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No dia vinte e três de julho de 2015, às oito horas e trinta minutos, reuniram-se na Escola de Saúde 1 

Pública “Dr. Jorge David Nasser”, os membros da Comissão Permanente de Integração Ensino-2 

Serviço (CIES), para a qüinquagésima primeira reunião ordinária. Conforme Regimento Interno foi 3 

aguardado trinta minutos para iniciar, pois não estavam todos os membros presentes. A reunião foi 4 

presidida pela professora Ewângela Aparecida Pereira, pois a Coordenadora da CIES Professora 5 

Doutora Maria de Fátima Meinberg Cheade estava com uma agenda fora. Estavam presentes os 6 

seguintes membros dessa comissão: Leila Denize Perin membro suplente representante da 7 

Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho – SEDHAST; Jeane 8 

Carla Ficagna membro suplente representante da Comissão Intergestores Regional da 9 

Macrorregião de Dourados – CIR; Evelyn Ana Cafure membro titular e Ewângela Aparecida 10 

Pereira membro suplente representantes da Escola Técnica do SUS “Ena de Araújo Galvão” – 11 

ETSUS; Simone de Fátima Crispim membro titular representando a Gerência de Ensino e 12 

Pesquisa Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian; Francisco Tavares da Câmara 13 

membro titular do Conselho Estadual de Saúde - CES representante do segmento de usuários; 14 

Jacinta de Fátima Machado membro titular representante da Comissão Intergestores Regional da 15 

Macrorregião de Campo Grande;  Vera Regina Dalla Vechia Biolchi Oliveira membro titular 16 

representante da Escola de Saúde Pública “Dr Jorge David Nasser” - ESP e secretária executiva da 17 

CIES; Carlos Alberto Riveros Romero membro suplente representante da Comissão Intergestores 18 

Regional da Macrorregião de Três Lagoas; Crhistinne Cavalheiro Maymone Gonçalves membro 19 

titular representante da Universidade Federal da Grande Dourados – UFGD; Silvia Helena 20 

Mendonça de Moraes membro titular representante da Fundação Oswaldo Cruz - Fiocruz; Moacir 21 

Cândido Louveira membro titular e Marcela de Barros Por Deus membro suplente 22 

representantes da Comissão Intergestores Regional da Macrorregião de Corumbá;  José Mauro 23 

Pinto de Castro Filho membro titular representante da Fundação Centro de Estudos da Santa Casa 24 

“Dr Willian Maksoud”; Regiane Bergamo Gomes da Silva membro titular representante da 25 

Universidade Católica Dom Bosco – UCDB  além dos participantes:  Cynthia Medeiros Gomes da 26 

Silva membro da equipe da Coordenadoria Estadual de Telessaúde – CETEL e Luciane Aparecida 27 

Pereira de Lima da Secretaria Municipal de Saúde de Campo Grande – SESAU. A professora 28 

Ewângela solicitou que a Secretária Executiva fizesse a leitura da Ata da 50ª reunião, a qual foi 29 

aprovada pelos presentes com uma ressalva, na alínea 40 onde se lê SUAS; acrescentar “para os 30 

trabalhadores do”, ficando a leitura “para os trabalhadores do SUAS”; Crhistinne falou da 31 

importância das reuniões serem gravadas, Vera falou que já havia conversado antes sobre isso com 32 

alguns membros e que seria interessante constar no Regimento Interno, mas que não tem o aparelho 33 

para gravação, Crhistinne disse que o Conselho de Saúde tem um aparelho de gravação. Todos os 34 

membros presentes concordaram que as reuniões devem ser gravadas. A Secretária Executiva 35 

informou que Flávia membro titular da CIR de Dourados, não veio participar da reunião, porque 36 

estava de plantão e que a mesma solicitou que fosse conversado na reunião como iria ficar a questão 37 

do custeio dos representantes, pois estava se deslocando de Dourados para participar das reuniões 38 

anteriores com seu próprio recurso, Vera abordou a questão, tendo como resposta do colegiado que 39 

primeiro tem que ser publicado em Diário Oficial a relação de membros integrantes da CIES, e 40 

fazer a revisão do Regimento Interno para depois ver como vai ficar a questão do custeio. Vera 41 

informou ainda que o ofício solicitado na última reunião foi enviado a todas as instituições,  mas 42 

que nem todos haviam enviado resposta e nem confirmado o nome dos representantes que já fazem 43 

parte, as instituições que ainda não confirmaram foram: a CETEL, a CIR de Campo Grande, a 44 

UCDB, a  UFMS e a UFGD. A Secretária Executiva informou também a respeito do documento 45 

que a professora Fátima solicitou que fosse feito, um caderno com termo de posse dos 46 

representantes que haviam integrado a CIES a partir da 50ª (qüinquagésima) reunião, todos 47 

concordaram com essa iniciativa, então a secretária executiva ficou de trazer, para que na próxima 48 
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reunião todos possam assinar o livro de posse. Jacinta falou que elaborou um questionário em 49 

formato de pesquisa para obterem respostas em relação a assuntos da Educação Permanente da 50 

macro de Campo Grande e que a professora Marina da ESP, entrou em contato com ela solicitando 51 

que estavam precisando do Plano Regional de Educação Permanente em Saúde – PAREPS da 52 

Macrorregião de Campo Grande para concluir o Plano Estadual de Educação Permanente em Saúde 53 

- PEEP do Estado. Jacinta solicitou também que gostaria de apresentar na próxima reunião uma 54 

análise do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade na Atenção Básica - PMAQ para 55 

subsidiar as ações da Educação Permanente. Crhistinne solicitou que seja feito convite ao 56 

Departamento de Ensino e Pesquisa do Hospital Universitário de Dourados para que tenha 57 

representação na CIES. Foi dado continuidade na análise do Regimento Interno; como em alguns 58 

tópicos ficaram algumas dúvidas, os membros da CIES decidiram que alguém havia de ficar 59 

responsável para buscar respostas e/ou sugestões então elegeram Carlos e Crhistinne para ficarem 60 

responsáveis em fazer um texto conceituando Câmara Técnica e Grupos de Trabalho para 61 

trazerem na próxima reunião. José Mauro membro da Fundação Centro de Estudos da Santa Casa 62 

fez um convite aos membros para irem conhecer o Centro de Estudos, que forma médicos residentes 63 

e bucomaxilos, entre outros cursos de aperfeiçoamento na área da saúde. A próxima reunião está 64 

marcada conforme calendário anual para o dia 20 de agosto, e será às oito horas e trinta minutos. 65 

Nada mais havendo para discussão a professora Ewângela agradeceu a presença de todos e a 66 

reunião foi encerrada às onze horas e quinze minutos, e eu Vera Regina Dalla Vechia Biolchi 67 

Oliveira lavrei a presente ata que será aprovada na próxima reunião.  68 


