems.  

ELEITOS: Va nio Rodrigues de Souza, 

Jean Luí s Coutinho, Ne sio Fernandes M. 

Ju nior, Vale ria Silva Paranagua , Ricardo 

Silva Madruga, So nia Maria Bezerra T. 

de Mendonça, Cle sio Alves da Silva, Sin-

valdo dos Santos Moraes, Sí lvio Marcos 

Oliveira Lima, Anna Crystina Costa B. 

Bezerra, Maria das Dores Abreu Farias, 

Jose  Nelson Brito da Silva, Juliano Ribei-

ro de Souza, Rodolfo Pereira Martins, 

Sherlla Monsione Moreira Borges, Jocia-

ne Ribeiro dos Santos, Elisa ngela Ribei-

ro Fernandes.  


