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Grupo de trabalho Comitê Executivo para Monitoramento das Ações da Saúde 
no Estado do Tocantins – CEMAS-TO – Criado pela 
Resolução nº 106 do CNJ. 

Local Sala de reunião do Fórum da Comarca de Palmas-TO. 

Coordenadora Milene de Carvalho Henrique  milenecarvalho@uol.com.br 

 
ATA DA REUNIÃO DO CEMAS 

12 DE ABRIL DE 2019 
 

ABERTURA: 

Aos 12 (doze) dias do mês de abril de 2019, às 09h:00min da manhã, na Sala de Reunião do 

Fórum da Comarca de Palmas, 2ª andar, aberta a reunião, sendo Coordenada pela Coordenadora 

do CEMAS, Dra. Milene de Carvalho Henrique, com a participação dos demais integrantes do 

CEMAS e convidados.  

OCORRÊNCIAS: 

 

Dando início a reunião, a Dra. Milene de Carvalho Henrique presidindo a presente reunião, 
iniciou-se anunciando o retorno de alguns membros ao CEMAS: a) Dra. Agripina Moreira – 
Procuradora do Estado do Tocantins (PGE); b) Sra. Elainne Negre Sanches – Superintendente de 
Unidades Próprias da SES; c) Afonso Piva Santana – Superintende de Aquisição e Estratégia de 
Logística – SES. Após, foi anunciado novo membro: Dr. Leonardo de Oliveira Toledo Silva – 
Diretor Administrativo do HGP e substituto automático do Diretor Geral. 
Alguns membros informaram a impossibilidade de participarem da reunião e justificaram a 
ausência: a) Dr. André Luiz de Matos Gonçalves – Conselheiro do TCE – que apresentará na 
próxima reunião suas deliberações; b) Dr. Arthur Luiz de Pádua Marques – DPE – enviou 
representante do NUSA – BRUNO; c) Aristóteles Melo Braga - UNIMED; d) Dr. Leonardo 
Tarragô Rodrigues – DPU; e) Dr. Ulisses Nogueira Vasconcelos – OAB-TO; f) Dr. Jean Luís 
Coutinho Santos – COSEMS; g) Jader Machado Farias – COREN-TO; h) Lázaro da Silva Dutra 
Júnior – CRBM-3; i) Ana Rita Lago dos Anjos – CRF; j) Dr. Jorge Pereira Guardiola – CRM-TO; k) 
Nilton Vale de Cavalcante – UFT. 
Informar que foi oficiado o Dr. André do TCE solicitando: 

a) Inspeção para monitorar o cumprimento da carga horária conforme Medida Provisória nº 5, de 
15 de março de 2019. Aguardando resposta. 

b) A possibilidade de inclusão na matriz da auditoria assistencial e/ou inspeção os serviços em 
cardiologia. Aguardando resposta. 

 

1. Foi discutido a aprovação do calendário das reuniões ordinárias do CEMAS para o ano de 
2019, porém com ressalva para confirmar a disponibilidade de agendamento com outros 
membros que não estavam presentes e que têm sessão em seus órgãos institucionais, sendo 
que o calendário definitivo ficou deliberado para a próxima reunião extraordinária: 
 

mailto:milenecarvalho@uol.com.br


  
Poder Judiciário 

Conselho Nacional de Justiça 
Comitê Executivo para Monitoramento das Ações da Saúde no Estado do Tocantins (CEMAS) 

 

2 
 

MÊS DATA DIA DA SEMANA 

JANEIRO XXX XXX 

FEVEREIRO 

REUNIÕES 

EXTRAORDINÁRIAS 

19/02/2019 

26/02/2019 

TERÇA-FEIRA 

TERÇA-FEIRA 

MARÇO XXX XXX 

ABRIL 12/04/2019 SEXTA-FEIRA 

MAIO 14/05/2019 TERÇA-FEIRA 

JUNHO 04/06/2019 TERÇA-FEIRA 

JULHO 02/07/2019 TERÇA-FEIRA 

AGOSTO 06/08/2019 TERÇA-FEIRA 

SETEMBRO 17/09/2019 TERÇA-FEIRA 

OUTUBRO 08/10/2019 TERÇA-FEIRA 

NOVEMBRO 05/11/2019 TERÇA-FEIRA 

DEZEMBRO 10/12/2019 TERÇA-FEIRA 

* Sujeito a mudanças. 
** Em tese, as reuniões acontecerão na 2ª (segunda) terça-feira do mês. 

