
 

 

 
 
 

 
 
 
 

  
  

 

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ 

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 

BIPARTITE 

ATA DA VIGÉSIMA REUNIÃO EM CARATER EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO 

INTERGESTORES BIPARTITE DO ESTADO DO PIAUÍ 

 

 

Foi realizada no dia cinco de maio de dois mil e vinte, através de videoconferência, a 20ª 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 15h, com 

a formação da Mesa Diretora dos Trabalhos da Reunião, a qual foi composta por Dr. Alderico 

Tavares, Superintendente da SUGMAC/SESAPI e por Auridene Maria da Silva Moreira de Freitas 

Tapety – Presidente do Cosems-PI.  

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

momento. A reunião teve como pauta os assuntos, que não tinham tido um consenso, por parte dos 

membros da CIB, na reunião anterior do dia 30 de abril do corrente ano. São eles: Item 01 – 

Hospital de Campanha; Item 02 - Avaliação da distribuição de EPI’S e Item 03 – Avaliação e 

Distribuição de EPI’S; além desses, foi acrescentado o Item 04 - Leitos de UTI para COVID-19. 

Inicialmente o Dr. Alderico comentou sobre a visita aos hospitais de campanha, realizada pela Vice-

Presidente do Cosems - Leopoldina Cipriano e a Senhora Dira Santos, Secretária Municipal de Olho 

D’Água e representante do Cosems. Posteriormente falou sobre a aprovação do CNAES para os 

hospitais de campanha, que foi dada ciência ao colegiado e posteriormente aprovado pelo mesmo. 

Após foi discutido o Item 02 - Avaliação da distribuição de EPI’S, onde a senhora Elizabeth Soares 

de Oliveira, esclareceu que foi atendida a primeira tabela feita pelo COSEMS e que já está sendo 

feita a entrega da 2ª remessa as Regionais. 

 Feitos todos os esclarecimentos, passou-se então a discutir o Item 03 - Distribuição de nova 

remessa de teste rápido para os municípios. Após ampla discussão sobre o tema chegou-se ao 

seguinte consenso: a primeira remessa atenderia a Rede Hospitalar, a segunda remessa seria 

integralmente distribuída aos municípios, à terceira remessa aos hospitais regionais e aos 08 

municípios que não foram contemplados com as remessas anteriores; a quarta remessa será 

direcionada integralmente aos municípios e a quinta remessa ficará com a Rede Hospitalar. E não 
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havendo manifestação em contrário quanto ao que foi estabelecido foi colocado em votação e 

aprovado. 

 Na sequência passou-se a discutir o Item 04 – a organização hospitalar de leitos necessários em 

caráter excepcional e temporário para atendimento ao COVID-19, conforme Plano de Contigência 

em anexo. A apresentação desse item foi feita pela Dra. Joselma, diretora da DUDOH que fez todos 

os esclarecimentos sobre o assunto, chegando assim, a um consenso. 

Depois de dirimidas todas as dúvidas relativas a este item, todas as propostas foram colocadas em 

apreciação do plenário, e não havendo manifestação em contrário, as pautas foram colocadas em 

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

foi lavrado a presente ata.  

Teresina, cinco de maio de dois mil e vinte.                                                                        

 

PRESENTES 

 

Representantes da SESAPI: 

Alderico Gomes Tavares 

Dilia Sávia de Sousa Falcão 

Herlon Clistenes Guimarães 

Elisabeth Soares de Oliveira Holanda Monteiro 

Tatiana Vieira Souza Chaves 

 

Representantes do COSEMS: 

Auridene Maria da Silva Moreira de Freitas Tapety 

Leopoldina Cipriano Feitosa 

Gardênia da Silva Oliveira 

Maria do Socorro Candeira Costa 

Maria Goretti da Silva Pereira 

Amanda da Costa Pinheiro 


