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CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE DO PIAUI – CES/PI 
CRIADO PELA LEI ESTADUAL Nº 4.539 / 92, 

ALTERADO PELA LEI ESTADUAL Nº 6.036 / 10. 

 

MOÇÃO DE REPÚDIO Nº 001, DE 09 DE FEVEREIRO DE 2022 

 

O Plenário do Conselho Estadual de Saúde do Estado do Piauí (CES/PI), no 
uso de suas competências regimentais e atribuições conferidas pelo Regimento 
Interno do CES/PI e garantidas pela Lei estadual nº 6.036, de 17 de dezembro de 
2010; cumprindo as disposições da Constituição da República Federativa do Brasil 
de 1988 e da legislação brasileira correlata; e 

Considerando que o Conselho Estadual de Saúde CES/PI, como órgão de 
controle social, participação popular e fiscalização da saúde pública/coletiva no 
estado do Piauí, reunido no período da tarde do dia 08.02.2022, em sessão plenária 
ordinária virtual, teve como pauta a “Pandemia de Covid-19 no Estado do Piauí: 
Situação Atual e Perspectivas Futuras”, em que se discutiu com pesquisadores da 
Universidade Federal do Piauí, gestores da Secretaria de Estado da Saúde do Piauí 
e toda(o)s a(o)s Conselheira(o)s presentes a situação epidemiológica e sanitária da 
pandemia no estado; e 

Considerando que a Organização Mundial de Saúde (OMS) e a Organização 
Pan-Americana da Saúde (OPAS) recomendam, baseadas em vasta literatura 
científica, que as medidas não farmacológicas para a redução da disseminação 
do novo coronavírus (Sars-CoV2), sejam amplamente adotadas, uma vez 
constituem estratégias eficazes para a proteção da vida; e 

Considerando o Decreto Estadual nº 20.525 de 01 de fevereiro de 2022, que 
dispõe as medidas sanitárias excepcionais a serem a partir do dia 1º de fevereiro de 
2022, em todo o Estado do Piauí, voltadas para o enfrentamento da Covid-19; e 

 

Vem a público 

Manifestar repúdio às constantes agressões sofridas pelos trabalhadores de 
saúde da Diretoria de Vigilância Sanitária do Estado do Piauí e das Vigilâncias 
Sanitárias Municipais durante o exercício das suas funções em cumprimento ao 
estabelecido em lei. 

 

Plenário do Conselho Estadual de Saúde do Piauí, em sua Ducentésima 
Primeira Reunião Ordinária, realizada no dia 08 de fevereiro de 2021. 
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