 

1.1. Informação sobre a aprovação dos Enunciados da III Jornada Nacional da Saúde; 

Atualmente são 103 Enunciados que englobam sobre a Saúde Pública, Suplementar e 
Biodireito, sendo que foram mantidos com atualizações dos Enunciados das Jornadas 
anteriores, outros revogados e por final, criados alguns novos e no final dos Enunciados 
tem o índice que facilita o auxílio nas decisões da saúde. 

Dra. Milene informou que os Enunciados já foram repassados via SEI para todos os 
Juízes do Estado, foi solicitado pela Coordenadora que os membros repassem os 
Enunciados para seus órgãos. 

1.2. Relatório Produtivo do NatJus Estadual. 

A Sra. Elizângela Braga Andrade, Coordenadora da área de Medicamentos do NatJus 
Estadual, apresentou a produtividade do NatJus em 2018. Foi solicitado pelos membros o 
envio do relatório por e-mail. Ficou deliberado que será enviado o relatório de 2018 para 
todos os membros repassem os Enunciados para seus órgãos.  

3. SES: 

SECRETÁRIO DE SAÚDE 
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3.1. Apresentar por escrito o fluxo de entrada e saída dos processos e recursos dentro do 
Comitê Gestor e o tempo gasto; 

3.2. O Secretário Estadual de Saúde deve informar se fez gestão junto ao Governador para 
que resolvesse a situação sobre a gerência dos recursos da Saúde (Federal/Estadual) e 
qual o resultado; 

3.3. O Secretário ou alguém designado por ele, vai entregar e ler a resposta do Ofício do 
CEMAS sobre o desabastecimento de MAT/MED nos Hospitais e Assistências 
Farmacêuticas. 

3.4. O Secretário Estadual de Saúde deverá informar se passou a utilizar o instituto da 
requisição administrativa na forma do art. 15, inciso XIII da Lei 8.080/90 em todos os 
casos que se observam perigo eminente para a população assistida pelo SUS sob 
responsabilidade da Gestão Estadual, não se limitando aos casos decorrentes de ordem 
judicial, mas valendo-se da requisição administrativa também nos casos não 
judicializados, evitando-se assim o ajuizamento de demandas individuais ou coletivas. 
Caso não haja requisições administrativas, informar o motivo. 

DISCUSSÃO:  

Dra. Milene iniciou informando que hoje, quem gere a Fonte Estadual de Saúde –FES, não é o 
Secretário Estadual de Saúde, pois, não tem autonomia devido ao Decreto n° 5.843, onde 
destacou que os pagamentos das despesas federais estão vinculadas ao parecer e autorização do 
Grupo Executivo para Gestão e Equilíbrio do Gasto Público por meio do Sistema SIGAP. 

Em discussão, foi explicado pelos Superintendentes da Secretaria que: o fluxo de pagamento dos 
processos da Secretaria de Saúde se faz mediante, inicialmente, por solicitação de saldo e 
orçamento à Secretaria Estadual da Fazenda – SEFAZ, ou seja, faz-se orçamento à SEFAZ, então a 
União não cabe à dotação orçamentária. Encaminha a despesa ao Grupo Gestor por meio do 
Sistema SIGAP, gerando documento que dá ciência da despesa a ser executada e aguarda a 

devida aprovação. Tão logo aprovada a despesa pelo referido grupo, dá-se início a liquidação de 
despesa de pagamento ao fornecedor. 

A Coordenadora indagou: Qual o motivo que possa justificar a demora dos processos 
licitatórios de compra de materiais e medicamentos e destaca que esse tema já foi pauta da 
reunião passada e continua sendo pauta desta reunião. Sem nenhuma resposta efetiva. 

Afonso respondeu que: O trâmite de quaisquer das fontes da saúde, seja Federal ou do 
Tesouro, está ocorrendo na conformidade do Decreto Estadual nº 5.843/2018, que tem como 
objetivo primordial o controle dos gastos públicos anterior à dotação orçamentária. Percebe-se 
que quanto aos recursos oriundos de natureza federal, o artigo 20, inciso IV do Decreto nº 
5.843/2018, combinado com o parágrafo 1º, impõe aos gastos públicos são referentes a quaisquer 
valores de despesas, excetuando-se apenas os convênios federais. Não excetuou as fontes de 
recurso do custeio, nem de investimento de origem federal, que são repassados na modalidade 
regular e automático fundo a fundo. Não encontrando à Secretaria as exceções estabelecidas.  

Dra. Milene sugeriu ao Secretário que formalizasse junto ao Governo, levando a deliberação do 
CEMAS, para restabelecer as tratativas legais, que a gestão do fluxo do FES passe a ser 
reorganizado pela Secretaria Estadual de Saúde.  

