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1 - INTRODUÇÃO 
 

O COSEMS/TO foi fundado em 1997 como entidade sem fim lucrativo, com objetivo de 
representar os Secretários Municipais de Saúde do Estado do Tocantins, junto às instâncias 
institucionais do SUS. É através do COSEMS que o gestor Municipal garante espaço e poder 
de decisão perante o Conselho Estadual de Saúde e Comissão Intergestores Bipartite. O 
COSEMS também, em articulação com o Colegiado Nacional, compõe a Comissão Tripartite. 
A entidade é constituída por instâncias deliberativas e executoras como a Diretoria 
Executiva (DE), o Conselho Fiscal, o Conselho de Representantes Regionais (CRR) e a 
Assembleia Geral. 

Ao lado das ações políticas institucionais, o COSEMS/TO oferece uma série de atividades e 
serviços dentre os quais o mais importante é atualização constante do Gestor Municipal de 
Saúde sobre todos os assuntos deliberados pelas instâncias do SUS, bem como, o 
acompanhamento de projetos que representem recursos financeiros para os Municípios. 

Ainda, no Parágrafo Único do referido Estatuto, “Para a Consecução de suas Finalidade 
COSEMS-TO se propõe a: 

I - Congregar os gestores das Secretarias Municipais de Saúde do Estado do Tocantins;  

II - Manter o intercâmbio com o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde 
Conasems e com os Cosems dos demais estados; 

III - Propugnar pela efetivação do Sistema Único de Saúde - SUS; 

IV - Viabilizar, participar e representar o Poder Público Municipal de Saúde, a nível Regional, 
Estadual e Federal, com direito a voz e voto nas instâncias de definição e decisão das 
políticas, diretrizes e ações de saúde; 

V – Atuar junto às instâncias municipais, estaduais e nacionais do SUS, representando as 
Secretarias Municipais de Saúde do Estado do Tocantins, na defesa da saúde pública 
realizando atividades e projetos que visem o fortalecimento e aprimoramento do Sistema 
Único de Saúde; 

VI - Motivar e assessorar o planejamento da saúde municipal objetivando atender, dentro 
do espaço local e regional, as principais prioridades estabelecidas pelas instâncias 
decisórias do Sistema Único de Saúde; 

VII - Estimular o desenvolvimento organizacional das Secretarias Municipais de Saúde; 

VIII - Contribuir para o processo de gestão federativa do SUS e a organização do sistema e 
ações dos serviços de saúde; 
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IX - Lutar pela ampliação do financiamento do SUS e pelo aprimoramento da Gestão do SUS; 

X - Promover encontros, seminários e outros eventos para estimular o intercâmbio de 
experiências e aprofundar as discussões entre os Municípios na área de saúde, sejam no 
âmbito local, regional ou estadual.  

 

Diretoria Executiva: 

I – Participar das Assembleias Gerais da Entidade; 

II – Votar e ser votado para os cargos de acordo com as normas deste estatuto; 

III – Solicitar informações atualizadas sobre as contribuições de representação institucional 
dos associados; 

IV – Solicitar apoio e serviços disponibilizados aos associados; 

V – Requerer e receber informações institucionais referentes ao Sistema Único de Saúde; 

VI – Solicitar providências da direção da entidade quando não respeitado o presente 
estatuto; 

VII – Solicitar recurso à Assembleia Geral de pleitos recusados ou negados por  

decisão dos órgãos do Colegiado; 

 

2 - RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA DIRETORIA EXECUTIVA  
 

• Setembro /2021 

 

O Presidente do Conselho de Secretarias Municipais do Tocantins Rondinelly Souza e a 
Coordenadora Administrativa Financeira Luciana Miranda Gomes, participaram no dia 01 de 

FIGURA 1 - 5ª OFICINA DE BOAS PRÁTICAS CONASEMS - COSEMS. 



 

 
6 

setembro de 2021, as 09h da 5ª Oficina de Boas Práticas CONASEMS - COSEMS, presentes 
membros do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde – CONASEMS e 
Presidentes de Cosems. O objetivo foi promover uma oficina de forma virtual para auxiliar 
na melhoria das ações de boas práticas da gestão dos Cosems, tirar dúvidas e renovação 
dos contratos com a empresa de auditória. 

As 14h o Presidente do Cosems/TO, Rondinelly Souza, e a Secretária Executiva Ana Crystina 
receberam na sede  do conselho a Coordenadora do Fundo de Emergência Internacional 

das Nações Unidas para a Infância 
- Selo UNICEF, Nayana Goes, e a 
articuladora social do selo UNICEF 
no Tocantins, Edilene Borges.  Na 
ocasião, as representantes 
reforçaram a importância do Selo 
para os municípios, que visa 
garantir direitos para as crianças e 
adolescentes. Informaram que 99 
municipios aderiram a proposta 
que, de forma intersetorial e 
planejada, propõe a desenvolver 
estratégias de acompanhamento 
e cuidado na primeira infância e 

adolescência nas áreas da saúde, assistência social e educação em toda rede municipal, 
as representantes também agradeceram a parceria do Cosems-TO na mobilização dos 
gestores municipais de saúde e no processo de adesão. 

As 15h30 o Presidente a Secretária Executiva e o Diretor Financeiro Amilton Lopes 
representaram o Cosems TO na Reunião de 
Avaliação da Campanha de Vacinação 
contra a Covid-19. Representando a SES/TO a 
Perciliana Bezerra Superintendente de 
Vigilância em Saúde, Rosângela Bezerra Brito / 
Diretora de Vigilância das Doenças 
Transmissíveis e Não Transmissíveis e a 
Gerente de Imunização Diandra Rocha. O 
objetivo da reunião foi para esclarecer 
dúvidas e orientar os Secretários(as) 
Municipais de Saúde dos 139 municípios, 
referente a dados de distribuição de vacina, quantitativo de primeira e segunda dose já 

FIGURA 2 - REUNIÃO COM REPRESENTANTES DO SELO UNICEF. 

FIGURA 3 - REUNIÃO DE AVALIAÇÃO DA CAMPANHA DE 

VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19. 
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distribuídas e quantitativo que ainda não foram aplicadas por municípios, doses excedente, 
empréstimos de doses, explicaram por que não é legal o remanejamento de doses entre 
municípios e sobre nota técnica referente a baixar a vacinação para menos de 18 anos. 

O Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Tocantins - Cosems/TO, participou na 
quinta-feira, dia 02 de setembro de 2021, em Palmas da Reunião sobre o Plano de Retomada 
das cirurgias Eletivas no Tocantins e Demandas dos Hospitais de Pequeno Porte -HPP, reunião 
com a Secretaria de Estado da Saúde - SES-TO, onde foram debatidas em caráter de 
urgência a retomada das cirurgias eletivas em todas as regiões de saúde do Estado. em 
pauta um levantamento de problemáticas apontadas pelos Secretários(as) Municipais de 
Saúde, relativas aos HPP’s. Sobre o primeiro ponto debatido ficou acordado de que no dia 13 
de setembro (segunda-feira) será apresentada ao Cosems pela SES-TO, a previsão de data 
de retorno das cirurgias eletivas e por onde elas serão iniciadas. Sobre o segundo ponto, 
além do que foi pontuado pela SES-TO, ficou acordado que será realizado uma reunião no 
dia 23 de setembro entre Diretores dos Hospitais e Secretários(as) Municipais de Saúde. 
Participaram da reunião presencial o Presidente do COSEMS-TO, Rondinelly Souza, o vice-
presidente, Jair Pereira Lima, os Diretores, Amilton Pereira Lopes, Lucione de Oliveira Negre, 
Wilkey Lourenço, os Conselheiros Laércio Batista e Israel Leite. O Superintendente do Ministério 
da Saúde no Tocantins, Luscleide Mota.  E de forma virtual: Os Diretores Ana Paula Abadia, 
Mariana Coelho, Cléber Flávio e, os Conselheiros, Sinvaldo Moraes, Yatha Anderson. 

FIGURA 4 - REUNIÃO SOBRE O PLANO DE RETOMADA DAS CIRURGIAS ELETIVAS NO TOCANTINS E DEMANDAS DOS HOSPITAIS DE 

PEQUENO PORTE - HPP. 
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Representando a SES-TO a Superintendente de Gestão e Acompanhamento Estratégico, 
Luiza Regina, a superintendente de Unidades Hospitalares Próprias, Elaine Negre, os 
representantes do Grupo Técnico de Retomada das Cirurgias Eletivas, José Guilherme SMS 
de Riachinho, Luana Pereira SMS de Nova Rosalândia, Francisco Ronnivon SMS de Araguaçu 
e Namayra Batista SMS de Rio Sono, Anna Crystina -Secretária-Executiva do Cosems, e 
demais Secretários(as) Municipais de Saúde. 

No dia 13 de setembro as 08h30 via 
plataforma zoom, o Conselho de 
Secretarias Municipais de Saúde do 
Tocantins – Cosems/TO, 
representado pelo 2° Conselheiro 
Titular do Cosems, Sr. Sinvaldo dos 
Santos Moraes, a Secretária 
Executiva Anna Crystina Mota e os 
apoiadores Carlos Zandoná, Paula 
Sabrine, Maria da Conceição, Sherlla 
Monsione, a facilitadora Luci Lara, o 
Coordenador da CGI Mikael Peixoto, participaram da Aula de Acolhimento para Formação 
de Apoiadores Institucionais para Acolhimento em Rede Atenção à Saúde – APL-ARAS, que 
tem como objetivo geral promover encontros de educação permanentes de apoiadores 
institucionais para fortalecimento e acolhimento em redes de atenção à saúde no 
Tocantins, com foco nos princípios, diretrizes e dispositivos da Política Nacional de 
Imunização  - PNH e da Política Nacional de Educação Popular em Saúde – PNEPS. 
Representando a SES/TO a Diretora da ETSUS Sr.ª Fabiola Sandini Braga, o Sr. Jamison Pereira 
Nascimento – Assessor de Humanização da SES/TO, e a Sr.ª Goiamara Borges - Assistente 
Social, Apoiadora e Facilitadora do HGP. Apresentação com Sr. Gustavo Nunes de Oliveira – 
Professor e Doutor em Política Nacional de Humanização do SUS, Sr. Ricardo Burg Ceccim –

Organização da Política Permanente em Saúde 
e a Sr.ª. Liane Righi – Professora da Universidade 
Federal de Santa Catarina. 

Seguindo agenda as 15hs Reunião de 
Alinhamento da Oficina Nacional do Novo 
Financiamento da Atenção Primaria à Saúde 
no Tocantins, que acontecerá no dia 30 de 
novembro em Palmas, representando o 
Cosems/TO a Secretária Executiva Anna 
Crystina, o Coordenador do Apoio Institucional 

FIGURA 5 - AULA DE ACOLHIMENTO PARA FORMAÇÃO DE APOIADORES 

INSTITUCIONAIS (API-ARAS). 

FIGURA 6 - REUNIÃO DE ALINHAMENTO COSEMS E SES. 
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Sr. Francisco Rubens, o apoiador Carlos Zandoná, a facilitadora Luci Lara e o Coordenador 
da CGI Mikael Peixoto, Representando a SES/TO a Diretora de Atenção Primária –DAP a Sr.ª 
Laudecy Alves do Carmo Soares. A Oficina está acontecendo em todos os Estados 
organizada pelo Conasems - Conselho Nacional das Secretarias Municipais de Saúde, 
Conass – Conselho Nacional de Secretarias de Saúde e MS – Ministérios da Saúde, contando 
com apoio local dos Cosems - Conselho de Secretarias Municipais de Saúde e SES – 
Secretaria Estadual de Saúde. O objetivo da reunião é alinhar, forma comissão organizadora 
e direcionar atividades para execução do evento que será realizado de forma hibrida e 
transmitida via plataforma zoom e YouTube. 

