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ATA DA DUCENTÉSIMA SEXAGÉSIMA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 

COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE DO PIAUÍ 

 

Foi realizada no dia 11 de agosto de dois mil e vinte, através de videoconferência, a 264ª Reunião 

Ordinária 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. 

O Senhor Coordenador – Presidente da CIB-PI fez a abertura cumprimentando a todos os 

presentes e na sequência, perguntou ao Dr. Alderico Tavares, Dra. Auridene Tapety e Dra. Ana 

Maria Eulálio se teriam informes. Não havendo manifestação, a reunião prosseguiu. 

A primeira pauta foi sobre a alocação de equipamentos e materiais permanentes para a Unidade 

Básica de Saúde de Nova Santa Rosa, que fora retirada de pauta, vez que a Secretária de Saúde 

que ia proceder à apresentação, não estava presente. 

Passou então a apresentação da segunda pauta: habilitação de leitos de UTI para pacientes 

COVID-19 do Hospital Zenon Rocha – HUT, apresentação feita pela DUCARA – Elizabeth. 

Com a palavra, saudou a todos os presentes e disse que o Ofício do HUT foi encaminhado para a 

DUCARA, pela Fundação Municipal e estão com os pedidos para encaminhar ao Ministério, após 

a resolução da CIB. Fora esse pedido que está na pauta - 10 leitos do HUT, tem o pedido também 

de 10 leitos para Piripiri e 5 leitos para Floriano, que se for colocado, vão pedir tabulação de todos 

os leitos no anexo da Resolução CIB. 

Discutida a matéria, não havendo manifestação em contrário, fora aprovada. 

Apresentação da terceira pauta da Gerência de Atenção à Saúde Mental – projeto técnico de 

implantação da equipe especializada em saúde mental no Hospital da Primavera, apresentação: 

Virgínia Elaine Pinheiro. 

Virgínia saudou a todos os presentes e disse que a FMS enviou um projeto de habilitação do 

ambulatório de saúde mental, unidade da Primavera, pela aérea técnica da gerência de saúde 

mental da SESAPI, tendo uma avaliação favorável. O projeto está em consonância com a Portaria 

de Consolidação nº: 03 de 28 de setembro de 2017, que consolida as normas sobre a rede do SUS. 

Ele especifica sobre a equipe multiprofissional de atenção especializada em saúde mental da rede 

de atenção psicossocial, então, após pactuação em CIB, será enviado ao Ministério da Saúde. 

Passou a fala para Izabel Carine que é Gerente de Saúde da Atenção Mental da FMS, para 

apresentar o projeto que foi enviado à SESAPI. 

Izabel Carine tomou a palavra e saudou a todos os presentes e disse que através desse projeto tem 

a intenção de receber o recurso no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) mensais, que vai ajudar 

em algumas despesas do ambulatório que hoje é custeado pela FMS. O funcionamento será no 

Hospital da Primavera que já tem toda a estrutura de profissionais e que necessitam somente da 

habilitação. 

Secretário Florentino submeteu à apreciação do colegiado e não havendo nenhuma manifestação 

em contrário, a pauta foi aprovada. 

Passou a apresentação da pauta 4, memo nº: 025/2020, memo nº: 198/2020 e memo nº: 543/2020 

da Gerência da Atenção Básica/SESAPI, feita por Dília Sávia Falcão: Dília saudou a todos os 

presentes e disse que tem uma aprovação da 3ª parcela de uma academia de saúde para o 

município de Isaías Coelho; 3ª parcela de construção para academia de saúde do município de 

Cocal; 2ª parcela de ampliação de unidade de saúde do município de Jaicós e a 3ª parcela para 
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construção de uma UBS do município de Lagoa do Sítio; 3ª parcela de construção da academia 

para município de Colônia do Piauí; 3ª para construção de uma UBS para Bom Jesus; 3ª parcela 

para construção de uma UBS para Bom Jesus também; aprovação da 2ª parcela de construção de 

uma academia de saúde para Demerval Lobão; 2ª parcela para construção de uma academia de 

Santa Filomena;1 para construção para Santa Filomena também que seria a segunda parcela; 

aprovação da 3ª parcela de construção para Cocal dos Alves de uma academia de saúde; a 2ª 

parcela para construção de uma UBS para município de Santa Filomena; 2ª parcela para 

construção para o município de Isaías Coelho de uma UBS; 3ª parcela de construção para o 

município de Teresina; 3ª parcela de construção de uma UBS para também município de Teresina; 

3ª parcela para UBS de Teresina para construção; outra para município de Teresina de construção 

na Zona Sul; 3ª parcela de construção localizada na Zona Norte para Teresina e a 3ª parcela de 

construção para o município de São João do Piauí para UBS e a 3ª parcela de construção para São 

João do Arraial de uma UBS. 

