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Aos dezoito dias do mês de maio de 2012, às lOh, na Justiça Federal, localizada na
Quadra 201 Norte, Conjunto 01, lotes 03 e 04, reuniram-se sob a coordenação do Dr.
Marcelo Velasco Nascimento Albernaz, os seguintes membros do Gomitê: Dra.
Milene de Carvalho Henrique (JE), Dr. Victor Manoel Mariz (MPF), Dra.
Maria Roseli de Almeida Pery (MPE), Dr. Matheus Figueiredo Alves da Silva
(DPU), Dr. Arthur Luiz Pádua Marques (Substituição Dr. Marlon - DPE), Dr.
Joaquim Marcelo Barbosa da Silva (AGU), Dr. Nicolau Carvalho Esteves, Dr.
Nemésio Tomasella de Oliveira (CRM), Dr. Cristiniano José da Silva Jr. (SESAU),
e Dr. Aristóteles Melo Braga (Unimed Palmas), Sinvaldo dos Santos Moraes
(COSEMS), Manoel Moura da Silva (servidor do MPE). Na reunião houve as
seguintes ocorrências relevantes e deliberações: I - O secretário informou acerca
dos preparativos do evento de 1° de junho. II - Deu-se conhecimento aos membros
sobre relatório de fiscalização realizada pelo CRM no HGP, tendo a Dra. Roseli
informado acerca da instauração de procedimento administrativo destinado a apurar
as irregularidades apontadas em tal relatório. III - Deu-se conhecimento aos
membros sobre a criação de câmara técnica de saúde suplementar pelo CRM e sobre
a veiculação de matérias pelo mesmo conselho, conforme deliberado na última
reunião. IV - O presidente do CRM informou que, a princípio, a câmara técnica
criada pelo conselho emitiria parecer sujeito a aprovação pelo plenário. Membros do
CEMAS ressaltaram que a sistemática pode tornar inócua a atuação da câmara
técnica, principalmente em casos de urgência e emergência. O presidente do CRM se
comprometeu a buscar uma solução para o problema, tendo sido ventilada entre os
membros a possibilidade de celebração de termo de cooperação técnica entre o CRM
e o CEMAS ou o TJ/TO. V - Determinou-se o envio de ofício à presidência do TJ
solicitando a substituição de José Henrique Marinho de Oliveira por Sinvaldo dos
Santos Moraes como representante do COSEMS. VI - Os .representantes do
Judiciário, Ministério Público e Defensoria Pública presentes à reunião informaram
que têm buscado estimular os membros de suas instituições a efetuarém prévia
consulta à CTA nos casos envolvendo a saúde pública. VII - O presidente da CTA
informou que a SESAU está concluindo a disponibilização de espaço físico,
equipamentos e de servidores para adequação da estrutura da CTA.1 Comprometesse



a, logo que essas medidas estiverem concluídas, fazer comunicação por escrito ao
GEMAS. VIII - O Coordenador do CEMAS informou que já foram expedidos ofícios
aos dirigentes do TJ/TO, MPF/TO, MPE/TO, DPU/TO e DPE/TO, solicitando a
convocação/convite dos membros respectivos para participarem do evento de 1° de
junho. Informou, ainda, que enviaria convite por emaií, ainda hoje, aos juizes federais
do Tocantins. IX - Ficou definida a alteração do nome da Comissão Técnica Auxiliar
- CTA para Núcleo de Apoio Técnico - NAT, cabendo ao representante .da SESAU
adotar as medidas necessárias à adequação dos atos normativos no âmbito daquela
secretaria, bem como informar oportunamente o CEMAS a respeito dessas
providências. X - Os membros presentes do CEMAS manifestaram, de forma
unânime, a conveniência de manutenção do senhor Cristiniano José da Silva Júnior,
com exclusividade, à frente da comissão técnica. Ressaltou-se, a esse respeito, que o
senhor Cristiniano já está capacitado para presidir a comissão e, principalmente, já
angariou a confiança de inúmeros magistrados, membros do Ministério Público e
defensores públicos, o que é imprescindível pára estimular a prévia consulta da
comissão pelos membros das aludidas instituições. Absteve-se de se manifestar sobre
essa questão o senhor Cristiniano José da Silva Júnior, sob o fundamento de que o
^assunto é da atribuição do secretário de saúde. XI - Ficou designada uma reunião
extraordinária do CEMAS para o dia 31 de maio, às 10 horas, no auditório da Justiça
Federal do Tocantins, com objetivo específico de discutir propostas de enunciados a
serem apresentadas no evento dê 1° de junho. XII - Ficou designado o dia 3 de agosto
de 2012, às 10 horas, no auditório da Justiça Federal do Tocantins, para a realização
da próxinW/reunião do CEMAS-TO. Não havendo mais nenhum assunto em pauta,
eu, Jeffersn
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