Nesta terça-feira, dia 14 de setembro, as 14h o Conselho de Secretarias Municipais de Saúde 
– Cosems/TO, promoveu o Webinário 
Instrumento de Planejamento e DigiSUS. O 
treinamento promovido pelo Cosems/TO, 
com apoio da Secretaria de Estado da 
Saúde e do Ministério da Saúde, tem como 
público-alvo os Secretários(as) Municipais 
de Saúde, técnicos ligados ao 
planejamento em saúde e também o 
Conselho de Saúde. Mesa de Abertura 
conduzida por Ivaneizilia Ferreira Noleto -
Chefe do apoio e articulação institucional 
SEMS e contou com a presença da 
Secretaria Executiva do Cosems/TO Anna Crystina Mota Brito Bezerra, Mario Benicio dos 
Santos – Presidente do Conselho Estadual de Saúde, a Diretora de Planejamento Mísia 
Saldanha da SES/TO, Flavio Sponholz Oliveira – Superintendente Substituto do Ministério da 
Saúde. Apresentação dos Instrumentos de Planejamento a Facilitadora do Apoio 
institucional do Cosems/TO, Luci Aparecida Vieira de Lara, palestrando sobre 
Operacionalização do Sistema DigiSUS o Sr. Dorian Chim Smarzaro - Analista Técnico de 
Políticas Sociais do Ministério da Saúde. Compartilhando experiência quanto à elaboração 
do PMS 2022/2025 e registro no DigiSUS – Secretaria Municipal de Saúde de Guaraí com a 
Técnica de Planejamento, Srtª. Maria José Neres da Silva. 

FIGURA 7 -WEBINÁRIO INSTRUMENTO DE PLANEJAMENTO E 

DIGISUS. 
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A Secretária Executiva do Cosems/TO Anna Crystina Mota, participou no dia 15 de setembro 
de 2021, às 09h na reunião virtual pela plataforma zoom. Reunião com Gerência de Vigilância 
das Arboviroses – GVA, contribuindo em leva informações e alertar aos municípios de São 
Felix do Tocantins, Santa Tereza e Aurora 
do Tocantins, referente as informações 
epidemiológicas sobre dengue, 
chikungunya e Zika, a utilização de 
indicadores epidemiológicos e 
entomológicos, controle e utilização de 
dados para reconhecer as áreas mais 
crítica, informações de acesso ao 
sistema, fluxo de Vigilância das 
Arboviroses e a importância da 
notificação dos casos. 

A Secretária Executiva do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Tocantins – 
Cosems/TO Sr.ª Anna Crystina Mota Brito, em entrevista no dia 15 de setembro de 2021, para 
TV Anhanguera, em pauta explicar a movimentação do Conselho referente a retomada das 
Cirurgias Eletivas. A mesma informa que após solicitação do Cosems/TO em reunião no dia 
02 com a Secretaria de Estado da Saúde – SES/TO, onde o Conselho solicita a retomada e 
prazo para retomar, ficando acordado que no dia 13 a SES daria retorno. O ofício com essa 
informação foi enviado ao Conselho nesta segunda-feira 13 de setembro, informando que 
a retomada das cirurgias eletivas no Tocantins está prevista para ocorrer a partir do dia 1º 

de outubro. E o conselho solicitou ponto 
de pauta para próxima reunião da 
Comissão Intergestores Bipartite - CIB, 
que acontecerá no dia 23 de setembro, 
justificando que há mais de um ano e 
meio as cirurgias estão paralisadas no 
Estado. Anna Crystina parabeniza o 
Presidente do Cosems Sr. Rondinelly 
Souza e todos os membros da Diretoria 
do Conselho por ter decidido de forma 
unânime protagonizar esta luta por 
inúmeras pessoas que estão na fila 
aguardando uma cirurgia. 

FIGURA 8 - REUNIÃO COM GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA DAS 

ARBOVIROSES – GVA. 

FIGURA 9 - SECRETÁRIA EXECUTIVA DO COSEMS/ TO ANNA CRYSTINA 

MOTA BRITO. 
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O Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Tocantins – Cosems/TO, por meio da 
Diretora de Comunicação Mariana Coelho, 
entrou em contato com a 
Superintendência de Vigilância em Saúde, 
para buscar orientação sobre a 
intercambialidade de vacinas. A 
Superintendente Perciliana Bezerra 
informou não haver autorização para fazer 
a D2 de uma marca diferente. O Diretor 
financeiro do Cosems/TO Sr. Amilton 
Pereira Lopes, em entrevista para a TV 
Anhanguera reforçou a orientação, sobre a 
remessa da AstraZeneca. “Se o município 
recebeu a D1 AstraZeneca, é necessário receber a D2 da AstraZeneca, em hipótese alguma 
utilizar a Pfizer como D2 em função dessa falta” disse.  

A informação é que pelo menos 9 municípios do Estado está com falta de AstraZeneca, mas 
a falta dessa vacina é nacional. Porém, foi garantido que até o próximo final de semana uma 
nova remessa chegará ao Estado. O Cosems/TO reforça a todas as Gestões que entrem 
sempre em contato com o Conselho ou com a própria Vigilância em Saúde em caso de 
dúvidas. 

O 2º Conselheiro Titular do Cosems/TO Sr. 
Sinvaldo dos Santos/ SMS de Mateiros, 
representou o Conselho no dia 17 de setembro 
de 2021, as 09h, via Plataforma Zoom, na 5ª 
edição do ATM-Capacita, com o tema: Plano 
de Saúde – Instrumentos de Gestão para 
Organização e Planejamento do Trabalho em 
Saúde no SUS. Uma parceria sendo realizada 
mensalmente, o programa de treinamentos é 
desenvolvido pela Associação Tocantinense 
de Municípios -ATM, em parceria com o 

Cosems/TO e a Smart Assessoria e Consultoria.  

A capacitação é direcionada aos prefeitos e as prefeitas, bem como aos Secretários(as) 
colaboradores, servidores e técnicos da área da Saúde e tem carga horária de duas horas 
e ao término das aulas os participantes serão certificados e receberão e-book sobre os 
principais pontos discutidos na aula.  

FIGURA 10 - DIRETOR FINANCEIRO DO COSEMS/TO SR. AMILTON 

PEREIRA LOPES. 

FIGURA 11 - 2º CONSELHEIRO TITULAR DO COSEMS/TO SR. 
SINVALDO DOS SANTOS. 
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A capacitação foi realizada pelo Sr. André 
Henrique Ribeiro, graduado em Odontologia 
com Especialização em Processos 
Educacionais na Saúde com Ênfase em 
Avaliação de Competência, pela Sociedade 
Beneficente de Senhoras Hospital Sírio-
Libanês/Instituto Sírio Libanês de Ensino e 
Pesquisa, sendo atualmente servidor da 
Secretaria de Estado da Saúde do Tocantins 
lotado na Superintendência de Vigilância 
em Saúde, especificamente na Diretoria de 
Gestão e Informação de Vigilância em 

Saúde, no Núcleo de Educação Permanente em Saúde. Seguindo com a Sr.ª Raimunda 
Fortaleza de Sousa, Licenciada em Pedagogia com habilitação em Orientação Educacional 
e Pós-graduada em Gestão Educacional, pela Pontifícia Universidade Católica de Brasília 
(PUC). Atualmente, é Secretária Geral de Ensino da Escola Tocantinense do SUS Dr. Gismar 
Gomes. 

O Coordenador do Apoio Institucional Sr. Francisco Rubens, representou o Conselho de 
Secretarias Municipais de Saúde – Cosems/TO, 
no dia 20 de setembro as 09h, na Capacitação 
para Utilização do Novo Larvicida Espinosa de, 
uma parceria do Conselho com a Gerência de 
Vigilância das Arboviroses – GVA, a capacitação 
foi conduzida pelo Sr. Marcos Timóteo - Assessor 
de Insumos estratégicos e a Sr. Renata Ribeiro da 
Silva - Assessora do Controle Vetorial. O objetivo 
da reunião é levar a informação a todos os 
Gestores municipais de saúde, coordenadores 
de endemias e capacitar agentes de combate 
às endemias os 139 municípios tocantinenses.  

O Larvicida é um inseticida voltado especificamente para o estágio de vida larval de um 
inseto e as ações de controle larvário, na vigilância das arboviroses, são voltadas para 
impedir a reprodução do Aedes aegypti e Aedes albopictus. O modo de ação, ou a 
penetração, ocorre por contato e por ingestão, porém, é mais eficaz quando ingerido pelas 
larvas do mosquito. Após longos períodos de excitação, os insetos ficam paralisados pela 
fadiga muscular, e posteriormente morrem.  

FIGURA 12 - 5ª EDIÇÃO DO ATM-CAPACITA, TEMA: PLANO DE 

SAÚDE. 

FIGURA 13 - CAPACITAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DO NOVO 

LARVICIDA ESPINOSA. 
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Diretor Financeiro do Conselho de Secretarias 
Municipais de Saúde Sr. Amilton Pereira Lopes 
representou o Cosems/TO no coquetel de 
encerramento do trabalho do Movimento Unidos 
Pela Vacina e também da Campanha Acipa Contra 
a Fome. Em sua fala ele agradeceu ao Presidente 
da Acipa, Joseph Madeira, a ATM, o Movimento 
Mulheres pelo Brasil, a BRK Ambiental e a Energisa 
pela parceria em prol das Secretarias Municipais de 
Saúde dos 139 municípios do Estado. A partir da 

união e do trabalho público-privado foi possível doar 
para as Gestões caixas de isopor de 12 litros, caixas térmicas de 15 litros com termômetro 
digital para auxiliar no armazenamento de imunizantes, e caixas tipo descarpack para 
materiais perfuro cortantes, por meio da BRK, e geladeiras/refrigeradores por meio da 
Energisa. 

8º Reunião Ordinária do Conselho de Secretarias 
Municipais de Saúde – Cosems/TO, e 2° de forma 
presencial as 09h, quinta-feira, 23 de setembro, em 
Palmas, Presentes o Presidente Sr. Rondinelly da Silva e 
Souza /SMS de Caseara, o 1º Vice-Presidente Jair 
Pereira Lima/ SMS de Piraquê,  2° Vice-Presidente 
Lucione Oliveira Negre/ SMS de Monte do Carmo,  
Diretora Administrativa Maria das Dores Farias/ SMS de 
Sítio Novo,  Diretora de Comunicação Mariana da Silva 
Coelho/ SMS de Dueré, Diretor Financeiro Amilton 
Pereira Lopes /SMS de Itapiratins, Adjunto da Diretoria Financeira, Renato Donizeti Ficher/ SMS 
de Miranorte, Diretor de Descentralização e Regionalização Wilkey Fernando L. Oliveira/ SMS 
Cristalândia, Adjunto da Diretoria de Descentralização e Regionalização Cleber Flávio de 
Paula Teixeira /SMS de Arraias. A reunião contou com a presença do Secretário de Estado da 
Saúde, Sr. Luiz Edgar Leão Tollini, Superintendes Estaduais, Diretores dos Hospitais Regionais, 
Secretários e Secretárias Municipais de Saúde e Técnicos.  

A reunião serviu para debater pontos solicitados pelas Gestões municipais e na ocasião 
foram debatidas a retomada das cirurgias eletivas no Estado, a integração das Secretarias 
Municipais de Saúde com as diretorias dos hospitais, as oficinas regionalizadas sobre o novo 
financiamento da APS - Previne Brasil entre outros assuntos.  

FIGURA 14 - DIRETOR FINANCEIRO SR. AMILTON 

PEREIRA LOPES. 

FIGURA 15 - PRESIDENTE DO COSEMS/TO 

RONDINELLY SOUZA. 
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Durante sua fala, o Presidente do Cosems/TO Rondinelly Souza reforçou a importância do 
alinhamento institucional entre a Secretaria de Estado da Saúde -SES/TO e o Cosems/TO. Ele 
citou como exemplo o caso da vacinação para adolescentes entre 12 e 17 anos sem 
comorbidades, em que as instituições se posicionaram de formas opostas. Enquanto a SES-
TO recomendou a suspensão da vacinação para esse público, o Conselho manteve a 
orientação dada pelo Conselho Nacional de Secretarias Estaduais de Saúde - Conass, 
Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde - Conasems, Anvisa e Sociedade 
Brasileira de Imunização. 

