PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ

Aos 03 (três) dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte (2020), às
14 (quatorze) horas, através da Plataforma Microsoft Teams, foi iniciada a reunião do
Comitê de Saúde do Estado do Piauí - COSEPI, presidida pelo Coordenador, Juiz de
Direito Antonio Oliveira (TJPI), com a presença da Vice-Coordenadora, Juíza Federal
Marina R. Cavalcanti Barros Mendes (TRF-1/PI), do Advogado Alexandre Augusto
(OAB/PI), da médica Mirian Palha Dias Parente (CRM/PI), da psicóloga Joyce
Mesquita Nogueira (CRP/PI) e secretário estadual de saúde Florentino Neto (SESAPI).
Iniciada a reunião o Coordenador do Comitê anunciou aos presentes que a pauta do dia
seria relativa aos "A possibilidade de realização de concurso público para
contratação de profissionais de saúde pelo estado do Piauí". Na sequência, passou a
palavra aos participantes da reunião, cujo teor foi integralmente gravado no sistema
supracitado. Ao final, em resumo, ficaram consignados as seguintes manifestações e
encaminhamentos: Das manifestações: 1 - A representante da Juíza Federal se
manifestou a respeito da possibilidade de realização de concurso público, mais
especificamente dois questionamentos: qual o plano para saúde no estado do Piauí? e
qual a previsão de concurso público para o Piauí?; 2 - O secretário da SESAPI iniciou
destacando as realizações da secretaria em decorrência da pandemia. Destacou que a
secretaria segue o planejamento de saúde elaborado. Quanto ao concurso público,
relatou que a secretaria de administração é a responsável; 3- A representante da CRM/PI
enfatizou a dificuldade de contratação de profissionais, bem como a baixa escala de
servidores no estado; 4 - A representante da CRP/PI destacou a necessidade de
contratação de profissionais psicólogos. 5 - O representante da OAB/PI enfatizou a
importância da contratação de servidores. Dos encaminhamentos: 1 - A representante
da Juíza Federal sustentou a necessidade de um regulamento do Comitê, se
comprometendo a trazer um esboço na próxima reunião; 2 – A representante do CRP se
comprometeu a apresentar na próxima reunião proposições sobre a contratação de
psicólogos; 3 – A representante do CRM solicitou a inclusão de todos as instituições de
saúde no Comitê; 4 – O coordenador do COSEPI pontua a necessidade de que nas
próximas reuniões sejam discutidos e votados enunciados do Comitê relativos à matéria
de “judicialização da saúde no estado Piauí”. Ao final, o Coordenador, Juiz Antonio
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Oliveira, ressaltou a importância do COSEPI, a preocupação com as demandas postas,
além de agradecer a participação dos convidados. Outrossim, informou que
providenciaria os encaminhamentos devidos aos respectivos destinatários. Nada mais a
tratar, o excelentíssimo Coordenado do Comitê fez um resumo dos trabalhos, agradeceu
aos participantes e deu por encerrada a reunião. Do que, para constar, eu, Karoline
Ferreira Andrade, lavrei a presente Ata, sendo por mim subscrita.
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