A Dra. Carolina ponderou sobre a reivindicação do Comitê para que os recursos de saúde sejam 
gerenciados pelo Secretário de Estado da Saúde, e não pelo Comitê Gestor. 
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Dr. Gil questionou sobre a formalização do Secretário junto ao Comitê Gestor sobre a autonomia 
da Secretaria de Saúde para gerir a verba da saúde. Relembrou que na última reunião do CEMAS 
ficou deliberado que o Secretário de Saúde iria levar para o Comitê novamente o tema. 

O Secretário de Saúde tomou a palavra informando que não realizou requerimento formal 
recente sobre esse tema junto ao Comitê Gestor, mas que encaminhou, no ano passado, um ofício 
ao Comitê Gestor, porém, não formalizou outro pedido recentemente nesse sentido. 

O Secretário informou ainda sobre o funcionamento do Comitê Gestor e que ele é integrante do 
Subcomitê onde tem atuado para que haja liberação de recursos em bloco, considerando a fonte 
Federal e Estadual. O intuito é diminuir a burocracia no andamento dos processos. O Secretário 

de Estado destacou que o Subcomitê se reúne todas as segundas-feiras, às 9h, na Secretaria de 
Planejamento, e que a reunião é aberta aos interessados do CEMAS. 

Bruno, representante da DPE, questionou ao Secretário de Saúde se a SES-TO tem autonomia 
para cancelamento de despesas previstas e autorizadas no orçamento.  

O Secretário ponderou que o Comitê Gestor é apenas uma etapa do processo burocrático, e que 
não há como afirmar que o Comitê é o responsável pelo atraso do processo.  

Luiza respondeu que é do Secretário de Estado da Saúde. As movimentações orçamentárias 
quando ocorrem são para atender a saúde. O cancelamento das despesas (empenho) quem faz o 
controle é a Secretaria de Estado da Saúde, diante da motivação. A consolidação contábil é 
realizada pela SEPLAN e SEFAZ, pois, são estas Secretarias que detém o controle da arrecadação 
estadual como um todo. É um ato administrativo da gestão. 

Afonso explicou que existe o cancelamento de despesa na Saúde, que depende da situação. 
Esclareceu o fluxo de como funciona o cancelamento de empenho ao final do ano, final de 
exercício, ressaltou que é normal o cancelamento de empenho, não só na Saúde, mas como em 
qualquer Secretaria. Ponderou que há contratos de ata de registro de preços para fornecimento de 
medicamentos, cujos empenhos de baixa nessas atas são para a entrega total. Os empenhos são 
emitidos no mesmo exercício.  

Dra. Milene releu parte da resposta do OFÍCIO - 1804/2019/SES/GASEC que informa sobre o 
processo de gestão/funcionamento do Comitê, bem como sobre a dívida da SES com 
fornecedores. 

Dr. Gil ponderou que a gerência do recurso da saúde pelo Secretário de Saúde irá resgatar a 
credibilidade junto aos fornecedores, pois irá diminuir a burocracia. 

Frederico ponderou algumas questões sobre o  controle interno. Disse que quando há 
planejamento necessita de intervenção no orçamento. E tal intervenção deve ser motivada pela 
técnica e pelo teor jurídico para não deixar déficit acontecer, isso é de responsabilidade da 
secretaria do planejamento. Quando uma instância começa a interferir no ato discricionário do 
gestor é um problema para a gestão do SUS. Deve ser analisada a discricionariedade sobre quem 
está tomando as decisões sobre política e gestão: se é o Secretário de Saúde ou se é do Comitê 
Gestor. 

Bruno, representante substituto do Dr. Arthur da Defensoria Pública, questionou por que 
algumas empresas recebem normalmente, e outras empresas não. Quem tem a autonomia para 
definir o pagamento dos processos?  
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Dra. Milene ponderou ainda sobre estabelecer fluxo de comunicação entre Defensoria Pública da 
União e Defensoria Pública do Estado sobre a dispensação de medicamentos e procedimento de 
acordo com o Enunciado nº 78 do CNJ. 

Dra. Milene fez a leitura do artigo 6º do Decreto nº 5.910, de 10 de julho de 2018. 

DELIBERAÇÃO: 

Proposição Secretário: O Secretário informa que irá levar essa discussão ao Comitê Gestor na 
próxima segunda, e apresentará a ata com os assuntos aqui discutidos, e em ato contínuo, 
buscará mecanismos de agilidade na deliberação dos processos que tramitam no referido Comitê 
Gestor.  