“Pedimos ao Secretário e à sua 
equipe que coloquem o 
Cosems/TO como 
protagonista nestes 
processos, para que 
possamos debater e nos 
posicionar de forma alinhada. 
Isso já vem acontecendo em 
muitos outros temas, mas 
precisamos avançar. Nesta 
oportunidade agradeço e 
parabenizo também a equipe 
da SES pela agilidade e 
eficiência dada nas 
demandas do nosso Conselho 
sobre a retomada das cirurgias eletivas. Que possamos continuar avançando”, completou. 

“Com essa aproximação, para discutirmos a estrutura de saúde, a população tende a 
ganhar. O que vale ressaltar é que o problema do paciente é um problema nosso, a nível de 
Estado. A necessidade dos pacientes, é responsabilidade de todos. O que nós queremos 
ressaltar é que, com essa reunião com a presença do Secretário, Superintendentes e 
Diretores de hospitais Regionais, ocorra mais vezes, para focarmos e trabalharmos os 
problemas na ponta. Não estamos buscando culpados, buscamos soluções de forma 
conjunta. Só avançaremos se dermos as mãos e caminharmos juntos, Governo Federal, 
Governo Estadual e municípios”, reforçou Rondinelly. 

Em seu pronunciamento, Tollini falou sobre a retomada das cirurgias eletivas no Estado. De 
acordo com ele a previsão é de que 2.500 cirurgias sejam realizadas entre outubro de 2021 
até o mês de fevereiro de 2022 com recursos do próprio tesouro do Estado. “É necessário 
ressaltar que o Ministério da Saúde ainda não liberou o retorno das cirurgias eletivas por 

FIGURA 16 - PRESIDENTE E DIRETORES DO COSEMS, SECRETÁRIO DO 

ESTADO E DIRETORES(AS) DOS HOSPITAIS REGIONAIS DO ESTADO. 
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conta da Covid-19 e, nem tampouco, verbas para isso. Mesmo assim, estamos planejando a 
retomada, sendo as mais complexas, como cirurgias de quadril, por exemplo, a serem 
realizadas apenas em Palmas”, disse Tollini. 

O Secretário também falou sobre a desmobilização das unidades de terapia intensiva de 
Porto Nacional e Augustinópolis, transformando-as em UTIs convencionais. O Gestor Estadual 
informou que elas não serão desativadas e sim um legado para os municípios. “Quero 
tranquilizar todos os gestores e afirmar que continuaremos mantendo estes leitos para 
proporcionar agilidade no atendimento de casos que necessitam de tratamento intensivo”, 
explicou o gestor. 

Dando continuidade as 14h do dia 
23 de setembro, 8º Reunião 
Ordinária da Comissão 
Intergestores Bipartite – CIB/TO. 
Compôs a mesma de abertura 
representando o Conselho de 
Secretarias Municipais de Saúde do 
Estado do Tocantins – Cosems/TO, 
o Presidente Sr. Rondinelly da Silva e 
Souza, o 2° Vice-Presidente Lucione 
Oliveira Negre, o Diretor de 
Descentralização e Regionalização 
Wilkey Fernando L. Oliveira e o 
Secretário Executivo de Palmas Sr. Daniel Borini Zemuner. Representando a Secretaria 
Estadual de Saúde do Tocantins – SES/TO o Subsecretário Estadual de Saúde Sr. Quesede 
Ayres Henrique Campos, a Superintendente de Gestão e Acompanhamento Estratégico Sr.ª. 
Luiza Regina Dias Noleto, Vera Lúcia Carvalho - Superintendência de Unidades Hospitalares 
Próprias, Sérgio Luís de Oliveira Silva, Diretor de Vig. Ambiental e Saúde do Trabalhador na SVS 
e a Diretora de Atenção Primária Sr.ª Laudecy Alves do Carmo Soares.  

Aprovado em reunião a retomada das cirurgias eletivas para o dia 1º de outubro e com 
previsão de realizar 2.500 cirurgias sejam entre outubro de 2021 até o mês de fevereiro de 
2022, foram apresentados demais pontos de pauta para pactuação e aprovação, pontos 
de pauta para apresentação e homologação e pontos de pautas para informes. 

 

FIGURA 17 - 8º REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES  

BIPARTITE – CIB/TO. 
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Entre os dias 27 a 30 do 
setembro aconteceu a 5ª 
Reunião Ordinária da 
Comissão Intergestores 
Regional-CIR de 2021. As 
CIR’s aconterceram de 
forma remota, com as oito 
Regiões de Saúde. 
Ressaltamos que houve a 
presença dos gestores, 
suplentes e técnicos com 
pontualidade e a participação efetiva dos membros CIR, bem como, a participação no 
período integral da reunião e a representatividade municipal de todos os 139 municípios das 
regiões de saúde que contribuíram com o desenvolvimento e fortalecimento da 
governança regional. Em pauta: Status do Sistema DigiSUS referente a Pactuação 
Interfederativa. 

A Secretária Executiva do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Tocantins – 
Cosems/TO Sr.ª Anna Crystina Brito 
representou o Conselho dando boas vindas 
no Curso de Planejamento como 
Ferramenta de Gestão para o SUS, no dia 27 
de setembro de 2021, as 14h. A Facilitadora 
do Curso Maria Nadir da Conceição Santos 
/Técnica de Planejamento de Gestão do 
SUS. conduziu as apresentações realizadas 
pelo Secretário Estadual de Saúde Sr. Luiz 
Edigar Tolini e a Diretora da ETSUS Sr.ª 
Fabiola Sandini Braga.  

Sr.ª Anna Crystina se apresentou e em nome de toda a Diretoria do Conselho e do Presidente 
Rondinelly Souza, parabenizou a ETSUS pelo curso "Planejamento como ferramenta de 
gestão no fortalecimento do SUS - Plano de Saúde", que iniciará no dia 13 de setembro. “Nós 
que estamos aqui na ponta, junto com os 139 Secretários e Secretárias Municipais de Saúde 
do Tocantins, sabemos a importância do planejamento, como mola mestra de uma gestão 
de qualidade. A Escola Técnica do SUS. E uma instituição de caráter inclusivo, participativo e 
democrático, que disponibiliza a todos e todas ferramentas de transformação técnica e de 
aprendizado institucional.   

FIGURA 18 - CALENDÁRIO  DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO 

INTERGESTORES REGIONAL – CIR/TO. 

FIGURA 19 - SECRETÁRIA EXECUTIVA DO COSEMS/TO SR.ª ANNA 

CRYSTINA MOTA. 
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Contem sempre com o apoio do COSEMS Tocantins em todas as ações e Projetos que 
venham a beneficiar nossas Gestões de Saúde. Fazemos votos de que este curso seja 
exitoso e um momento único de aprendizado”, disse. 

 

O Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Estado do Tocantins – Cosems/TO, 
participou nos dias 28 e 29 de setembro de 2021, em Belo Horizonte-MG da Reunião de 
Diretoria do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde – Conasems. 
Representando o Cosems/TO o Presidente Sr. Rondinelly Souza e o Diretor Financeiro Sr. 
Amilton Lopes, presentes o Presidente do Conasems, Sr. Wilames Freire e o Secretário 
Executivo, Sr. Mauro Junqueira. Durante a reunião foi realizada uma Assembleia Geral 
Extraordinária, que aprovou com unanimidade a alteração do estatuto para criação de 
filiais do Conasems, tendo em vista o crescimento da instituição como parte das atividades 
em Belo Horizonte, a diretoria visitou o Núcleo Pedagógico do Mais Conasems, situado na 
capital mineira, demais temas importantes como o Previne Brasil, vacinação e leitos Covid-
19 foram os destaques da pauta, apresentados também os componentes do novo modelo 
de financiamento APS e abordados a evolução da adscricao dos usuários nas equipes de 
Atenção Básica e a melhoria dos processos de trabalho para o alcance dos indicadores de 
desempenho e ações dos municípios em relação ao combate as arboviroses. 

 

FIGURA 20 - REUNIÃO DE DIRETORIA DO CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE EM BELO 

HORIZONTE-MG. 
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No dia 28 de setembro de 2021 as 15hs, Reunião 
do Projeto Regionalização - PROADI-SUS com 
Apresentação da Equipe e Agenda de 
Trabalho, representando o Conselho de 
Secretarias Municipais de Saúde do Tocantins 
– Cosems/TO o 2º Conselheiro Titular do 
Cosems/TO Sr. Sinvaldo dos Santos/ SMS de 
Mateiros e a Secretária Executiva Anna 
Crystina Brito. Representantes do Conas e 
Conasems e representando a SES/TO, Ana 
Kappes Diretora de Desenvolvimento de 
Saúde. O objetivo da Reunião é fortalecer a 
gestão e estratégia municipal e estadual do SUS para a coordenação do processo de 
Planejamento Regional Integrado -PRI e no aprimoramento da governança macrorregional 
do SUS; Promover a identificação do estágio atual de desenvolvimento do PRI em 
macrorregiões dos Estados do País;  Aumentar o empoderamento e o protagonismo dos 
entes federados envolvidos nos processos de planejamento da rede de atenção à saúde; 
Qualificar os processos relacionados à governança regional e Monitorar e avaliar a 
execução do PRI. 

 

• Outubro / 2021 

O presidente do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Tocantins COSEMS-TO, 
Rondinelly Souza, participou da mesa de abertura da Plenária Estadual de Saúde das 
Mulheres, realizada no dia 07 de outubro de 2021, as 08:30hs, presentes a Secretária Executiva 

FIGURA 21 - REUNIÃO DO PROJETO REGIONALIZAÇÃO - 

PROADI-SUS. 

FIGURA 22 - PLENÁRIA ESTADUAL DE SAÚDE DAS MULHERES, (ESQUERDA) PRESIDENTE DO COSEMS/TO RONDINELLY SOUZA, 

(DIREITA) DEMAIS PARTICIPANTES. 
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Anna Crystina e as Apoiadoras Sherlla Monsione e Paula Sabrinne. O presidente do Conselho 
Estadual Sr. Mario Benicio. Representando da SES/TO o Secretário de Saúde do Estado Sr. Luiz 
Edigar Tolini, a Superintendente de Gestão e Acompanhamento Estratégico Sr.ª. Luiza Regina 
Dias Noleto, a Superintendente de Vigilância Sr.ª Perciliana Bezerra e a Diretora de Atenção 
Primária Sr.ª Laudecy Alves do Carmo Soares. A Plenária realizada de forma virtual contou 
com a participação de membros de outras instituições como, Ministério público e Distrito 
Sanitário Especial Indígena – DSEI. Faram apresentados ações realizadas de cuidados com 
as mulheres no período da pandemia da Covid-19, e teve como principal objetivo, discursão 
sobre os direitos e políticas públicas necessárias para cuidados das mulheres no âmbito da 
saúde.  

O Presidente do COSEMS-TO, 
Rondinelly Souza é o Conselheiro 
Sinvaldo Moraes, representaram o 
Conselho de Secretarias 
Municipais de Saúde do Tocantins 
no dia 07 de outubro de 2021 as 
14hs na Solenidade de Retomada 
das Cirurgias Eletivas no Tocantins, 
no Palácio Araguaia, uma luta em 
que o COSEMS-TO foi protagonista 
se concretiza. Durante a 
solenidade, algumas Secretarias 
Municipais de Saúde receberam 
do Governo do Estado um 
ultrassom portátil. Presente na 
Solenidade o Governador, Mauro 
Carlesse, o Secretário de Estado da Saúde, Luiz Edgar, Deputados, Prefeitos(as), 
Secretários(as) Municipais de Saúde, lideranças políticas do Estado, representantes da 
sociedade civil e imprensa. 

O Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Tocantins – COSEMS/TO, realizou no dia 
13 de outubro de 2021 as 09hs a Reunião de Avaliação da Campanha de Vacinação contra 
a Covid-19. Representando o Conselho o presidente Rondinelly Souza, o 1° Vice-presidente 
Jair Lima, o Diretor Financeiro Amilton Lopes, o Diretor de Descentralização e Regionalização 
Wilkey Lourenço e a Secretaria Executiva Anna Crystina. Representando a SES/TO a Gerente 
de Imunização Diandra Rocha e a Diretora de Vigilância das Doenças Transmissíveis e Não 
Transmissíveis Rosângela Bezerra Brito. O objetivo da reunião foi para esclarecer dúvidas e 
orientar os Secretários(as) Municipais de Saúde dos 139 municípios referente as notas 

FIGURA 23 - PRESIDENTE DO COSEMS-TO, RONDINELLY SOUZA É O 

CONSELHEIRO SINVALDO MORAES. 
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técnicas N° 45/2021 – SECOVID/GAB/SECOVID/MS, N° 47/2021 – SECOVID/GAB/SECOVID/MS, N° 
48/2021 – SECOVID/GAB/SECOVID/MS e a N° 1203/2021 – CGPNI/DEIDT/SVS/MS. Os intervalo entre 
as doses de vacinas contra a Covid-19 CoronaVac, AstraZeneca, Pfizer e Janssen, o 
quantitativo vacinado da população acima de 60 anos de idade dos trabalhadores da 
saúde e por grupo prioritário por regiões de saúde no Tocantins, de janeiro a setembro de 
2021, os registradas no sistema de doses em outros grupos (sem identificação) e doses que  
estão registradas como vazio (sem identificação) e sobre os 77 municípios que solicitaram 
suspensão das remessas de doses.  

 

4ª Reunião Ordinária da Comissão de Integração Ensino-Serviço - CIES/CIB-TO, dia 14 de 
outubro de 2021 as 09h, de forma remota, pela plataforma - Google Meet, representando o 
Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Tocantins – COSEMS/TO, os membros, 2° 
Vice Presidente Sr. Lucione de Oliveira Negre/SMS de Monte do Carmo e o Conselheiro Sr. 
Laércio Batista Nunes / SMS de Lizarda. Pactuação e aprovação da pauta, Apresentação do 
levantamento de informações sobre os Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de 
Combate às Endemias e proposta de formação para 2022– Solicitante/ Expositora: Ana 
Paula Machado Silva /Assistente de Serviços de Saúde– GEPSUS. Demais apresentações e 
esclarecimentos em diversos assuntos relacionados a Integração do Ensino. (Sem registro 
fotográfico). 

 

 

FIGURA 24 – (ESQUERDA) PRESIDENTE RONDINELLY SOUZA, (DIREITA) SECRETÁRIA EXECUTIVA E IMUNIZAÇÃO. 
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O Conselho de Secretarias Municipais 
de Saúde do Tocantins – Cosems/TO 
participou no dia 19 de outubro de 2021 
da Reunião do CEMAS - Comitê 
Executivo para Monitoramento das 
Ações da Saúde no Estado do 
Tocantins. Representando o 
Cosems/TO a Secretária Executiva a 
Sr.ª Anna Crystina Mota e o Assessor 
Jurídico Dr. Jaires da Silva Moreira. 
Representante do Cemas/TO Dra. 
Milene de Carvalho Henrique /Juíza de 
Direito/Coordenadora. 

Em pauta: Informações sobre o plano 
de retomada das cirurgias eletivas encaminhado pela Secretaria Estadual de Saúde – 
SES/TO, onde esclarece que o Plano de Retomada foi apresentado e aprovado na CIB por 
meio da Resolução CIB/TO nº 005 de 19 de fevereiro de 2021. O retorno gradativo do 
ambulatório clínico de especialidades, e filas de espera também foram discutidos diversos 
assuntos e devolutivas de encaminhamentos e demandas importantes para a saúde do 
estado.  

Dando continuidade à agenda no dia 19 de outubro de 2021, às 14h30, via Plataforma Zoom, 
o Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Tocantins – Cosems/TO promoveu o 
Webinário – Fortalecimento da Assistência Farmacêutica, Programa Nacional de 
Qualificação da Assistência Farmacêutica no SUS- QUALIFAR-SUS. Representando o 

FIGURA 25 - SECRETÁRIA EXECUTIVA DO COSEMS/TO SR.ª ANNA CRYSTINA 

MOTA. 

FIGURA 26 - WEBINÁRIO – FORTALECIMENTO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO DA 

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS- QUALIFAR-SUS. 
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Cosems/TO a Diretora de Comunicação Marina da Silva Coelho, Farmacêutica de Formação 
e SMS de Dueré, a Secretária Executiva Anna Crystina Mota e a Facilitador Luci Aparecida 
Lara. Representando a SES/TO a Diretora de Assistência Farmacêutica Sra. Kédma Maria 
Carneiro, representando o SEINSF/TO a Chefe Substituta Sra. Ivaneizilia Noleto, representando 
o Ministério da Saúde o Sr. Dr. Wenderson Walla Andrade Coordenador-Geral de 
Monitoramento das Políticas Nacionais de Assistência Farmacêutica e Medicamentos.  

O Webinário contou com mais de 100 participantes e teve assuntos importantes como: 
Assistência Farmacêutica no enfrentamento da Covid-19; Áreas financiamento e execução 
da Assistência Farmacêutica; Programa Qualifar-SUS – Bases legais e contexto atual na 
assistência farmacêutica municipal; O processo de padronização de medicamentos nos 
municípios; Bases legais que sustentam a Base Nacional da Assistência Farmacêutica 
(BNAFAR); Panorama atual BNAFAR /TO, HÓRUS e WEBSERVICE. Apresentação de um Relato de 
experiência exitosa do município de Aragominas/TO apresentado pelo Farmacêutico Sr. Eder 
Rodrigues de Borba e encerrou com debate e esclarecimentos de dúvidas levantadas 
durante o Webinário. 

7º Reunião da Câmara Técnica de Gestão do SUS – Apresentação e Discursão da 
Atualização de Leitos Covid-19 no Estado do Tocantins, realizada dia 20 de outubro de 2021, a 
reunião iniciou as 10h, paralisou as 12h, retornou as 14h30, encerrando as 17h. Com o objetivo 
de discutir o atual cenário de necessidades de leitos de UTI Covid-19, leitos clínicos e leitos 
de suporte de ventilação no estado, remanejamentos de leitos e programação de leitos e 
hospitais para atender a retomada das cirurgias eletivas, solicitada pelo Cosems/TO no dia 
19 de agosto de 2021 na 7º Reunião Ordinária da Comissão Intergestores Bipartite – CIB/TO.  

Representando o Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Tocantins – Cosems/TO 
o Presidente Rondinelly Souza, o 1º Vice-Presidente Jair Pereira Lima,  Adjunto da Diretoria de 
Comunicação Ana Paula Abadia, Diretor de Descentralização e Regionalização Wilkey 

FIGURA 27 - 7º REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE GESTÃO DO SUS. 
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Fernando Oliveira, o 1º Conselheiro Suplente Israel Leite Furtado e a Secretária executiva Anna 
Crystina, representando a SES/TO a Superintendente de Gestão e Acompanhamento 
Estratégico Luiza Regina Noleto, a Superintendente de Vigilância, Perciliana Bezerra, a 
Diretora da ETSUS Fabiola Sandini, o Diretor de Controle e Avaliação, Eudes Alves, a 
Superintendência de Unidades Hospitalares Elaine Negre e demais técnicos. 

 

8º Reunião Ordinária do 
Conselho de Secretarias 
Municipais de Saúde – 
Cosems/TO, as 09h do dia 21 de 
outubro 2021, Presentes o 
Presidente Sr. Rondinelly da Silva 
e Souza /SMS de Caseara, o 1º 
Vice-Presidente Jair Pereira 
Lima/ SMS de Piraquê,  2° Vice-
Presidente Lucione Oliveira 
Negre/ SMS de Monte do Carmo,  
Diretora de Comunicação M 
ariana da Silva Coelho/ SMS de 
Dueré, Adjunto da Diretoria de 
Comunicação Ana Paula dos Santos A. Abadia/ SMS de Araguaína, Diretor Financeiro Amilton 
Pereira Lopes / SMS de Itapiratins, Adjunto da Diretoria Financeira, Renato Donizeti Ficher/ SMS 
de Miranorte, Diretor de Descentralização e Regionalização Wilkey Fernando L. Oliveira/ SMS 
Cristalândia, Adjunto da Diretoria de Descentralização e Regionalização Cleber Flavio de 
Paula Teixeira / SMS de Arraias, 1° Conselheiro Titular Laércio B. Nunes/ SMS de Lizarda, 2° 
Conselheiro Titular Sinvaldo S. Moraes/ SMS de Mateiros e o 1º Conselheiro Suplente Israel Leite 
Furtado/ SMS Dianópolis. 

Em pauta: Plano de Trabalho para institucionalização da Rede Colaborativa no Cosems/TO 
– Expositor Francisco Rubens Pereira Silva/Coordenador do Apoio; Apresentação do 
caminhar do 3º bimestre do Cosems “Autêntico e Representativo”. Expositora Anna Crystina 
Mota Brito Bezerra/Secretária Executiva; Treinamento de Inteligência Emocional para os 
Secretários Municipais de Saúde - Expositora Camila Andrade - Empresa Resultar  Soluções 
Organizacionais e demais informes  do Cosems/TO como: Visitas Institucionais da Diretoria 
Executiva `Instituições e Regiões de Saúde; Oficinas de Financiamento da Atenção Primária 
à Saúde (APS) – Programa Previne Brasil; Demandas referente ao Sistema Estadual de 
Regulação – SER/TO e Seminário de Vigilância em Saúde do Tocantins. Discutidos também 

FIGURA 28 - 8º REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE 

SAÚDE – COSEMS/TO. 
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pontos de pauta que seriam apresentados para pactuação e aprovação na reunião CIB 
que acontecerá no período da tarde. 

 

Dando continuidade as 14h do 
21 de outubro 2021, aconteceu a 
9º Reunião Ordinária da 
Comissão Intergestores 
Bipartite – CIB/TO.  Compôs a 
mesma de abertura 
representando o Conselho de 
Secretarias Municipais de 
Saúde do Estado do Tocantins – 
Cosems/TO, o Presidente Sr. 
Rondinelly da Silva e Souza, o 
Secretário Executivo de Palmas 
Sr. Daniel Borini Zemuner, Diretor 
de Descentralização e Regionalização Wilkey Fernando L. Oliveira, o Adjunto da Diretoria de 
Descentralização e Regionalização Cleber Flavio de Paula Teixeira e a Diretora de 
Comunicação M ariana da Silva Coelho. Representando a Secretaria Estadual de Saúde do 
Tocantins – SES/TO o Secretário Estadual de Saúde Sr. Afonso Piva de Santana, o Secretário 
Executivo, Quesede Henrique, a Superintendente de Vigilância Sr.ª Perciliana Bezerra, a 
Diretora da ETSUS Sr.ª Fabiola Sandini Braga e a Diretora de Atenção Primária Sr.ª Laudecy 
Alves do Carmo Soares.  

O Presidente Rondinelly deu início 
a reunião dando boas-vindas ao 
Sr. Afonso Piva que assumiu a 
gestão no dia anterior, e passou 
a palavra para o mesmo se 
apresentar e falar das suas 
propostas para a saúde. 

Um dos pontos importantes 
debatidos foi o processo de 
implantação do Sistema SER II, 
utilizada para realizar o processo 
de regulação do acesso aos 
leitos clínicos, devido ao sistema 

FIGURA 29 - PRESIDENTE DO COSEMS/TO RONDINELLY SOUZA, SECRETÁRIO DE 

SAÚDE DO ESTADO AFONSO PIVA E O SECRETÁRIO EXECUTIVO QUESEDE HENRIQUE. 

