
 

 

 
 
 

 
 
 
 

  
  

 

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ 

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 

BIPARTITE 

 

ATA DA DÉCIMA OITAVA REUNIÃO EM CARATER EXTRAORDINÁRIA DA 

COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE DO ESTADO DO PIAUÍ 
 

 

Foi realizada no dia dezesseis de abril de dois mil e vinte, através de videoconferência, a 18ª 

Reunião da Comissão Intergestores Bipartite do Estado do Piauí. A reunião foi convocada pelo 

Senhor Coordenador – Presidente da CIB-PI, Florentino Alves Veras Neto. Foi enviado aos 

membros da Bipartite através de e-mail e WhatsApp, o link para ingresso na Reunião que teve 

início às quinze horas e trinta minutos, com a formação da Mesa Diretora dos Trabalhos da 

Reunião, a qual foi composta por Dr. Florentino Alves Veras Neto, Coordenador – Presidente da 

CIB-PI e por Auridene Maria da Silva Moreira de Freitas Tapety – Presidente do Cosems-PI. O 

Dr. Florentino fez a abertura da reunião cumprimentando a todos que estavam online naquele 

momento. A reunião teve como pauta os seguintes assuntos: Item 01 – Plano de Contingência; 

Item 02 – Testes Rápidos; Item 03 – EPI’S, quais os critérios utilizados; Item 04 – Repasse fundo 

a fundo para municípios via emendas de deputados estaduais; Item 05 – Emendas Parlamentares 

impositivas aprovadas no Orçamento Geral do Estado para o exercício financeiro do ano corrente, 

no valor de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais), para custeio da saúde, a ser realizado no 

município de Capitão Gervásio Oliveira no mês de Abril deste ano; e Item 06 – Aquisição de um 

veículo para transporte de Agentes e Técnicos de Saúde, e deslocamento da equipe de Saúde do 

município de Paquetá-PI. Inicialmente o Dr. Florentino fez alguns esclarecimentos sobre o Item 

02 – Testes Rápidos, informando que as remessas que haviam recebido do Ministério da Saúde 

foram distribuídas para as Regionais de Saúde que se encarregarão de entregar aos municípios e 

que a SESAPI está fazendo a entrega desse material conforme a tabela do Ministério da Saúde, 

esclarecendo ainda que tudo foi distribuído estritamente em conformidade com o que foi 

determinado pelo Ministério da Saúde. Ressaltou que fez de tudo para cumprir a planilha 

elaborada pelo COSEMS, contudo teve que seguir a planilha estabelecida pelo Ministério da 

Saúde, pois esta era mais plausível, mas que se comprometia a enviar numa próxima remessa, os 

testes rápidos para os municípios não contemplados na planilha do Ministério da Saúde. Depois de 

dirimidas todas as dúvidas relativas a este item, e não havendo manifestação em contrário, foi 

colocado em votação e aprovado. Os Coordenadores Regionais de São Raimundo Nonato, Bom 

Jesus, entre outros confirmaram que estão sendo distribuídos pelas coordenadorias, oportunidade 

que o Secretário de Saúde informou que já foram despachados e todos os EPI’S recebidos do 

Ministério da Saúde, serão todos distribuídos para os municípios com estrita obediência a planilha 

feita pelo COSEMS. O Secretário também propôs fazer a entrega direta ao COSEMS, que recusou 

a proposta, continuando então a entrega para as Regionais e se comprometendo a aperfeiçoar a 

dinâmica de entrega. Foi informado ainda que Parnaíba, Piripiri, Bom Jesus, Campo Maior (todas 

estas regionais) estão aptas a entregarem tanto os testes rápidos quanto os EPI’S. Item 04 – 

Repasse fundo a fundo para municípios via emendas de deputados estaduais. Foi esclarecido o 

seguinte procedimento que vem sendo adotado: o deputado estadual conseguindo a emenda, a 

SESAPI aprova em CIB. E que no presente momento estavam sendo aprovado os seguintes 

valores: Emendas do Deputado João Madison: R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais) - 

destinado ao custeio na saúde no município de Capitão Gervásio Oliveira/PI. Emendas do 

Deputado Antônio Henrique de Carvalho Pires: R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) - 
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destinado ao combate da Pandemia do COVID-19 no município de Canto do Buriti/PI; R$ 

80.000,00 (oitenta mil reais) - destinado ao combate da Pandemia do COVID-19 no município de 

Anísio de Abreu/PI; R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) - destinado ao combate da Pandemia do 

COVID-19 no município de Avelino Lopes /PI; R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) - destinado ao 

combate da Pandemia do COVID-19 no município de Parnaguá/PI; R$ 35.000,00 (trinta e cinco 

mil reais) - destinado ao combate da Pandemia do COVID-19 no município de Júlio Borges/PI; 

R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) - destinado ao combate da Pandemia do COVID-19 no município 

de Jurema/PI; R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) - destinado ao combate da Pandemia do COVID-19 

no município de Gilbués/PI; R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) - destinado ao combate da 

Pandemia do COVID-19 no município de São Brás/PI; R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) - 

destinado ao combate da Pandemia do COVID-19 no município de São Miguel do Fidalgo/PI; R$ 