Dra. Maria Roseli e Dra. Carolina: irão instaurar procedimento sobre o tema para apurar a 
irregularidade, adotar as medidas cabíveis, inclusive eventual responsabilização, no prazo de 

15(quinze) dias e informarão ao CEMAS. 

Bruno, representante da DPE, informou que o NUSA da DPE já possui procedimento instaurado 
para apuração da gestão do fundo pelo Comitê Gestor, e vai viabilizar atuação conjunta com o 
MPE/MPF e informará ao Comitê o resultado dessa parceria, se houver. 

Ficou deliberado que na próxima reunião ordinária o Comitê irá aguardar o resultado das 
informações prestadas pelo Secretário de Saúde. Caso não tenha resposta para e resolutividade 
sobre essa questão, será encaminhado aos órgãos de controle. 

Dra. Milene leu o item 1, do Ofício nº 035/2019 do CEMAS: 

1. Quantos contratos vencidos nos últimos 05(cinco) anos em relação a medicamentos e 
materiais? Quais os valores? Apresentar com a descrição de cada um deles. 

Com a resposta dada pelo Afonso, informou que não existem contratos de medicamentos 
vencidos que têm atas de pedidos de preço, que na verdade passa ser um contrato, mas é de 
acordo com a necessidade, e é através de empenho, e geralmente ocorre no mesmo exercício.   

Dra. Milene questionou sobre o abastecimento dos medicamentos da Oncologia, já que os 
fornecedores não estão querendo fornecer para SES. 

Afonso explicou sobre o abastecimento da Oncologia que é dividido em duas partes: a) quanto à 
União, não justifica o atraso do pagamento, e que realmente teve atrasos em alguns períodos de 
mais de 60(sessenta) dias, mas que já feito uma mudança; b) que os atrasos não são só 
pagamentos, também tem a situação do fluxo é burocrático. Esclarece que houve licitações em 
dezembro para os medicamentos Oncológicos, porém, parte destas licitações foram desertas ou 
fracassadas. As licitações que deram desertas serão feitas com dispensa de licitação.  Para 
abastecer, existem as atas e estão fazendo os pedidos dos antibióticos, oncológicos, etc. Informou 
que os Oncológicos estão demorando mais de 30 (trinta) dias para empenhar, porque é a questão 
fluxo interno, tais como: pedido de baixa, assinatura do Secretário, Grupo Gestor, financeiro, 
Fazenda liberar o orçamento e mandar para o fornecedor. Esse fluxo está demorando muito, e 
que na quarta-feira dia 10/04/2019 houve uma conversa com o Secretário, no sentido de que 
tentasse resolver entre o Governo e a Secretaria a situação da demora.  Sobre essa demora foi 
acertado para tentar melhorar o fluxo tanto na Secretaria quanto no Grupo Gestor. Membros do 
CEMAS solicitaram ao Secretário que fizessem interlocução ao Grupo Gestor para que o mesmo 
apresente proposta de que a inicial das compras não passe mais pelo Grupo Gestor, e, que fosse 
feito primeiramente o empenho e somente posteriormente é que seria encaminhado para o Grupo 
Gestor para não atrasar o fluxo das compras. 



  
Poder Judiciário 

Conselho Nacional de Justiça 
Comitê Executivo para Monitoramento das Ações da Saúde no Estado do Tocantins (CEMAS) 

 

6 
 

Dr. Gil questionou qual foi o melhor período da gestão de medicamentos hospitalares e do 
Componente Especializado da Assistência Farmacêutica.  

Afonso informou que foi no ano de 2017.  

Dra. Milene propôs reunião extraordinária do CEMAS no dia 29 de abril. Foi aprovado por 
unanimidade pelo Comitê. 

DELIBERAÇÃO: 

Ficou deliberado que o Secretário da SES vai apresentar a proposta sugerida pelos membros do 
CEMAS para que a inicial das compras não passe mais pelo Comitê Gestor, que fosse feito o 
empenho e só posteriormente seria encaminhado ao Comitê. 

Ficou deliberado que o Afonso apresente, no prazo de 10 dias, os 02(dois) fluxos: o fluxo 
anteriormente utilizado em 2017 e o fluxo atual, devendo fazer um quadro comparativo entre os 
02 (dois). Devem ainda informar quais as mudanças que precisam ser feitas para que o fluxo 
atual fique com a mesma funcionalidade do fluxo anterior e, se já foram tomadas algumas 
providências. Informar quais.  

4. ROBSON 

*Sobre as questões da carga horária e assuntos afins, ficou deliberado que será exposto na 
próxima reunião extraordinária no dia 29/04/2019. 