Secretário colocou em discussão, em votação e foi aprovada. 

Apresentação do item 5 – emendas parlamentares para repasse fundo a fundo, com as seguintes 

emendas: 

Santa Cruz do Piauí, deputado Nerinho o valor de R$ 211 mil; 

Pimenteiras, deputado Júlio Arcoverde no valor de R$ 150mil; 

Campo Grande-Gustavo Neiva-50mil; 

Palmeirais – Flávio Nogueira Júnior – 1milhão e 100 mil; 

Buriti dos Lopes – Flávio Nogueira Júnior – 300mil; 

Queimada Nova - Flávio Nogueira Júnior – 300mil; 

Beneditinos – Flávio Nogueira Júnior – 300mil; 

Parnaguá – Fábio Novo – 300mil; 

Gilbués - João Madison – 100mil; 

Teresina – Teresa Brito200mil; 

Altos – Teresa Brito – 50mil; 

José de Freitas – Teresa Brito – 100mil; 

Buriti dos Lopes – João de Deus – 150mil; 

Castelo do Piauí – João de Deus – 150mil; 

Prata do Piauí – João de Deus – 100mil; 

Cocal – João de Deus – 100mil; 

José de Freitas – João de Deus – 100mil; 

Monsenhor Gil – Elizangela Moura – 100mil; 

Bom Princípio – custeio – 200mil; 

Cocal – equipamentos – 1milhão e 500mil; 

Cocal dos Alves – equipamentos – 500mil; 

Capitão Gervásio Oliveira – Janaína Marques – 100mil; 

Lagoa do Piauí – Janaína Marques – 50mil; 

Hospital Leônidas Melos em Barras- Janaína Marques – 100mil; 

Hospital Gerson Castelo Branco em Luzilândia – Janaína Marques – 50mil; 

Paquetá FMS – Janaína Marques- 50mil; 

São Pedro FMS – Janaína Marques – 50mil; 
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São Pedro do Piauí – Júlio Arcoverde – 100mil; 

Elesbão Veloso – Júlio Arcoverde – 200mil; 

Buriti dos Lopes – Júlio Arcoverde – 150mil; 

São Félix do Piauí – Júlio Arcoverde – 50mil; 

Passagem Franca do Piauí – Júlio Arcoverde – 100mil; 

Pau D’Arco do Piauí – Júlio Arcoverde – 100mil; 

Porto – Júlio Arcoverde – 150mil; 

Boqueirão do Piauí – aquisição de um veículo – 45mil; 

São João do Arraial – custeio – 100mil; 

São José do Divino – custeio – 100mil. 

Secretário observou que essas emendas resultam de aprovação técnica e análise orçamentária e que 

o Dr. Neris Júnior, coordenador da divisão dos convênios, irá fazer a apresentação. 

Dr. Neris colocou em discussão as emendas lidas pelo Secretário Florentino Neto, que por sua vez, 

abriu discussão e a pauta fora aprovada. 

A vice-presidente do Cosems, Dra. Leopoldina Cipriano indagou sobre as emendas e perguntou se 

as emendas parlamentares de academias precisavam passar na CIB, pois tinha uma emenda de 

Landri Sales, que é de uma academia, do deputado estadual Fábio Xavier. 

O Secretário Florentino Neto respondeu que as emendas são pagas para SESAPI e a SESAPI envia 

para o município. 

Passou-se então a discussão da pauta 6, requerida pelo Cosems, passada a palavra para Dra. 