FIGURA 30 - 9º REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE – 

CIB/TO. 
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não estar funcionando como o 
planejado e não ter sido implantado em 
todas as regiões de saúde, o presidente 
Rondinelly Souza solicitou a suspensão 
do mesmo para adequação e discursão 
para melhor atender a população dos 
139 municípios, ficando suspenso e 
acordado para discursão em câmara 
técnica.  Seguindo com a reunião foram 
apresentados pontos de pauta para 
pactuação e aprovação, homologação 
e informes. 

O Conselho de Secretarias 
Municipais de Saúde do 
Tocantins – Cosems/TO 
participou no dia 22 de outubro 
de 2021 da Reunião de 
Apresentação do Projeto de 
Fortalecimento Pré – Natal. 
Representando o Cosems/TO o 
Presidente Rondinelly Souza e a 
Apoiadora Sherlla Monsione, 
representando a SES/TO a 
Diretora de Atenção Primária 
Sr.ª Laudecy Alves do Carmo 
Soares e a Gerente de Áreas Estratégicas para os Cuidados Primários Thaís Sales Carvalho 
Oliveira. A reunião teve como objetivo apresentar o lançamento do projeto para os dez 
municípios prioritários escolhidos e contemplados com o projeto e elaboração do 
cronograma das ações do projeto.  

 

O Coordenador do Apoio Institucional do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do 
Tocantins – Cosems/TO de Sr. Francisco Rubens, representou o conselho, dia 25 de outubro, 
às 09h, via Plataforma Zoom, na 6ª edição do ATM Capacita, com o tema: Aspectos da 
Improbidade Administrativa para gestores públicos: uma abordagem preventiva. O 
programa de treinamentos é desenvolvido pela Associação Tocantinense de Municípios - 

FIGURA 31 - REUNIÃO DE APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE FORTALECIMENTO PRÉ – 

NATAL. 

FIGURA 32 - 6ª EDIÇÃO DO ATM CAPACITA: ASPECTOS DA 

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA PARA GESTORES PÚBLICOS: UMA 

ABORDAGEM PREVENTIVA. 
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ATM, em parceria com a Smart Assessoria e Consultoria, com o apoio do Cosems/TO, sendo 
completamente gratuito aos Municípios.  

A capacitação é direcionada aos prefeitos e as prefeitas, bem como aos secretários 
Municipais de Saúde, assessorias jurídicas e Procuradorias municipais. Ao término das aulas 
os participantes serão certificados e receberão e-book sobre os principais pontos discutidos 
na aula. 

A capacitação foi realizada pela facilitadora, Dra. Ingridy Diaquelem, que abordará as 
atualizações sobre o tema, decorrente da aprovação do projeto da nova lei de improbidade 
administrativa PL 2.505/2021. Entre as mudanças em relação à legislação atual Lei 8.429, de 
1992, o projeto determina que atos de agentes públicos só podem ser configurados como 
improbidade quando houver comprovação de dolo. Ingridy Diaquelem é 
advogada, Especialista em Direito Público com ênfase em Gestão Pública, em Direito 
Previdenciário e Direito Constitucional, além de ser membra da comissão de Defesa do 
Patrimônio Público e Combate à Corrupção da OAB-TO. 

O Diretor Financeiro Sr. Amilton Pereira 
Lopes representou o Conselho de 
Secretarias Municipais de Saúde do 
Tocantins – Cosems/TO, no dia 26 de 
outubro, as 09hs, no Seminário de 
Vigilância em Saúde do Tocantins.  

O Evento foi promovido pela Secretaria 
de Estado da Saúde do Tocantins – 
SES/TO, por meio da Superintendência de 
Vigilância em Saúde em parceria com o 
Cosems/TO, ocorreu nos dias 26 e 27 com 
abertura de forma presencial no auditório da Superintendência do Ministério da Saúde e de 
forma virtual pela plataforma zoom. 

Na ocasião, também participaram da abertura o subdiretor da OPAS/OMS, Jarbas Barbosa, 
o Superintendente do Ministério da Saúde no Tocantins - NEMS/TO, Luscleide Nazareno Mota, 
a Superintende de Vigilância em Saúde Perciliana Bezerra, o Presidente do Conselho Estadual 
de Saúde, Mario Benício, a Secretária-Executiva do COSEMS-TO, Anna Crystina Brito, 
Secretários Municipais de Saúde e Técnicos das Gestões.  

 

 

 

FIGURA 33 - SEMINÁRIO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TOCANTINS. 
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• Novembro  / 2021 

Dando Continuidade à 
agenda no dia 04 de 
novembro as 14hs, aconteceu 
a Reunião da Diretoria 
Executiva do Conselho de 
Secretárias Municipais de 
Saúde COSEMS-TO, presentes 
o Presidente, Diretores e 
Conselheiros que já estavam 
na Oficina do Previne Brasil. O 
2° Vice-Presidente Lucione 
Negre, o Diretor de 
Descentralização e 
Regionalização Wilkey 
Fernando Lourenço, o Adjunto 
da Diretoria de 
Descentralização e Regionalização, Cleber Flavio de Paula, o 2° Conselheiro Fiscal Sinvaldo 
Santos e a Secretária Executiva Anna Crystina Mota. A reunião teve como objetivo a 
discursão sobre Necessidade da Pactuação Interfederativa de Indicadores 2022, e a Nota 
Técnica Nº 20/2021 – DGIP/SE/MS. 

A Secretaria de Estadual de Saúde – SES/TO, fez a proposta da pactuação do ano de 2022 
estabelecendo uma repactuação dos indicadores e metas pactuadas em 2021 no Estado 
do Tocantins, para formalizar nas reuniões das CIR´s em novembro. Em consenso a Diretoria 
do Cosems não aceitou, ficando acordado em solicitar a suspensão para não pactuar 
alguns indicadores, dar prioridade aos que tem relação com o previne Brasil e considerar os 
que tem alcance positivo para pactuar. 

O Conselho de Secretarias Municipais de Saúde – Cosems/TO, esteve presente na reunião 
77ª Reunião de Extraordinária do Conselho Estadual de Saúde do Tocantins, representado 
pelo Secretário Executivo de Palmas Sr. Daniel Borini Zemuner, no dia 05 de novembro de 2021, 
às 08h30, no Sindicato dos Médicos no Estado do Tocantins – SIMED/TO. A referida reunião foi 
para deliberar a Eleição da Mesa Diretora do Conselho Estadual de Saúde para o Triênio 
2021/2024, onde foi reeleito a Presidente do Conselho o Sr. Mario Benicio. (sem registro 
fotográfico). 

 

FIGURA 34 - REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DO CONSELHO DE SECRETÁRIAS 

MUNICIPAIS DE SAÚDE COSEMS-TO. 
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No dia 10 de novembro de 2021 as 
14hs, o Conselho de Secretarias 
Municipais de Saúde – Cosems/TO 
em parceria com a Diretoria de 
Atenção Primaria do Tocantins – 
DAP/TO, realizou o Webinário – 
Cuidado às Condições Pós-Covid-
19 na Atenção Primária à Saúde. 
Representando o Cosems/TO a 
Secretária Executiva Anna Crystina 
Mota e a Apoiadora Paula Sabrine, 
Representando a DAP, a Diretora 
de Atenção Primária Sr.ª Laudecy 
Alves do Carmo, o Presidente do Conselho Estadual, Sr. Mario Benicio, contou também com 
representantes de renomes do Conasems e Ministério da Saúde. 

O objetivo do webinário realizado para os trabalhadores da Atenção Básica a Saúde dos 139 
municípios, no intuito de discutir as ações e os cuidados no enfretamento com pacientes 
com sequelas pós Covid-19, uma qualificação para incentivar os municípios a iniciarem esse 
tratamento de cuidado com os profissionais das áreas de Psicologia, Assistente Social e 
Neurologia. Ainda no webinário foi lançado um edital para os municípios se inscreverem e 
iniciar a implantação desse tratamento e cuidado em seus municípios. Dois municípios 
demonstraram experiências exitosas no tratamento dos pacientes com sequelas pós 
Covid-19, o intuito do Cosems e DAP com o webinário foi uma forma de incentivar os 
municípios além do cuidado inscreverem suas experiencias exitosas, para participar da 
Mostra de Experiencia em 2022. 

 

Dia 11 de novembro de 2021 as 10hs, a Secretária 
Executiva do Conselho de Secretarias Municipais 
de Saúde – Cosems/TO, Anna Crystina Mota, 
representou o conselho na Reunião do Selo do 
Fundo das Nações Unidas para a Infância - UNICEF 
sobre curso EAD em Prevenção e Controle de 
Infecções – PCI, representando o Ministério da 
Saúde a Sra. Ivaneizilia Ferreira Noleto - Chefe do 
apoio e articulação institucional SEMS e a 
Articuladora do Selo Unicef Sra. Edilene Borges. 

FIGURA 35 - WEBINÁRIO – CUIDADO ÀS CONDIÇÕES PÓS-COVID-19 NA 

ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE. 

FIGURA 36 - REUNIÃO DO SELO UNICEF SOBRE CURSO 

EAD EM PREVENÇÃO E CONTROLE DE INFECÇÕES – PCI. 
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O objetivo da reunião foi para solicitar apoio do Cosems/TO, quanto a divulgação do curso 
para os 139 municípios do Estado. Afim de fortalecer as ações, com as equipes de saúde dos 
municípios que aderiram o Selo UNICEF no estado, realizar para as mesma apresentação do 
curso EAD em Prevenção e Controle de Infecções - PCI, com o objetivo de desenvolver 
capacidades de gestores e profissionais da saúde, assistência e educação para garantir 
equipamentos públicos com instalações físicas de qualidade, fortalecendo o padrão de 
gestão e sustentabilidade de serviços de Água, Saneamento e Higiene – ASHI, prevenção e 
controle de infecções.  

Dando continuidade à agenda, no dia 11 as 14:h30 o Presidente do Cosems/TO Rondinelly 
Souza e a Secretária Executiva, Anna Crystina, participaram da Reunião de Higienização das 
Filas, juntamente com a Diretora de Regulação da Regulação Estadual SES/TO, Sra. 
Celeste Moreira Barbosa. A reunião teve como objetivo discutir e elaborar um plano de ação 
para higienizar as filas, e dar início as cirurgias eletivas no Estado. O Conselho colocou-se a 
disposição para ajudar, visto que desde de o inicio está na luta pelo retorno das cirurgias, 
acordado que seria realizado um levantamento das filas e encaminhados ao Cosems para 
o mesmo disseminar a informação com os 139 municípios, buscando um retorno de 
informações das pessoas lotadas nessas filas, com brevidade para assim iniciar a retomada 
das cirurgias eletivas. (Sem registro fotográfico). 

O Conselho de Secretarias Municipais de Saúde – Cosems/TO, no dia 17 de novembro, esteve 
presente na Reunião da 2ª Câmara Técnica de Atenção Promoção, Assistência em vigilância 
em Saúde no ano de 2021, agendada para as 10hs, representando o Conselho o 1° Vice-
Presidente, Jair Pereira Lima, a Diretora de Comunicação, Mariana Coelho, a Adjunto da 

Diretoria de Comunicação, Ana Paula dos Santos, o Diretor Financeiro, Amilton Lopes, a 
Secretária Executiva, Anna Crystina e a Apoiadora, Sherlla Monsione. A Secretária Executiva 

FIGURA 37 - REUNIÃO DA 2ª CÂMARA TÉCNICA DE ATENÇÃO PROMOÇÃO, ASSISTÊNCIA EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE NO ANO DE 2021. 
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da CIB/TO, Nayara Tabanes, informou que que a reunião seria cancelada devido os 
membros da SES/TO estarem em outra agenda. 

O objetivo da reunião seria para discutir a proposta de repactuação do teto físico e 
financeiro da Pediatria Clínica e especializada da Região Macro Norte para o Hospital 
Municipal de Araguaína Tocantins. Visando os aspectos positivos em que os paciente 
transferido, admitido e assistido em tempo hábil com garantia do atendimento de urgência 
e emergência, tratamento clínico e especializada; O aspectos geográfico favorável haja 
vista que o Hospital Municipal de Araguaína -HMA, encontra-se na região Central da 
Macrorregião Norte; Garantia da assistência especializada pediátrica nos seguintes 
aspectos: Recursos Humanos, Equipamentos médicos hospitalares, insumos e SADT aos 64 
municípios da Macrorregião Norte. 