4.1 Apresentar a análise da força de trabalho dos servidores cedidos aos Municípios do Estado 
do Tocantins;  

4.2 Informar se fez análise das faltas, da carga horária total dos meses de dezembro/2018, janeiro 

(nos dias 02/01, e 22/01) e fevereiro/2019, destacando-se também áreas prioritárias para 
referida análise, entre elas: oncologia, ortopedia, neurologia, pediatria, cirurgia geral e 
cardiologia, por unidade hospitalar. 

4.3 Apresentar a carga horária REAL disponível dos médicos de todos os hospitais através do 
Diretor dos Recursos Humanos, o senhor Robson, ou assim não conseguir, pelo menos dos 
hospitais maiores do Estado. 

4.4 Informar se está cortando o ponto dos servidores que não estão cumprindo a carga-horária de 
acordo com a Portaria nº 247/2018, agora Medida Provisória nº 3422 de 08/03/2019. Em caso 
negativo, informar o motivo. 

5. QUESEDE: 

* Ficou deliberado que encaminhará ao CEMAS por escrito na próxima reunião 
extraordinária, dia 29/04/2019. 

5.1. O Superintendente de Gestão Administrativa, o senhor Quesede, apresentará resposta sobre 
a possibilidade de iniciar processo de compra dos painéis conforme mencionados em reunião 
ou apresentar solução alternativa que atenda a mesma finalidade.  

 

6. SEMUS-PALMAS: 

* Apresentar na próxima reunião extraordinária, dia 29/04/2019. 

6.1. Apresentar o estudo da auditoria referente à verificação do cumprimento da jornada de 
trabalho convertida em plantões dos médicos que trabalham no Município. 
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7. SUGESTÃO DA DPE (DR. ARTHUR): 

* Apresentar na próxima reunião ordinária, dia 13/05/2019. 

 Quando o serviço de Cardiologia deixou de ser ofertado pelo HGP? Qual o motivo? 

 Quantos clínicos em cardiologia e cirurgias estão lotados no HGP e quantos estão lotados 
no HRA? 

INFORMAÇÃO OU ENTREGA DE DOCUMENTOS: 

* Deliberado para apresentar na próxima reunião extraordinária, dia 29/04/2019. 

8. Apresentar Normativa para que os Diretores Técnicos se apresentem ao CRM para fins de 
cadastro. Em caso negativo, qual providência será tomada. 

9. Informar ao CEMAS se há possibilidade de se ter uma função comissionada ou contratação de 
médico para exercício do cargo de Diretor/técnico, e se já foi feita alguma contratação nesse 
sentido. 

10. Informar sobre a liberação dos repasses junto aos Municípios, individualizando os valores 
para cada Município; 

11. À exceção da reposta da Assistência Farmacêutica sobre implantação e a utilização dos 
formulários de solicitação e avaliação de medicamentos, que foi entregue e será repassado aos 
membros. 

12. Recomendação do CEMAS para a Secretaria Estadual de Saúde e SECAD. 

 

DELIBERAÇÕES: 

CEMAS: 

O Comitê fará reunião extraordinária dia 29 de abril para tratar dos assuntos que não foram 
discutidos nesta reunião. 

O Comitê deliberou que os membros irão repassar os Enunciados aprovados aos seus órgãos 
institucionais. 

O Comitê irá encaminhar aos membros a resposta do Ofício sobre o desabastecimento e adívida 
da Secretaria Estadual de Saúde. 

 

NatJus: 

A Coordenadora da área de Medicamentos do NatJus Estadual enviará via e-mail para os 
membros do CEMAS, o Relatório Anual da produtividade de 2018. 

 

DPU:  

Dra. Viviane, Defensora Pública da União, no prazo de 05 (cinco) dias, irá encaminhar o e-mail 
ao CEMAS para atualização do cadastro, a quantidade de processos ajuizados em relação à 

saúde pública em todo Estado do Tocantins. 
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Compromete-se a fazer interlocução entre a DPU e a DPE para criar um FLUXO EFETIVO DE 
COMUNICAÇÃO que envolva pedidos atinenetes à ação de saúde pública e que são de 
competência da União. Observar o Enunciado 68 do CNJ. Na próxima reunião ordinária do dia 
13/04, Dra. Viviane e Dr. Bruno, apresentarão resultado dos encaminhamentos em relação a esse 
fluxo. 