Auridene Tapety, Presidente do Cosems, a mesma discorreu que é uma pauta de Uruçuí, que 

discutiram isso na semana passada, entre a diretoria e que a Dra. Leopoldina Cipriano esteve 

presente na discussão da própria região de Uruçuí em relação ao direcionamento de alguns 

equipamentos que foram para o Maranhão e que gostaria de estar colocando isso com uma maior 

clareza, pois as etapas, entende-se que não foram seguidas de certa forma, que foram definições 

que aconteceram entre gestores, na verdade, não seguindo o trâmite legal em ter discutido dentro 

da região, território, não sendo também discutido neste espaço. 

Em seguida, passada a palavra para Dra. Lopoldina, que saudou a todos os membros presentes e 

disse que havia participado de reuniões da CIR da região de Uruçuí, onde foram duas reuniões 

extremamente produtivas e que há algum tempo, haviam se comprometido, enquanto COSEMS, 

de estar buscando aproximação ainda mais das regiões. Que a região de Uruçuí é pequena, 

extremamente rica, mas é uma região que não consegue avançar muito no processo de 

organização. Houve uma proposta de pactuação do Diretor do Hospital para os gestores, para que 

fosse feita uma pactuação com o município de Benedito Leite, município vizinho e nessa 

pactuação, Uruçuí seria responsável pelos casos de COVID da região de Uruçuí e de Benedito 

Leite e o município supracitado assumiria a média complexidade de todos os municípios. Então se 

observa que o Hospital diminuiu a oferta dos serviços de média complexidade ao longo de 2009 

para cá e discute pactuação com município do Maranhão, não conseguindo entender como que se 

discute pactuação se você não consegue atender a demanda dos municípios do Estado do Piauí e 

que houve uso do mamógrafo no hospital vizinho. 

Dr. Alderico Tavares pediu a palavra e disse que não houve autorização nem da DUDOH, nem da 

SUGMAC e muito menos do Gabinete e que estaria indo para cidade, resolver pessoalmente o 

assunto do mamógrafo. Inclusive, já havia até negado um pedido que havia sido formalizado. 
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Dra. Joselma pediu a palavra e disse que o posicionamento é que houvesse primeiro uma 

organização no Hospital de Uruçuí e que depois poderiam pensar nesse tipo de pactuação, fato é 

que não foi autorizado e nem foi feita pactuação na CIB. 

Retomando a palavra, Secretário relembrou o item 6 da pauta e a Dra. Auridene disse que fez um 

levantamento rápido para que fosse apresentação única e passou a palavra para Socorro Candeira, 

para falar sobre a implementação do guia. 

Com a palavra, Socorro Candeira que saudou a todos os presentes e disse que a ideia era fazer uma 

reunião extraordinária, com pauta única. 

Assim, o Secretário Florentino sugeriu que, como essa pauta merece um momento específico, 

pediu ao Dr. Alderico e Dra. Elizabeth, para promoverem esse momento de discussão técnica e 

depois marcarem uma reunião da CIB e pediu ainda que nessa reunião, além da área técnica da 

Secretaria, eles convidassem também a representação da Fundação Municipal de Saúde e 

consequentemente a diretoria do COSEMS e que chamasse também a Dra. Tatiane Chaves, da 

Vigilância Sanitária, para que ela possa discutir o tema, já que é membro da Secretaria e do 

colegiado que discute a retomada das atividades econômicas. 

 

A próxima pauta apresentada foi a 7ª, sobre os Ofícios nº: 306, 330 e 331/2020 da FEPISERH, 

onde os mesmos foram lidos pelo Secretário Florentino Neto. Os recursos são tanto da portaria nº: 

1.666/2020, como recursos de emendas parlamentares e que precisam ser agregados ao repasse da 

FEPISERH; que os recursos oriundos de emendas parlamentares são específicos para as 

destinações aos hospitais da FEPISEHR e no primeiro caso, porque a divisão desses recursos deve 

abranger a todos os hospitais. 

O Ofício nº: 306/2020 altera a fonte de recurso oriundo de incremento MAC, exercício 2019, bem 

como altera a aplicação do recurso para pandemia do novo Corona Vírus; o Ofício nº: 330/2020, 

trata do repasse à FEPISERH, do valor referente à Portaria nº: 1.666/2020, para combate à 

epidemia do Coronavírus e o Ofício nº: 331/2020, que diz respeito ao repasse à FEPISERH dos 

valores referentes a emendas, visando o combate à epidemia do Coronavírus. 

