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ATA DA REUNIÃO DO COMITÉ PARA MONITORAMENTO DAS AÇÕES DE
SAÚDE DO TOCANTINS - CEMAS -TO, REALIZADA EM 23/01/2012

Aos vinte e três dias do mês de janeiro de 2012, às 17h, na Justiça Federal, localizada na
Quadra 20 T Norte, Conjunto 01, lotes 03 e 04, reuniram-se sob a coordenação do Dr.
Marcelo Velasco Nascimento Albernaz, os seguintes membros do Comité: Dr. Matheus
Figueiredo Alves da Silva (Defensor Público Federal), Dra. Hortênciã Maria M-
Nascimento (SESAU) e Dr. Cristiniano José da Silva Jr, (SESAU). A Dra. Milene
de Carvalho Henrique participou da reunião mediante ligação telefónica com uso do
"viva voz . Na reunião houve as seguintes deliberações: I -'O Dr. Cristinino José da
Silva Jr. (SESAU) informou que a Comissão Técnica vem atendendo as solicitações de
magistrados e demais agentes públicos nos prazos por eles fixados. II - A Dra.
Hortênciã Maria M. Nascimento (SESAU) e o Dr. Cristiniano José da Silva Jr.
(SESAU) informaram'que a Comissão Técnica já encaminhou aos setores competentes
dá SESAU solicitações de internação compulsória enviadas pela Defensoria Pública,
não sabendo \informar o resultado final. III - Por proposta da Dra. Milene de Carvalho
Henrique, o CEMAS-TO deliberou que a Comissão Técnica deverá elaborar, no prazo
de 10 (dez) dias, um roteiro didático sobre o sey funcionamento e meios de provocação,
devendo constar desse roteiro a orientação de que solicitações por ernail deverão,
sempre que possível, ser efetuadas com opção de confirmação de leitura, bem como
contar com imediata confirmação de leitura por parte dos destinatários da solicitação.
Esse roteiro deverá observar as deliberações anteriores deste CEMAS no que forem
cabíveis. Após a entrega do roteiro à Secretaria do CEMAS, caberá a esta providenciar
seu envio ao Diretor do Foro da Justiça Federal, à Corregedora Geral do TJ/TO, ao
Procurador-Chefe da República no Tocantins, ao Procurador Geral de Justiça 4o
Tocantins, ao chefe da Defensoria Pública da União no Tocantins e ao Defensor Público
Geral do Tocantins, solicitando divulgação junto aos membros das respectivas
instituições. IV - Ficou deliberado que a viagem ao Rio de Janeiro será realizada em
data a ser definida pela Dra. Milerte de Carvalho Henrique, com comunicação aos
demais membros do CEMAS. V - A próxima reunião do CEMAS -TO ficou marcada
para 02 de março de 2012, às lOh, na Justiça Federal. Vi - Ficou definido que caberá a
cada membro do CEMAS apresentar, com pelo menos 48 horas de antecedência da
próxima reunião, propostas de temas a serem nela debatidos, a fim de otimizar os
trabalhos. Caberá à Secretaria do CEMAS encaminhar, via email, essas propostas aos
demais membros do Comité com pelo menos 24 horas de antecedência em relação à
próxima"reunião. VII - O Comité deliberou pela expedição de ofício ao Secretário de
Estado da Saúde, solicitando informar seu interesse em integrar o CEMAS'ou, caso não



tenha disponibilidade, a possibilidade de participação do respectivo Secretário
Executivo. Com a resposta, decidiu-se pelo encaminhamento de ofício ao CNJ para
exclusão do antigo Secretário Executivo da Saúde e inclusão do novo representante da
,alta direção/jda S E $ffl\j\o havendo mais nenhum assunto em pauta, eu, Jefferson
Franco Silva?, Ia íei f-^sente aía^gue será lida e assinada, após aprovada por todos.
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