A Secretária de Araguaína e Adjunto da Diretoria de Comunicação, Ana Paula dos Santos, vê 
o cancelamento da reunião como um descaso e falta de organização por parte da SES/TO, 
visto que a reunião estava agendada com antecedência e é de suma importância a 
aprovação da transferência do Teto Físico e Financeiro da PPI dos municípios da 
macrorregião norte inerente ao serviço de atendimentos de urgência e emergência, clínica 
especializada e cirúrgica de pediatria ao HMA.  

Dando continuidade na agenda do dia 17 de novembro as 17hs o Conselho de Secretarias 
Municipais de Saúde do Tocantins 
– Cosems/TO, participou da 
Reunião de Alinhamento do Fluxo 
de Pacientes Entre as Unidades 
Hospitalares no Tocantins, reunião 
interna no gabinete do Secretário 
de Estado da Saúde, Afonso Piva. 
Presente o Presidente do 
Cosems/TO Rondinelly Souza, o 
Diretor de Descentralização e 
Regionalização, Wilkey Lourenço, a 
Secretária Executiva, Anna Crystina, 
o Coordenador do Apoio, Francisco 
Rubens e a Apoiador, Sherlla Monsione. 

A ação ocorreu para discutir sobre a falta de comunicação, onde não ocorreu uma 
informação ou comunicado previamente sobre as mudanças estabelecidas pela 
Secretaria de Estado da Saúde – SES/TO, no que diz respeito a limitação de entrada no HGP, 

FIGURA 38 - REUNIÃO DE ALINHAMENTO DO FLUXO DE PACIENTES ENTRE AS 

UNIDADES HOSPITALARES NO TOCANTINS. 
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para pacientes com perfil de alta complexidade, quadros graves e pacientes autorizados 
pelo Núcleo Interno de Regulação – NIR. 

O Presidente solicitou ao Secretário de Estado, Afonso Piva, mais esclarecimentos, ficando 
acordado de que está demanda será pauta na reunião da Comissão Intergestores Bipartite 
– CIB/TO, que ocorrerá  em novembro, e destaca que a SES/TO já foi informada sobre os 
problemas de regulação entre municípios e os Hospitais Regionais na última reunião CIB, dia 
21 de outubro, onde foi instituído um grupo de trabalho com membros do Estado e Municípios 
para solucionar questões pertinentes ao sistema de regulação de pacientes. 

O Conselho reforça que o SUS precisa ser olhado uniformemente e que se coloca à 
disposição para continuar buscando soluções para as demandas da saúde, como está do 
Hospital Geral de Palmas - HGP. 

 

10º Reunião Ordinária da Comissão Intergestores Bipartite – CIB/TO, no dia 18 de novembro 
de 2021, as 09hs, no Ambiente Virtual de Aprendizagem da Escola de Gestão Fazendária do 
Tocantins – EGEFAZ. Compôs a mesma de 
abertura representando o Conselho de 
Secretarias Municipais de Saúde do 
Estado do Tocantins – Cosems/TO, o 
Presidente Sr. Rondinelly da Silva e Souza, 
o 2° Vice-Presidente, Sr. Lucione Negre, o 
Diretor Financeiro Sr. Amilton Lopes, o 
Adjunto da Diretoria Financeira, Sr. Renato 
Donizeti Fischer e o Secretário Executivo 
de Palmas Sr. Daniel Borini. 
Representando a Secretaria Estadual de 
Saúde do Tocantins – SES/TO, o Secretário 
Estadual de Saúde Sr. Afonso Piva de 
Santana, a Superintendente de Gestão e 
Acompanhamento Estratégico, Sr.ª Luiza Regina, a Superintendente de Políticas de Atenção 
à Saúde, Sr.ª Alyne Nunes Mota, a Superintendente de Unidades Hospitalares Próprias, Sr.ª 
Elaine Negre, a Superintendente de Vigilância Sr.ª Perciliana Bezerra, e a Diretora de Atenção 
Primária Sr.ª Laudecy Alves.  

O Secretário Estadual de Saúde Sr. Afonso Piva, iniciou a reunião dando boas-vindas a todos 
presente, e comentou sobre a reunião do dia anterior com o Presidente do Cosems/TO, 
firmando na CIB/TO o Compromisso de trabalhar nos aspectos bipartite para a 
reestruturação dos Hospitais Regionais, como forma de solucionar problemas nos 

FIGURA 39 - PRESIDENTE DO COSEMS/TO SR. RONDINELLY SOUZA E O 

SECRETÁRIO ESTADUAL DE SAÚDE SR. AFONSO PIVA. 
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municípios e, consequentemente, as recorrentes situações de superlotação no Hospital 
Geral de Palmas- HGP. 

A SES/TO e o COSEMS/TO reforçam que últimos acontecimentos ocorridos no HGP - por 
decisão da SES baseado na Resolução CIB n° 279 de 18/10/2018 - não foram ocasionados por 
ações inadvertidas por parte dos 
municípios, mas sim em razão do 
seguimento de um fluxo cotidiano 
que já vinha ocorrendo há anos 
sistematicamente. Reforçaram que 
SES e Cosems, farão um trabalho em 
conjunto para alinhar as demandas 
de regulação e seguir, doravante, a 
Resolução retro mencionada, de 
forma tal que a população não fique 
desassistida. 

O presidente do Cosems/TO adianta 
que vê como solução para problemas como este do HGP, o investimento nos Hospitais 
Regionais, tanto em estruturação física, quanto em mão de obra especializada. Algumas 
unidades possuem equipes multiprofissionais, mas não dispõem de uma estrutura para 
realizar procedimentos de baixa e média complexidade. Outras não possuem equipes e/ou 
profissionais especializados, mas têm boas estruturas. Em algumas localidades não há nem 
equipe multiprofissional nem estrutura. Neste sentido, o COSEMS-TO acredita que o 
investimento nos Hospitais Regionais para que tenham condições de atender demandas 
específicas, seria uma forma de solucionar este problema do HGP, que há tempos vem 
sofrendo com superlotação. 

Seguindo com a reunião foram apresentados pontos de pauta para pactuação e 
aprovação, homologação e informes.  

 

O Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Tocantins – Cosems/TO promoveu entre 
os dias 18 e 19 de novembro em Palmas, um Treinamento de Inteligência Emocional para os 
Secretários e Secretárias Municipais de Saúde das 139 cidades do Estado. Com foco na 
Gestão de Saúde dos municípios o treinamento foi realizado pela equipe da empresa 
Resultar Soluções Organizacionais, comandada pela Coah Camila Andrade de Carvalho 
Leal. 

FIGURA 40 - COMPOSIÇÃO DA MESA NA 10º REUNIÃO ORDINÁRIA DA 

COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE – CIB/TO. 
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De acordo com o Presidente do Cosems/TO, Rondinelly Souza, o investimento na 
capacitação dos Secretários de Saúde é necessário em qualquer contexto, especialmente 

em um momento tão difícil como este de Pandemia. De acordo com ele é um grande 
desafio para os Gestores conduzir as equipes de saúde, mas com o desenvolvimento de 
métodos organizacionais eficientes é possível avançar. 

“Compreender a inteligência emocional como uma ferramenta estratégica é indispensável 
para o crescimento pessoal e profissional de quem é líder. Pensando nisso a Diretoria do 
nosso Conselho está promovendo este treinamento aos Secretários e Secretárias de Saúde. 
Sabemos os desafios que foram e estão sendo enfrentados durante este período e 
queremos possibilitar um maior conhecimento e compreensão das nossas ações, bem 
como uma gestão cada vez mais adequada das nossas decisões. É preciso investir nas 
pessoas”, afirmou. 

Para Camila, da Resultar Soluções Organizacionais, é uma felicidade fazer parte deste 
momento de cuidado do Cosems/TO com a saúde emocional dos Secretários(as) de Saúde 
e Servidores da instituição. Para ela, o treinamento vem de encontro ao que os Gestores 
precisam durante e após o cenário pandêmico. 

“Teremos a oportunidade de cuidar de quem tanto cuidou de todos nesta pandemia”. 
garantiu.  

 

O Conselho de Secretarias Municipais de Saúde – Cosems/TO, realizou a divulgação de 
vagas para profissionais de saúde dos municípios na mídia, Cosems/TO é notícia, por meio 
da Secretária Executiva do Conselho, Anna Crystina Brito, foi divulgado no Bom Dia Tocantins 

Figura 41 - Treinamento de Inteligência Emocional, empresa Resultar Soluções Organizacionais, comandada pela Coah 

Camila Andrade de Carvalho Leal. 
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20 vagas para profissionais da saúde em 12 
cidades do Tocantins. De acordo com o 
levantamento as áreas disponíveis são: 
medicina, odontologia, farmácia, nutrição e 
terapia ocupacional. A disponibilidade das 
vagas vai até o dia 20 de novembro de 2021, ou 
dependendo do seu preenchimento. Um 
acompanhamento do Cosems nas 8 Regiões 
de Saúde, através dos Apoiadores com apoio 
da equipe administrativa, que fazem a 
interlocução e articulação junto aos Secretários(as) Municipais e após o levantamento as 
vagas são divulgadas no site do Cosems/TO, (cosemsto.org.br), redes sociais e canais tele 
visíveis.  Confira a matéria completa no link: https://globoplay.globo.com/v/10013280/. 

O Coordenador do Apoio Institucional do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do 
Tocantins – Cosems/TO de Sr. Francisco Rubens, representou o conselho, dia 22 de 
novembro, às 09h, via Plataforma Zoom, mais uma edição do ATM-Capacita com o Tema: 

Planejamento Estratégico: Avanços e Desafios. 

O programa de treinamentos é desenvolvido pela Associação Tocantinense de Municípios - 
ATM, em parceria com a Smart Assessoria e Consultoria, com o apoio do Cosems/TO, sendo 
completamente gratuito aos Municípios.  

A capacitação é direcionada aos Prefeitos(as), Secretários(as) Municipais de Saúde, 
analistas, colaboradores e técnicos da área da Saúde, além de servidores interessados no 
tema. Ao término das aulas os participantes serão certificados e receberão e-book sobre os 
principais pontos discutidos na aula. 

FIGURA 42 - SECRETÁRIA EXECUTIVA DO CONSELHO, ANNA 

CRYSTINA BRITO. 

FIGURA 43 - ATM-CAPACITA COM O TEMA: PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO: AVANÇOS E DESAFIOS. COORDENADOR DO APOIO, FRANCISCO 

RUBENS(ESQUERDA), ASSESSOR TÉCNICO DA SMART ASSESSORIA, SR. RODOLFO PEREIRA. (DIREITA) 

http://cosemsto.org.br/
https://globoplay.globo.com/v/10013280/
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A capacitação foi realizada pelo Assessor Técnico da Smart Assessoria e Consultoria, Sr. 
Rodolfo Pereira Martins, que abordou e discorreu as atualizações sobre o tema. 

 

O Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Tocantins – Cosems/TO, participou da 
Reunião do Conselho Nacional de Representantes Estaduais – Conares, no dia 23 de 
novembro, em Brasília. 
Representando o Cosems/TO, Diretor 
Financeiro, Sr. Amilton Pereira Lopes. 
Ao lado do Presidente do Conselho 
Nacional de Secretários Municipais 
de Saúde - Conasems, Sr. Willames 
Freire, e de diversas autoridades 
nacionais.  

Na pauta de discussão estratégias 
voltadas ao aperfeiçoamento do 
Sistema Único de Saúde - SUS, por 
meio do intercâmbio de informações 
e cooperação técnica tripartite. 