Colocada a matéria em discussão, em votação e foi aprovada por unanimidade. 

Em seguida passou a discussão do item 8, projeto de incentivo financeiro para fortalecimento das 

ações de planejamento e regionalização de apoio a gestão, conforme previsto na Portaria do 

Ministério da Saúde nº: 1.812 de 12/07/2020, apresentação feita pela Dra. Ana Maria Eulálio. 

Dra. Leopoldina pediu a palavra para falar sobre a pauta que a Socorro Candeira apresentou e 

concordou que a revisão da PPI deve ocorrer o tempo todo. Que precisavam discutir a abertura dos 

serviços eletivos com urgência. 

Dr. Alderico pediu a palavra e disse que tiveram reunião com o COE, discutindo sobre isso e 

estavam aguardando a flexibilização das atividades tanto do Estado, quanto da Capital. 

Dr. Pádua pediu a palavra e perguntou quando que os ambulatórios iriam voltar a funcionar. 

Dra. Alderico pediu a palavra e respondeu que a previsão é para a primeira semana de setembro e 

que estavam aguardando. 

Dr. Pádua seguiu dizendo que os municípios estavam sabendo que só poderiam encaminhar os 

usuários do SUS, após a abertura dos ambulatórios estaduais e privados e que estavam 

preocupados com a demanda desses cinco meses, além de ter uma fila enorme. 
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Dr. Alderico respondeu que estavam esperando o retorno dos diretores dos hospitais e que já havia 

um Ofício da FMS e que tão logo esteja com o cronograma, vai enviar para a FMS e para o 

COSEMS, comunicando como será a retomada ambulatorial. 

Dr. Pádua pediu que deixasse registrado em ata a preocupação da FMS da não abertura das escalas 

e que não pode atender os usuários dos municípios; falou também sobre a atualização da PPI o 

mais rápido possível para criar uma estrutura que seja efetiva para todo o Estado. 

Dra. Ana Maria retomou a discussão da pauta 8, saudando a todos os presentes virtualmente e 

apresentou a proposta do projeto preliminar, vez que não tiveram Câmara Técnica e que embora a 

proposta tivesse em PDF, não significava que estava fechado, aceitando modificações, sugestões. 

Que foi instituído para o exercício de 2012, como incentivo de custeio para o Estado e DF. Que 

tem como objetivo o aprimoramento das ações de gestão, planejamento da saúde, com vistas à 

organização da rede e governância no âmbito do SUS. 

Colocada em discussão, fora aprovada. 

Secretário Florentino Neto agradeceu a todos os presentes dizendo ser necessário consignar em ata 

que os recursos de emendas parlamentares aprovadas nesta CIB, se referem às ações de 

enfrentamento à calamidade pública, à pandemia pela qual estamos passando. Que tanto recurso de 

custeio, como aquele de estruturação de serviços, bem como os recursos oriundos dos Ofícios nº: 

306, 330 e 331 da FEPISERH, que foram aprovados, devem ser também comprovados por meio 

dos Ofícios dos Parlamentares, cabendo ao Dr. Neris e a Gerência de Convênios, fazerem essa 

consolidação. Bem como, que a transferência dos recursos para FEPISERH, fica condicionada ao 

prévio e efetivo crédito nas contas do Fundo Estadual de Saúde. 

Dra. Auridene pediu a palavra e fez uma observação sobre AD REFERENDUM, pedindo que 

fosse feito um plano de trabalho com justificativa técnica para que pudessem discorrer nas 

reuniões com os representantes. 

O que foi gentilmente acatado pelo Secretário Floretino Neto. 

Dra. Ana Maria retomou a palavra, dizendo que havia inserido as Oficinas de PRI e que enviaria 

para a Secretaria Executiva da CIB para que fosse repassada a todos. 

Nada mais a ser discutido e encerradas as pautas, o Secretário Florentino Neto agradeceu e saudou 

a todos e não havendo mais assunto a tratar, foi dada por encerrada a Reunião, da qual foi lavrada 

a presente ata. Teresina, onze de agosto de dois mil e vinte. 
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