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RECEEDO A FEIÇÃO •
&> vi? m mli j

Wdo ?. 'Socorm M. kiÀnmjtKares]
Distribuidora

Poder Judiciário
Conselho Nacional de Justiça

Conute Executivo para Monitoramento das Ações da Saúd
Tocantins

(CEMAS-XO)

e no "Estado do

^sa^^ssssssssgsssss^ss'
Aos dez dias do mês de dezembro de'̂ 012 às MM k,™ o • • ~Justiça doEstado do Tocantins,• localizado »41K 5 S*ae do Tribunal *s/n» -Palmas - TO, reuniram-se TSSSg^SíSTÍrSSS'
Henrique, os seguintes participantes: Manoel Moura ÍMm \1 • ^ CaV*Ul0
(COSEMS), Márcia Lemos Salta QímSZ^H^m^^V* "' NÍSÜÜ
de Amaral (DFP),Matheu.s Figueredo aÍ S dpS ffifc *?5f MarqUeS
Santos (POETO), Thiago Ribeiro PraaTv^hSSSSif^6^ d°S
Jundico -SESAU), Ariostenes Melo (Assessor jJEl^r??^!F?" (DlietorSilva Júnior (SESAU/CTA), V.K2K1K'SSgS™»*** *
Carvalho (CGJUS) e Elto Quintino Borges fC^WO W i' **•**«» *
Carvalho discorreu sobre as dificuldades » SL^ %?5 Míl°ne
Técnica na• emissa-0 de parecera técnicos para subsidiar as decisbes dos m^srrX
Falou sobra a enação do NAT no âmbito da Secretaria de Saúde dMunimokri

omelhor local cposteriormente informar, n?È&SwETiS*"^
senador Cnsnniano José da Silva Júnior fti ooloc^SSt^lo^AT8-™

deliberação após encaminhamento oficialT^^^T^f"*"
Coiregedona Geral de Justiça editará recomendações aosS££parati; n
serviços técnicos do NAT, Implementará 'ações para wtóaf3L-?f! Ubdrem.os
ajuizadas eproposta de adequacSo sobre os códigos de SShS^JET a?°eS
Proc em conformidade com oCNJ. VI - Su-cscfL -aSKÍ T P£tra C"p^e uma cartitoa informativa sobre otendei ^ÜK-JSÈSS

JK V^°
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à Procuradoria Geral do Estado uma proposta de atam** m.i. <s
referente àjudicidizaçâo da saúde. VDP-Outra dSoSS^^f^ n°S pr°Cess0SJustiça solicitado que oícone conste S^ÍSSS^ C^T ^ *
para SMJDE, Deliberou-e incluir aDra. Denise DramondIJtata PM . ' ^ í*enldodo GEMAS, apróxima reunião ficou S^^27S^^°T^
confirmado. Deliberou-se por convidar um juiz da v£a Cwlfe^P* ^ ã SCr
consumidor eaindicação de novo representei na? ? ^omotor da área do
Deüberou-se ainda que oprWS^âlolf'EL^**. ^ CEMAS'«"^^pela^Rose^ «» será
no que concerne ao local, cerimonial conta com aSSSÍ eSfeíÍT?
conduzido pela Coordenadora: Oevento será dívida ^ l «MAT que será
mesmos termos do fórum Wri^^ffcSttídf^i^S! í TF ^^ °°Sassunto em pauta, eu João omato SjJBbl^iSSE"*^
assinada, após aprovada por todos. P Snte ata que será Iida tí

.1

Imãímé&^^Sw^ (Coordenadora CEMAS)

#

Manoel Moura (MPE)

Maria Regina s. Nislni (COSEMS)

Márcia Lemos Salim (MPF)

Daniella L. Negry (TJÇO)/)

Matheus Figueredo a. da Silva (DPU/TO)

Rodrigo dé AÍeneses dos Saotó>(TGE/TO)

Thiago Ribeiro Franco ViIela,^E/TO$X^JZfc .

Dümarde lJma^X)iretorfffl

Ariosienes Melo^A^essor Jiiri^#y^IMED)

:is - r;: o j£jumoftsESAU/CTA)
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