Dando continuidade à agenda na 
quarta-feira, dia 24, o Sr. Amilton 
Lopes participou de uma reunião 
entre Conass, Conasems e Ministério 
da Saúde, com a presença do ministro Marcelo Queiroga do Conares. O Sr. Amilton destacou 
a importância do encontro para o fortalecimento da relação entre Cosems/TO e Ministério 
da Saúde, como também para a área nos municípios. “Conversamos com o Ministro da 
Saúde, Marcelo Queiroga, sobre a saúde tocantinense e as nossas demandas locais. Temos 
um compromisso de garantir acesso integral, universal e gratuito para toda a população, 
especialmente à nossa gente do Tocantins. Assim o Cosems/TO continua fortalecendo seu 
protagonismo como instituição representativa”, disse. 

Entre os dias 23 a 26 do novembro aconteceu a 6ª Reunião Ordinária da Comissão 
Intergestores Regional-CIR de 2021, em Palmas, realizadas na Escola Tocantinense do SUS – 
ETSUS/TO. As CIR’s aconterceram de forma presencial, com as oito Regiões de Saúde, com 
espaço limitado, obedecendo todas às medidas sanitárias e distancimento social, solicitado 
a presença de apenas um representante sendo ele o Secretário(a) ou o suplente de cada 
município. Ressaltamos que houve a presença dos gestores, suplentes e técnicos com 
pontualidade e a participação efetiva dos membros CIR, devido algumas duplicidades de 

FIGURA 44 - REUNIÃO DO CONSELHO NACIONAL DE REPRESENTANTES 

ESTADUAIS – CONARES. 



 

 
36 

agenda nos municípios, duas das oito regiões não conseguiram quórum para realizar 
pactuação, porém os 139 municípios das regiões de saúde contribuem com o 
desenvolvimento e fortalecimento da governança regional.  

Em pauta: Pactuar e aprovar o calendário das Reuniões Ordinárias da Comissão 
Intergestores Regional – CIR para o ano de 2022; Aprovar as metas, municipal e regional, dos 
indicadores que compõem o rol da Pactuação Inter federativa para o ano de 2022, 
conforme Resolução CIT nº 8/2016 e nº 45/2019 e o Status do Sistema DigiSUS referente aos 
Instrumentos de Gestão – Plano Municipal de Saúde, Programação Anual de Saúde, 
Relatórios Quadrimestrais e Relatório Anual de Gestão no período de 2018 a 2021, dentro 
outros. 

No dia 25 e novembro de 2021, às 15h, o Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do 
Estado do Tocantins – Cosems/TO se reuniu na sala da Superintendente de Políticas de 
Atenção à Saúde, onde aconteceu a Reunião do GT - Grupo de Trabalho sobre a estratégias 
para o retorno da regulação das portas de entrada das unidades Hospitalares, grupo criado 
na 9ª Reunião Ordinária da Comissão Intergestora Bipartite – CIB/TO. 

Presente o Presidente do Cosems/TO, Rondinelly Souza, o Conselheiro Suplente, Israel Leite, o 
Secretário Executivo de Palmas, Daniel Borini, a Secretária executiva, Anna Crystina, 
Apoiadora Sherlla Monsione, a Facilitadora Luci Lara e os membros que representam o 
Conselho no GT, Luana Pereira de Carvalho /SMS de Nova Rosalândia e o Ronisvaldo da Silva 
Pinho /SMS de Lajeado, Representando a SES/TO a Diretora de Atenção Primária Sr.ª Laudecy 
Alves do Carmo e demais Técnicos representantes do GT. O objetivo da reunião foi para 
discutir e encontrar de forma consensuada estratégias para a o retorno da Regulação das 
Portas de entrada das unidades hospitalares, após a solicitação do Cosems/TO que fossem 
suspensas por 45 dias, a regulação temporária para tomada de providencias, 

FIGURA 45 - CALENDÁRIO  DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES  REGIONAL – CIR/TO. 
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irregularidades apresentadas em reunião pelos Gestores municipais ocorridas nas 
Unidades Hospitalares. 

 

O Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Tocantins – Cosems/TO Participou no dia 
29 de novembro de 2021, em dois momentos da Reunião com membros da Rede 
Colaborativa BP - Beneficência Portuguesa de São Paulo. 

Uma visita Técnica coordenada pelo Projeto BP, que teve como objetivo qualificar, dialogar 
e alinhar os processos relacionados ao aprimoramento, monitoramento e execução do 
projeto de apoio ao Planejamento Regional Integrado – PRI, nas macrorregiões do Estado do 
Tocantins, visando fortalecer a gestão estratégia municipal e estadual do SUS com a 
coordenação do PRI. 

 

Às 15hs visitaram a sede do Conselho e se reuniram com o Presidente Rondinelly Souza, 1° 
Vice-Presidente, Jair Pereira Lima, o Diretor Financeiro, Amilton Lopes, Diretora Adjunta de 
Comunicação, Ana Paula Abadia, a Secretária Executiva, Anna Crystina e a Facilitadora, Luci 
Lara. 

Presentes também o Superintendente do Ministério da Saúde no Tocantins, Sr. Luscleide Mota 
e a Chefe do apoio e articulação institucional SEMS/TO, Sr.ª Ivaneizilia Ferreira Noleto. 
Representando a SES/TO, a Superintendente de Gestão e Acompanhamento Estratégico, 
Luiza Regina Noleto, a Diretora de Instrumentos de Gestão do SUS, Mísia Saldanha e a Diretora 
de Atenção Primária Sr.ª Laudecy Alves.  

FIGURA 46 - REUNIÃO DO GT - GRUPO DE TRABALHO SOBRE A ESTRATÉGIAS PARA O RETORNO DA REGULAÇÃO DAS PORTAS DE 

ENTRADA DAS UNIDADES HOSPITALARES. 
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Seguindo a agenda às 16hs, no Auditório da Superintendência do Ministério da Saúde, a 
reunião seguiu com o presidente do Cosems/TO, Diretoria, Membros da SES/TO e SEINSF/TO. 

O Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Tocantins – Cosems/TO em parceria com 
Secretaria da Atenção Primária –DAP/TO e Ministério da Saúde –MS/TO, recebeu no dia 30 de 
novembro de 2021, no auditório da Assembleia Legislativa, em Palmas-Tocantins, a Oficina 
Nacional sobre o Novo Financiamento da Atenção Primária, “Previne Brasil”, que é a porta de 
entrada do Sistema Único de Saúde – SUS, nos municípios. 

As Oficinas "Previne Brasil" são encontros com os gestores municipais que vão acontecer em 
todos os Estados do país. Além de esclarecer as dúvidas sobre o financiamento da Atenção 
Primária, a equipe técnica do Ministério aproveita a ocasião para dar suporte técnico. 

O evento de forma híbrida (presencial e online) contou com a participação dos gestores(as) 
e profissionais Técnicos(as) da saúde dos 139 municipais do Estado. 

 

O programa "Previne Brasil" é o modelo de financiamento da Atenção Primária à Saúde – 
APS, instituído em 2019. Conta com quatro componentes para fazer o repasse financeiro 
federal a municípios e ao Distrito Federal, sendo eles: capitação ponderada: cadastro de 
pessoas, levando em conta as especificidades e vulnerabilidades de cada município; 
pagamento por desempenho: indicadores de saúde; incentivo para ações 
estratégicas: credenciamentos/adesão a programas e ações do MS e incentivo com base 
em critério populacional: considerará estimativa populacional dos municípios e Distrito 
Federal mais recente divulgada pelo IBGE. 

FIGURA 47 - REUNIÃO COM A REDE COLABORATIVA BP - BENEFICÊNCIA PORTUGUESA DE SÃO PAULO. (ESQUERDA) SEDE COSEMS 

(DIREITA) AUDITÓRIO DA SUPERINTENDÊNCIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. 
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Em sua fala o Presidente do Cosems/TO, Sr. Rondinelly Souza, destacou a inovação do 
Conselho, que levou às regiões de saúde oficinas regionalizadas sobre o Previne Brasil. Na 
ocasião também foi passado um vídeo mostrando a grande participação de Secretários e 
Técnicos nos encontros regionais. "Nossa maior preocupação é a de que os Gestores e 
Gestoras tenham os esclarecimentos necessários sobre o Novo Financiamento da Atenção 
Primária. Estivemos em todas as oito regiões de saúde levando capacitação sobre o 
Programa e, hoje, com esse grande encontro Tripartite, fortalecemos ainda mais o 
compartilhamento de conhecimento. Com certeza esse esforço será refletido nos 
indicadores das nossas cidades", disse. 

O programa tem como princípio aumentar o acesso das pessoas aos serviços da Atenção 
Primária da Saúde e o vínculo entre população e equipe municipais de saúde, com base em 
mecanismos que induzem à responsabilização dos gestores e dos profissionais pelas 
pessoas que assistem, incentivando as medidas preventivas. 

FIGURA 48 - MESA DE ABERTURA DA OFICINA NACIONAL SOBRE O NOVO FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, 

“PREVINE BRASIL”. 
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O Diretor Financeiro do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde –CONASEMS, 
Sr. Hishan Hamida, disse que o governo federal está priorizando a atenção primária nos 
municípios com a realização das oficinas "Previne Brasil". “Estamos vendo os avanços no 
financiamento e na qualificação da 
atenção primária nos municípios. 
Aumentamos a cobertura das equipes da 
saúde da família, aumentou as equipes 
multiprofissionais e, o mais importante, 
aumentamos as coberturas assistenciais 
com mais de 150 milhões da população 
cadastradas e sendo acompanhada por 
uma equipe de saúde. Isso é saúde 
preventiva bem-feita, conhecendo a sua 
população o gestor tem autonomia para 
buscar os recursos, projetos e políticas 
de saúde que o município necessita”, 
reforçou.  

Sr. Raphael Câmara Medeiros Parente, Secretário de Atenção Primária à Saúde do Ministério 
da Saúde, falou da importância de momentos com este de qualificação da atenção à 
Saúde e de ouvir os anseios dos gestores. “A nossa expectativa é de que os gestores dos 
municípios aproveitem o momento para sanarem todas as dúvidas sobre recursos, serviços, 
credenciamentos e solicitações, para melhoria dos serviços de saúde, o que precisamos é 
qualificar a atenção primária, incentivar a saúde preventiva, pois não terá redução de 
recursos e sim ampliação”, disse. 

Representando o Secretário Estadual de Saúde, Afonso Piva, o Secretário Executivo, Quesede 
Henrique, disse que “precisamos fortalecer a atenção primária e entregar um melhor serviço 
de saúde.  A porta de entrada do SUS deve funcionar com qualidade, para que o paciente 
não chegue até a média e alta complexidade, nos hospitais, fora do tempo que, muitas 
vezes, poderia ter outro final. Na saúde existem profissionais empenhados, a pandemia está 
exaurindo todo mundo, mas estamos preparados e com esta oficina teremos oportunidade 
de qualificar nossos serviços e crescer em conhecimento”, disse. 

Durante o evento o presidente do Cosems/TO, Rondinelly da Silva e Souza, apresentou dados 
positivos dos municípios tocantinenses que tiveram reconhecimento nacional pelo trabalho 
realizado durante a pandemia. “O Ministério da Saúde reconheceu e premiou o trabalho 
realizado na atenção primária durante a pandemia, dos 5.570 mil municípios brasileiros, 225 
foram selecionados e premiados. O Tocantins teve a graça e felicidade, de um trabalho 

FIGURA 49 - PARTICIPAÇÃO DOS GESTORES(AS) E 

PROFISSIONAIS  TÉCNICOS(AS)  DA SAÚDE DOS 139 

MUNICÍPIOS E DA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE 
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conjunto de todas as áreas, ter 12 municípios premiados, 5,33% de todo o Brasil. Isso é 
resultado do trabalho dos municípios. Além disso, temos o município de Alvorada que 
conseguiu alcançar todos os indicadores”, celebrou.  

Os 12 municípios premiados são: Alvorada, Barrolândia, Cariri do Tocantins Caseara, 
Chapada de Areia, Divinópolis do Tocantins, Goianorte, Itapiratins, Novo Alegre, Porto Alegre 
do Tocantins, Sítio Novo do Tocantins e Talismã. 

