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No dia dezoito de dezembro de 2019, às nove horas, reuniram-se na Diretoria Geral de Gestão 1 

do Trabalho e Educação na Saúde - DGGTES, os membros da Comissão Permanente de 2 

Integração Ensino-Serviço (CIES), para a nonagésima segunda reunião ordinária. A reunião foi 3 

coordenada por Silvia Helena M. de Moraes, membro titular representante da FIOCRUZ, e 4 

contou com a presença dos seguintes membros desta comissão: Altivani Leite Souza, membro 5 

suplente representante Conselho Estadual de Saúde/CES; Cristiane Regina Pagani, membro 6 

titular representante da Comissão Intergestores Regional da Macrorregião de Três Lagoas – 7 

CIR; Dilene E. Vendramini Duran, membro titular representante da Comissão Intergestores 8 

Regional da Macrorregião de Corumbá – CIR; Joseley Adimar Ortiz, membro suplente 9 

representante do Conselho Estadual de Educação – CEE e Maristela Amaral de Matos Rios, 10 

secretária executiva da CIES. Silvia cumprimentou a todos, mencionou que devido à ausência 11 

de vários membros a reunião seria breve, fez a leitura da pauta do dia: Aprovação da ata 91ª da 12 

reunião ordinária; Aprovação do calendário previsto da CIES para 2020; Explanação do que 13 

foi apresentado na reunião do COSEMS e a intencionalidade do GT na realização das oficinas 14 

regionais em fevereiro/2020, que a Sueli da Silva faria, mas não esteve presente por motivos 15 

pessoais, e os informes: Encontro Nacional de Coordenador@s da Educação Permanente para 16 

o Controle Social dos Conselhos Estaduais de Saúde; Reunião Descentralizada do CNS, nos 17 

120 Anos da Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), no RJ; Apresentação do Relatório 18 

Nacional da 16ª Conferência Nacional de Saúde; Projeto 2 de Formação para o Controle Social 19 

em 2020- Parceria Nacional, Estados e Municípios, que o Anísio Fonseca faria, mas justificou 20 

a ausência pois não houve tempo hábil para liberação de diárias e passagens. Silvia perguntou 21 

se teria alguma alteração na ata, não havendo, a ata da 91ª reunião foi aprovada. Aprovação do 22 

calendário previsto da CIES para 2020, sendo nas quartas-feiras que antecedem as reuniões da 23 

Comissão Intergestores Regional-CIR e Comissão Intergestores Bipartite-CIB, após alguns 24 

comentários dos presentes, todos concordaram com as datas previstas, sendo aprovado o 25 

calendário que será disponibilizado via e-mail. Seguindo a pauta, os demais temas elencados (a 26 

explanação do que foi apresentado na reunião do COSEMS, a intencionalidade do GT na 27 

realização das oficinas regionais em fevereiro/2020, além dos informes) ficaram para uma 28 

próxima reunião devido à ausência dos apresentadores. Cristiane mencionou a necessidade da 29 

presença dos membros das regionais para discutirem sobre o GT. Após algumas considerações 30 

e contribuições pelos presentes, entenderam a importância de estimular o fortalecimento desta 31 

CIES, para isto, ficou como sugestão de pauta da próxima reunião de 19 de fevereiro de 2020 32 

solicitar ao Edgar que realize uma atividade educativa com os membros da CIES sobre 33 

Educação Permanente (conceito, política, aplicabilidade, etc.), para uma aproximação de como 34 

os membros a compreendem. E para reunião de março de 2020, foi sugerido que a CIES faça 35 

um convite a Karine/SES para que ela realize uma apresentação dos serviços ligados a 36 

Educação Permanente e que a Coordenação de Atenção Básica da SES possa ter efetiva 37 

participação na CIES. Ficou acordado também que os membros do Grupo de Trabalho de 38 

Apoio ao Plano Estadual de Educação Permanente em Saúde se reúnam no dia anterior a 39 

reunião da CIES no período vespertino. Silvia ressaltou a importância da presença de todos os 40 

membros nas reuniões seguintes, finalizou a reunião às nove horas e trinta e cinco minutos e 41 

eu, Maristela Amaral de Matos Rios, lavrei a presente ata que será aprovada na próxima 42 

reunião. 43 


