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Ata N°22/2019 - PJPI/TJPI/GABPRE/GABJAPRES
Aos 22 (vinte dois) dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove (2019), às
onze (11 h), na Sala de audiências da 5 a Vara Criminal, no Fórum Cível e Criminal "Des. Joaquim de
Sousa Neto", sito à Praça Edgard Nogueira, Centro Cívico, Cabral, nesta Capital, seguindo a Resolução
238 do Conselho Nacional de Justiça, foi iniciada a quarta (4 a) reunião do Comitê de Saúde do estado do
Piauí - COSEPI, presidida pelo Coordenador Dr Antonio Oliveira, com a presença dos Dr ° Dagoberto
Barros da Silveira - CRM/PI; Ana Cléia Lopes Magalhães- CREES; Dr a Marina Rocha Cavalcanti Barros
Mendes - Juíza Federal; Natassia Monte Lima - Unimed/The. Iniciada a reunião o Exmo. Sr Presidente, Dr
Antonio Oliveira anunciou aos presentes que a pauta do dia seria relativa a "Reunião para debater os
enunciados da I e II Jornada do Comitê de Saúde Nacional". Na sequência, passou a palavra aos
integrantes presentes que estabeleceram pontos e deliberou providências, quais sejam:!) Em relação ao
Enunciado n° 1: Dr a Ana Clélia propôs a internação psiquiátrica ou em estabelecimento congênere; 2)
Enunciado n° 2: Dr a Mariana sugere a modificação do texto para, onde ler-se "é necessária" ler-se
"recomenda-se que o julgado fixe na decisão para a renovação periódica do relatório médico"; 3)
Enunciado n° 6: Natassia Monte propôs o acréscimo de tratamentos; 4)0 tema da II jornada ficou para a
quinta reunião agendada para 01 de março do ano corrente, às 10 horas no TJ/PI.Nada mais a tratar, o
excelentíssimo Presidente do Comitê, fez um resumo dos trabalhos, agradeceu pela participação de todos
, lavrei a
os presentes e deu por encenada a reunião. Do que, para constar, eu,
presente Ata, sendo por mim subscrita.
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