 

• Dezembro /2021 

 

Assessoria Jurídica do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Tocantins, Srº Jaires 
da Silva Moreira, participou da referida Reunião do Comitê Estadual de Saúde do Estado do 
Tocantins, realizada no dia 01 dezembro de 2021, às 09h. A Reunião tratou da superlotação da 
sala vermelha no Hospital Geral e Palmas - HGP/falta de resolutividade das Unidade de 
Pronto Atendimento - UPAS,  Superlotação da Sala Vermelha do HGP, Fluxo de regulação de 
transferência de pacientes referenciados oriundos dos municípios que têm como referência 
do HGP e os critérios/exigências de regulação utilizadas pelo NIR em relação à pacientes 
provenientes de municípios não referenciados para entrarem no HGP, a transmissão de 
forma online pela plataforma Yealink no seguintes dados  ID da reunião: 867 1542 36562 e  
Senha 446585 no seguinte link da 
renião: https://meetings.yealinkmeeting.com/webapp/welcome?t=%2FMU00Xd1qjtQu9Pb7nJ
g2nXvZa0T%2F9II. (Sem registro fotográfico). 

 

O Presidente do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Tocantins (COSEMS-TO), 
Rondinelly Souza, se reuniu nesta 
quinta-feira, no dia 01 de dezembro 
de 2021, no Tribunal de Contas do 
Estado (TCE-TO), com o Conselheiro 
Alberto Sevilha. Na ocasião, 
Rondinelly buscou uma 
aproximação entre as instituições, 
para a ampliação de debates 
sobre a estruturação da rede de 
saúde nos municípios, como 
também a importância de 

FIGURA 50 - REUNIÃO COSEMS/TO COM TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - 

TCE/TO. 

https://meetings.yealinkmeeting.com/webapp/welcome?t=%2FMU00Xd1qjtQu9Pb7nJg2nXvZa0T%2F9II
https://meetings.yealinkmeeting.com/webapp/welcome?t=%2FMU00Xd1qjtQu9Pb7nJg2nXvZa0T%2F9II
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realização de parcerias para o fortalecimento da atenção à saúde junto às Secretarias 
Municipais. 

No encontrou ficou acordado uma reunião entre TCE-TO e a Diretoria do COSEMS-TO para 
que outras demandas fossem debatidas de forma mais detalhada. O próximo encontro 
ficou agendado para o dia 08 de dezembro, em Palmas. 

 

O Conselho de Secretarias Municipais de Saúde – Cosems/TO, o 2º vice-Presidente do 
Cosems/TO o Sr. Lucione de Oliveira Negre e Secretário Municipal de Saúde de Monte do 
Carmo do Tocantins, esteve presente na reunião no dia 02 de dezembro de 2021, às 08h30, 
na 275ª Reunião de Ordinária do Conselho Estadual de Saúde do Tocantins, no Sindicato dos 
Médicos no Estado do Tocantins – SIMED/TO. Na referida reunião colaborou os membros do 
Conselho Estadual de Saúde. O objetivo foram representar ao governo, prestadores de 
serviço, profissionais de saúde e usuários, atua na formulação de estratégias e no controle 
da execução da política de Saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos 
econômicos e além de apresentar e discutir os itens da pauta as deliberações das atas 
seguintes atas:  272ª, 273ª da reunião Ordinárias e da 75ª, 76ª e 77 Reunião Extraordinária do 
Conselho Estadual de Saúde. (Sem registro fotográfico). 

 

Dando continuidade à agenda, as 10h00.  O Conselho de Secretarias Municipais de Saúde – 
Cosems/TO, o Presidente do Cosems/TO o Sr. Rondinelly da Silva deu início a reunião no dia 

FIGURA 51 - REUNIÃO DE AVALIAÇÃO DA COBERTURA DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19. 
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02 dezembro de 2021 às 10h00, a Reunião de Avaliação da cobertura de vacinação contra a 
COVID-19. Representando o Cosems/TO, o Presidente Sr. Rondinelly da Silva, a Secretária 
Executiva do Conselho, Sr.ª Anna Crystina, o 2º Conselheiro Fiscal e Secretário Municipal de 
Saúde de Mateiros o Srº Sinvaldo dos Santos Moraes e Adjunto da Diretoria de 
Descentralização e Regionalização o Sr. Cleber Flávio de Paula Teixeira e Secretáraio de 
Arraias. Representando a Secretária Estadual de Saúde - SES /TO a Sr.ª Rosângela Bezerra 
Brito Guimarães/ Diretora de Vigilância das Doenças Transmissíveis e Não Transmissíveis. 

Na Reunião de Avaliação da Campanha de Vacinação contra a Covid-19. O objetivo da 
reunião foi para esclarecer dúvidas e orientar os Secretários (as) Municipais de Saúde dos 
139 municípios, referente a Avaliação da Campanha COVID-19 de janeiro a novembro de 2021, 
a dados de distribuição de vacina, quantitativo de primeira e segunda dose já distribuídas 
e quantitativo que ainda não foram aplicadas por municípios. 

 

O Presidente do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Tocantins (COSEMS-TO), 
Rondinelly Souza, se reuniu no dia 08 de dezembro de 2021, no Tribunal de Contas do Estado 
(TCE-TO), com o Conselheiro Alberto Sevilha com o Conselheiro Alberto Sevilha. Na ocasião, 
Rondinelly buscou uma aproximação entre as instituições, para a ampliação de debates 
sobre a estruturação da rede de saúde nos municípios, como também a importância de 
realização de parcerias para o fortalecimento da atenção à saúde junto às Secretarias 
Municipais. (sem registro fotográfico) 

 

11º Reunião Ordinária da Comissão Intergestores Bipartite - CIB/TO, realizar-se no dia 09 de 
Dezembro (quinta-feira), às 
09h00, realizada na  Assembleia 
Legislativa do Estado Tocantins 
em Palmas, Presentes o 
Presidente Sr. Rondinelly da Silva e 
Souza /SMS de Caseara, 1º Vice-
Presidente Sr. Jair Pereira 
Lima/SMS de Piraquê, 2º Vice-
presidente Sr. Lucione de Oliveira 
Negre/ SMS de Monte do  Carmo, 
o Diretor de Descentralização e 
Regionalização Sr. Wilkey 
Fernando Lourenço Oliveira /SMS 
de Cristalândia, Diretor Financeiro Sr. Amilton Pereira Lopes/SMS de Itapiratins1º Conselheiro 

FIGURA 53 - PRESIDENTE E DIRETORES E DIRETORA DO 

COSEMS/TO. 

FIGURA 52 - MESA DE AUTORIDADES DA 11º REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO 

INTERGESTORES BIPARTITE - CIB/TO. 
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Sr. Laércio Batista/ SMS de 
Lizarda, 2º Conselheiro Fiscal Sr. 
Sinvaldo dos Moraes / SMS de 
Mateiros, Sra. Samara dos 
Santos Resende Feitosa / SMS 
Conselheiro e Superintendente 
da Saúde Sr. Daniel Borini 
Zemuner . A reunião contou 
com a presença do Secretário 
de Estado da Saúde, Sr. Afonso 
Piva de Santana, Superintendes 
Estaduais, Secretários e 
Secretárias Municipais de 
Saúde e Técnicos. A reunião serviu para debater pontos solicitados pelas Gestões municipais 
e na ocasião foram debatidas o protocolo de intenções entre a Universidades Federal do 
Tocantins (UFT) e o Conselho de Secretárias Municipais de Saúde do Estado do Tocantins – 
COSEMS/TO no sentido de viabilizar condições para o estabelecimento de ações conjuntas 
de cunho técnico, especializações, científico e cultural.  

 

Dentre as ações importantes desenvolvidas no ano de 2021 para garantir o cumprimento da 
Diretriz 2, destacamos também o evento realizado dia 09 de dezembro quando iniciamos as 
celebrações dos 25 anos de história do Cosems/TO. É impossível falar dos nossos 25 anos 
sem reconhecer a nossa história. Nesta longa caminhada, tivemos 13 Ex-presidentes que 
muitos contribuíram para construção do Cosems/TO e do SUS no nosso estado. A estes, 
entregaremos uma homenagem de reconhecimento pelo compromisso firmado em suas 
Gestões com as Secretarias Municipais de Saúde.   

 

EX-PRESIDENTE PERÍODO 

NEILTON ARAÚJO DE OLIVEIRA  1997 A 2000 

JOSÉ GASTÃO ALMADA NEDER  2001 A 2003 

FURTUNATO SOARES BARROS  2004 

GUSTAVO JAIME PERPÉTUO COÊLHO  2005 

SÔNIA MARIA BEZERRA TOSCANO DE MENDONÇA  2006 A 08/2007 

ÁUREA MARIA CASAGRANDE DA LUZ 09/2007 A 2008 

FIGURA 54 - 11º REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE - 

CIB/TO. 
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EDUARDO NOVAES MEDRADO  2009 A 03/2012 

SINVALDO DOS SANTOS MORAES  04/2012 A 01/2014 

MARIA DA CONCEIÇÃO MARINHO DE FARIAS RÊGO  05/2014 A 03/2015 

VÂNIO RODRIGUES DE SOUZA  2015 A 11/2018 

JEAN LUÍS COUTINHO SANTOS  12/2018 A 04/2019 

ROBERTO SAMPAIO ALVES  05/2019 A 11/2019 

JAIR PEREIRA LIMA  12/2019 A 02/2021 

 

Além deste, tivemos também a contribuição de Instituições e Personalidades que fizeram a 
diferença pelos relevantes serviços prestados com zelo, dedicação e eficiência em favor da 
saúde pública tocantinense e pela parceria com o COSEMS-TO no decorrer dos nossos 25 
anos. Através de eleição dentre os membros da Diretoria e do Conselho Fiscal do 
Cosems/TO, elegemos 7 instituições/personalidades que também receberão uma 
homenagem. 

 
 ATUAÇÃO NO SUS / COSEMS/TO 

1 - Secretaria Estadual da 
Saúde do Tocantins 

 

2 - Conselho Nacional de 
Secretarias Municipais de 
Saúde - CONASEMS 

Forte aliado nas grandes conquistas e avanços 
relevantes para a saúde pública no estado do 
Tocantins. 

3 - Perciliana Joaquina Bezerra 
de Carvalho 

Superintendente da Vigilância em Saúde 

4 - Hospital Dom Orione - 
Araguaína 

Por meio de um trabalho que busca a excelência 
do atendimento em saúde, o Hospital Dom 
Orione tornou-se o maior complexo hospitalar 
do Estado do Tocantins, prestando serviços 
médicos hospitalares de média e alta 
complexidade. Com isso, o Hospital se 
consolidou como uma instituição de referência 
no tratamento de diversas especialidades, como 
cardiologia, obstetrícia e neonatologia. 
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5 - APAE - Associação de Pais e 
Amigos dos Excepcionais de 
Araguaína 

A APAE de Araguaína, com 27 anos de atuação e 
prestação de serviços voltados às pessoas com 
deficiência, garante a realização de Teste de 
Pezinho para toda rede pública do estado do 
Tocantins 

6 - Comitê Estadual de Saúde 
do Tocantins 

Comitê tem como objetivo propor medidas 
concretas e normativas voltadas à prevenção 
de conflitos judiciais e a definição de estratégias 
buscando a resolutividade nas questões 
coletivas relativas ao direito à saúde. 

7 - Luciana de Sousa Miranda 
Gomes 

Coordenadora administrativo e financeira do 
Cosems a 14 anos. 

 

Sabemos que 2021 foi um ano atípico. Em meio à pandemia do novo Coronavírus, a estrutura 
robusta de acolhimento do SUS é a melhor carta que o Brasil tem em mãos no combate ao 
vírus. Portanto, iremos homenagear os que se foram lutando pelo SUS e os que ainda estão 
aqui aguerridos no enfretamento da pandemia da Covid-19.  

 