 

SES: 

1. O Secretário de Saúde informará se levou essa discussão ao Comitê Gestor na reunião do 
Comitê, comprometeu-se apresentar a aqui discutida, também buscará mecanismos de 
agilidade na deliberação dos processos que tramitam no referido Comitê Gestor.  

2. O Secretário da SES vai apresentar a proposta sugerida pelos membros do CEMAS para que a 
inicial das compras não passe mais pelo Comitê Gestor, e que fosse feito primeiramente o 
empenho e só posteriormente seria encaminhado do Comitê como forma de controle a 
posteriori. 

 Afonso apresente, no prazo de 15 dias, os 02(dois) fluxos: o fluxo anteriormente utilizado em 
2017 e o fluxo atual, devendo fazer um quadro comparativo entre os 02 (dois). Devem ainda 
informar quais as mudanças que precisam ser feitas para que o fluxo atual fique com a mesma 
funcionalidade do fluxo anterior e, se já foram tomadas algumas providências. Informar quais.  

 

MPE E MPU: 

As Promotoras representantes dos órgãos MPE e MPF, irão prestar informações, no prazo de 15 

(quinze) dias, se fizeram recomendação ou se instauraram procedimento sobre o tema que 
envolve atribuições do Comitê gestor para gerir o fundo estadual da saúde, bem como para 
apurar a irregularidade do Decreto nº 5.910, de 10 de julho de 2018, e, se adotaram as medidas 
cabíveis, inclusive eventual responsabilização.  

 

Na próxima reunião ordinária do dia 13/05/2019, serão discutidos, se houver tempo, o tema 
proposto pelo Dr. Arthur, em relação à falta dos serviços de cardiologia em Palmas. 

Ao final, o CEMAS prestou homenagem à Dra. Maria Roseli de Almeida Pery, do Ministério 
Público Estadual, pelos serviços prestados e a merecida aposentadoria. 

Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 12h00.  

 

OBSERVAÇÕES: 

 

1. Todas as deliberações datadas para “PRÓXIMA REUNIÃO” deverão ser remetidas até 05 
(cinco) dias antes da reunião e resumidas no pen-drive para que possam ser apresentadas no dia;  

 

SES: Vermelho ênfase 
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SEMUS-Palmas: Rosa 

 

CRM: Verde 

 

CEMAS: Amarelo 

 

DENASUS: Azul 

 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE CONTAS: Cinza 

 

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E FEDERAL: Azul turquesa 

 

DEFENSORIA PÚBLICA: Verde oliva 

 

NAT: Violeta 

 

COSEMS: Verde brilhante 
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PARTICIPANTES 

Nome Entidade e-mail 
Milene de Carvalho Henrique TJTO 

Coordenadora do CEMAS 
milenecarvalho@uol.com.br   

Eduardo de Melo Gama TRF1 
Vice-Coordenador do CEMAS 

eduardodpfdf@yahoo.com.br  
eduardo.gama@trf1.jus.br   

Afonso Piva Santana  SES 
Superintendente de Aquisição 
e Estratégia de Logística 

afonsosantana@saude.to  

Agripina Moreira PGE 

Procuradora do Estado 
agri_adv@hotmail.com  
 

André Luiz de Matos Gonçalves 
 

TCE 

Conselheiro do TCE 
almatosg@yahoo.com.br  

Alessandra Martins Polonial 
Adorno 

TJTO 
Técnica Judiciária 

leca.adorno@gmail.com 

Ana Ferreira Alves Martins SEFAZ-TO 
Superintendente do Tesouro 
Estadual do Tocantins - 
Secretaria da Fazenda 

ste@sefaz.to.gov.br 

Ana Maria Kappes SES 

Diretoria de Desenvolvimento 
e Políticas de Saúde 

anakappes@saude.to.gov.br 

Ana Rita lago dos Anjos 
Substituta: Márcia Germana 
Alves Araújo Lobo 

CRF-TO 
Representante do Conselho 
Regional Farmácia 

analago10@hotmail.com 
crftocantins@gmail.com 

Andréia Claudina de Freitas 
Oliveira 

SES 
Superintende de Gestão 
Profissional e Educação na 
Saúde 

gabinete.sesau@gmail.com 

Antônio Granjeiro Saraiva CMS 
Presidente do Conselho 
Municipal de Saúde do 
Tocantins 

aristoteles@melobraga.com.br 

Aristóteles Melo Braga UNIMED 

Assessor Jurídico da Unimed - 
Representante da saúde 
suplementar 

arthur@defensoria.to.gov.br 

Arthur Luiz de Pádua Marques DPE 
Defensor Público do Estado 

spas.sesau@gmail.com  

Carlos Felinto Júnior SES 
Superintendente de Políticas 
de Atenção à Saúde 

carolinarosado@mpf.mp.br 

Carolina Augusta da Rocha 
Rosado 

MPF 
Procuradora Regional dos 
Direitos do Cidadão - 
Ministério Público Federal 

celeste.saude18@gmail.com 

Celeste Moreira Barbosa  SES 
Diretoria de Regulação 

ceresrezende@mpto.mp.br 

Ceres Gonzaga de Rezende 
Caminha 

MPE 
Promotora da 19ª Promotoria 
de Justiça de Palmas 

zemunerdaniel@gmail.com  
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Daniel Borini Zemuner SEMUS – Palmas-TO 