60.000,00 (sessenta mil reais) - destinado ao combate da Pandemia do COVID-19 no município de 

Colônia do Piauí/PI; R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) - destinado ao combate da Pandemia do 

COVID-19 no município de Buriti dos Lopes/PI; e R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), 

para a SESAPI/FEPISERH/HGV - destinado ao combate da Pandemia do COVID-19. Emendas 

do Deputado Pablo Santos: R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), para a 

SESAPI/FEPISERH/HOSPITAL REGIONAL JUSTINO LUZ – PICOS - destinado ao combate 

da Pandemia do COVID-19. Emendas do Deputado Gessivaldo Isaias: R$ R$ 500.000,00 

(quinhentos mil reais), para a SESAPI/FEPISERH/HGV - destinado ao combate da Pandemia do 

COVID-19. Emendas do Deputado Marden Menezes: R$ R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), 

para a SESAPI/FEPISERH/HGV - destinado ao combate da Pandemia do COVID-19. Emendas 

do Deputado Francisco Limma: R$ 100.000,00 (cem mil reais) - destinado à aquisição de 

Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), medicamentos e material hospitalar para o município 

de Esperantina/PI; R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) - destinado à aquisição de Equipamentos de 

Proteção Individual (EPIs), medicamentos e material hospitalar para o município de São João do 

Arraial/PI. Emendas do Deputado Wilson Brandão: R$ 100.000,00 (cem mil reais) - destinado 

ao combate da Pandemia do COVID-19 no município de Jurema/PI. Não havendo manifestações 

contrárias foram aprovadas. Foi ressaltado que todas foram aprovadas em assembleia e sempre 

colocadas para aprovação da CIB também. Emendas parlamentares impositivas que foram 

aprovadas na ALEPI constam no Orçamento Geral do Estado, onde se recebe a comunicação da 

Secretaria de Governo e após receber a comunicação, é informado a CIB. Na sequência, em extra-

pauta, foi discutido ainda o redirecionamento de recursos oriundos de Emendas Parlamentares de 

bancada no valor R$ 9.922.479,00 (nove milhões, novecentos e vinte e dois mil, quatrocentos e 

setenta e nove reais), a fim de auxiliar no abastecimento do Hospital Getúlio Vargas (HGV), de 

Teresina/PI, durante o enfrentamento da pandemia do COVID-19 beneficiando aos usuários do 

Sistema Único de Saúde (SUS). O desembolso será conforme o repasse realizado pelo Ministério 

da Saúde via Fundo a Fundo, no valor total de cada emenda parlamentar, a saber: Deputado 

Marcos Aurélio - Proposta Nº 36000.2673082/01-900 – no valor de R$ 5.000.000,00; Deputado 

Cap. Fábio Abreu - Proposta Nº 36000.27988442/01-900 – no valor de R$ 2.000.000,00 e Senador 

Marcelo Castro - Proposta Nº 36000.28441622/01-900 – no valor de R$ 2.922.479,00. E também 

o redirecionamento de recursos oriundos de Emendas Parlamentares de bancada no valor R$ 

5.980.000,00 (cinco milhões, novecentos e oitenta mil reais), a fim de auxiliar no abastecimento 

do Hospital Justino Luz (HRJL), de Picos/PI, durante o enfrentamento da pandemia do COVID-19 

beneficiando aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS). O desembolso será conforme o 
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repasse realizado pelo Ministério da Saúde via Fundo a Fundo, no valor total de cada emenda 

parlamentar, a saber: Deputada Marina Santos - Proposta Nº 36000.283152/01-900 – no valor de 

R$ 3.980.000,00 e Deputado Cap. Fábio Abreu - Proposta Nº 36000.2798842/01-900 – no valor 

de R$ 2.000.000,00. Na ocasião Dra Cláudia Seabra, do MP, cumprimento a todos, solicitou para 

a SESAPI que mandasse a relação das emendas para o MP. Colocado o conjunto de propostas em 

votação foi aprovado. Então a direção da reunião foi passada para o Dr. Alderico. Em seguida foi 

discutido aquisição de veículo pick-up para transporte sanitário através de recursos de emenda 

parlamentar o que foi aprovado pelo Plenário. Em seguida em extra-pauta foi apresentada pelo Dr. 

Vinícius a proposta de implemento MAC para o Hospital Infantil, devido a vários avanços e para 

ampliar a reforma. O Hospital teve uma evolução nos Serviços, Dr. Vinícius informou que o 

Hospital Infantil é o único Hospital Pediátrico que atende todos os municípios, 224 municípios 

assistidos. E que no momento está no processo de ampliação de 9 para 20 leitos de UTI que estão 

sendo construídos e que ainda nesse semestre vão ser entregues 20 leitos de urgência e emergência 

e mais seis leitos de cuidados intermediários e assim, dobrando a capacidade do centro cirúrgico, 

solicitou que seja aprovado incremento MAC no valor de R$ 23.400.000,00/anual, e informou que 

caso consiga, o HILP vai ser autossuficiente. Sendo submetido a votação, o item também foi 

aprovado. E não havendo mais assunto a tratar, foi dada por encerrada a reunião, da qual foi 

lavrada a presente ata. Teresina, dezesseis de abril de dois mil e vinte.                                                                        
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