Secretário Municipal de Saúde 
de Palmas 

eduardo.gama@trf1.jus.br 

Edneide Cardoso Pontes 
Substituto: Edilma M. Cavalcante 
Rodrigues 

CES 
Representante do Conselho 
Estadual de Saúde- CES – 
Usuários do SUS - 

Representando a Liga 
Feminina combate ao câncer 

edcardosopontes@hotmail.com 
edilmacavalcanterodrigues@hot
mail.com 

Elaine Negre Sanches SES 

Superintendência de 
Unidades Próprias 

tosesau@gmail.com  
elainesanches@saude.to.gov.br 
 

Elizângela Braga Andrade NatJus Estadual do Tocantins 

Coordenadora da área de 
Medicamentos  

lizabraga@yahoo.com.br 

Esther Amorim Marinho Sio 
Substituto: Vinícius Spíndola 
Campelo 

PGM 
Procuradora do Município de 

Palmas 

esther.pgmpalmas@hotmail.com 
vinicampelo@gmail.com 

Flávia Afini Bovo TJTO 
Juíza Titular da 4ª Vara da 
Fazenda Pública da Comarca 
de Palmas 

flavia@tjto.jus.br 

Frederico Frederique Silvério SEMUS – Palmas-TO 
Secretário Executivo 
Municipal de Saúde de Palmas 

fredericosilverio@uol.com.br 

Gil de Araújo Corrêa TJTO 
Juiz da Vara de Execuções 
Fiscais e Saúde da Comarca de 
Palmas 

gil-correa@uol.com.br  

Honorato Gomes de Gouveia 
Neto 
Substituta: Fernanda Pereira 
Barbosa 

MPT 
Representante Regional da 
Coordenadoria Nacional de 
Combate às Irregularidades 
Trabalhistas na Administração 
Público (CONAP) 

honorato.gouveia@mpt.mp.br 
 

Iatagan de Araújo Barbosa SES 

Diretor de Atenção 
Especializada 

diretoria.dae@gmail.com  

Jacqueline Orofino da Silva Zago 
de Oliveira 
Substituta: Alane Torres de 
Araújo Martins 

MPE 

1ª Promotoria de Justiça de 
Gurupi-TO - MPE e 
Coordenadora da CAOCID 
dos Direitos Humanos e da 
Mulher e NPM. 

jacquelineoliveira@mpto.mp.br 
alanemartins@mpto.mp.br 

Jader Machado Farias  
Substituta: Samyra Maria Alves 
de Araújo  

COREN 
Representante Titular do 
Conselho Regional de 
Enfermagem do Tocantins 

secretaria@corentocantins.org.br 
secretaria@corentocantins.org.br 

Janice Painkow SIMED  
Presidente do Sindicato dos 
Médicos 

simed.to@uol.com.br  
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Jean Luis Coutinho Santos 
Substituto: Silvio Marcos Lira 

 COSEMS – TO 

Secretário Municipal de Saúde 
de Araguaína e Vice-
Presidente do COSEMS 

jeanluis1@hotmail.com  
nacional@saude.to.gov.br  

Jorge Pereira Guardiola 
Substituto: Dr. Fábio Roberto 
Ruiz de Moraes 

CRM-TO 

Presidente do CRM-TO 
jpguardiola@yahoo.com.br 
drfabiomoraes@yahoo.com.br 

José Divino Dias SES 

Regulação de Gerência de 
Eletivas 

josedivino.saude@gmail.com 

Joseane Araújo Franco 
Suplente: Alana Barbosa 
Rodrigues  

CMS 
Representante do Conselho 
Municipal de Saúde  

cms.saudepalmas@hotmail.com 

Juliana Lima Maranhão Sá SES 
Gerente Rede de Atendimento 
ao Deficiente 

pessoacomdeficiencia.to@gmail.
com 

Kédma Maria Carneiro SES 
Diretora da Assistência 
Farmacêutica 

kedmacarneiro@gmail.com  

Lázaro da Silva Dutra Júnior CRBM-3 

Representante do Conselho 
Regional de Biomedicina 3ª 
Região 

lazarodutrajr@uol.com.br 

Leide Idaine Barros da Silva SES 
Diretora de Gestão 
Profissional 

leidesilva@saude.to.gov.br 

Leonardo Tarrogô Rodrigues AGU 

Procurador Chefe da União 
no Estado do Tocantins 

leonardo.tarrago@agu.gov.br 

Ludmila Nunes Moreira Barbosa  SES 

Diretora de Controle e 
Avaliação 

lu.d.milanunes@hotmail.com 

Luiz Edgar Leão Tonili 
Substituto: Leonardo de Oliveira 
Toledo Silva 

HGP-SES 
Diretor Geral do Hospital 
Geral de Palmas 

hrpalmas@saude.to.gov.br 

Luiza Regina Dias Noleto SES 
Superintendente de 
Planejamento 

regina.dias.noleto@gmail.com 

Maria Roseli de Almeida Pery MPE  

Promotora da 27ª Promotoria 
de Justiça de Palmas 

mariaroselipery@mpto.mp.br 

Marcus Senna Calumby 
Substituto: Cícero Oliveira 
Bandeira 

SES 

Superintendente da Assuntos 
Jurídicos 

mcalumby@gmail.com  

Nilton Vale Cavalcante UFT 

Coordenador Geral NEST - 
Núcleo de Estudo da Saúde do 
Tocantins Representante da 
UFT/TO 

vale@uft.edu.br 

Nóris Barbosa Cavalcante 
Menezes 

NatJus do Município de 
Araguaína-TO 

Coordenadora do NatJus do 

noriska56@gmail.com 
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mailto:pessoacomdeficiencia.to@gmail.com
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mailto:lazarodutrajr@uol.com.br
mailto:leidesilva@saude.to.gov.br
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Município de Araguaína-TO 

Pablo Vinícius Felix de Araújo 
 

ATM-TO 
Advogado da Associação 
Tocantinense de Municípios 
(ATM) 

pablovinivcius@gmail.com 
 

Quesede Ayres Henrique 
Campos 

SES 

Superintendente de Gestão 
Administrativa 

gerenciaadmsesau@gmail.com  

Relmivam Rodrigues 
 

Ministério da Saúde – 
NEMS-TO 

Chefe da Divisão de Gestão do 
Núcleo Estadual do Ministério 
da Saúde - NEMS-TO 

remilvan@hotmail.com 

Robson José da Silva SES 
Diretor de Regulação, 
Monitoramento e Avaliação do 
Trabalho na Saúde 

robsonjose.saude@gmail.com 

Rodrigo Cândido de Souza SES 
Gerente da Rede de Prevenção 
e Tratamento do Câncer 

rodrigotce@gmail.com 

Severiano José Costandrade de 
Aguiar 

TCE 
Presidente Conselheiro – TCE 

severianojca@hotmail.com 

Silvana Maria Parfieniuk TJTO 
Juíza 6ª Vara Cível da 
Comarca de Palmas 

silparf@uol.com.br 

Sinara Mayena Barros Cabral 
Silingowschi 

NatJus do Estado do 
Tocantins. 

Coordenadora da área de 
Procedimentos 

sinaramayena@gmail.com 

Thiago Botelho Azevedo 
Substituta: Érika Rêgo de Morais 

ANVISA – DIVISA-TO 
Diretor de Vigilância Sanitária 
Estadual 

thiagobotelhoa@gmail.com 
gestao.visa@saude.to.gov.br 

Ulisses Nogueira Vasconcelos OAB-TO 
Comissão da Saúde da OAB-
TO 

 

unoval@hotmail.com  

Vidal Gonzalez Mateos Júnior  NatJus do Município de 
Palmas-TO Coordenador do 
NatJus do Município de 
Palmas-TO 

vidaljradvogado@gmail.com 

Viviane Medeiros de Nardi Maia 
Substituto: João Félix de Oliveira 
Borges 

DPU 

Defensora Pública Federal 
viviane.maia@dpu.gov.br 
joao.borges@dpu.gov.br 

Walter Nunes Viana Júnior 
Substituto: José Santana Júnior 

PROCON 
Superintendente de Proteção 
aos Direitos do Consumidor 

waltervianaadv@gmail.com  

Zailon Miranda L. Rodrigues MP/TCE 
Procurador Geral do TCE 

zailonmlr@tce.to.gov.br 
zailon.sandra@uol.com.br  
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