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No dia vinte de março de 2019, às nove horas e cinco minutos, reuniram-se na 1 

Superintendência de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde - SGTES, os membros da 2 

Comissão Permanente de Integração Ensino-Serviço (CIES), para a octogésima quinta 3 

reunião ordinária. A reunião foi presidida pela Coordenadora Ana Paula G. Lima Resende e 4 

contou com a presença dos seguintes membros desta comissão: André Vinicius Batista de 5 

Assis membro suplente representante da SGTES; Rodrigo Ré Poppi membro suplente 6 

representante da HUMAP/UFMS; Anísio Guilherme da Fonseca membro titular 7 

representante Conselho Estadual de Saúde/CES; Edgar Oshiro membro suplente 8 

representante da Escola de Saúde Pública “Dr. Jorge David Nasser” – ESP; Cristiane Regina 9 

Pagani membro titular representante da Comissão Intergestores Regional da Macrorregião de 10 

Três Lagoas – CIR; Karine Ferreira da Costa membro suplente representante da UCDB; 11 

Andréia de Moraes Alves membro titular representante do Hospital Regional de Mato 12 

Grosso do Sul – HRMS; Patricia Moita G. Kawakame membro titular representante da 13 

UFMS; Silvia Moraes membro titular representante da FIOCRUZ; Josiley Adimar Ortiz 14 

membro suplente representante do Conselho Estadual de Educação/CEE; Sueli Oliveira da 15 

Silva membro suplente representante da Associação Brasileira de enfermagem/ABEN; 16 

Kathiussy Goulart da Silva Sarmento membro titular representante da UNIDERP e 17 

Maristela Amaral de Matos Rios secretária executiva da CIES, além das participantes, 18 

Márcia Naomi Santos Higashijima da ESP, Renata F. Vaz do Telessaúde e Dilene E. 19 

Vandramini Duran da CIR de Corumbá. Ana Paula cumprimentou a todos, pediu que cada 20 

um fizesse uma breve apresentação com nome e instituição, após deu início seguindo a pauta 21 

com a aprovação da ata da 84º reunião, se teria alguma alteração, não havendo, a ata foi 22 

aprovada, passou para pauta referente à definição de membros para composição de um Grupo 23 

de Trabalho-GT para elaboração dos planos Regionais de Saúde, lembrou o que tinha sido 24 

discutido na reunião anterior, alguns membros que não estavam presentes, tiraram algumas 25 

dúvidas, derem sugestões como a necessidade de uma pauta fixa nas CIR’s referente à 26 

Educação Permanente para fortalecer e conectar o serviço e os gestores e assim após 27 

discussões e contribuições de todos os presentes ficou acordado a criação do GT, com os 28 

membros que estavam presentes e se manifestaram interessados e os membros que não 29 

estavam presentes, mas tiveram os nomes sugeridos iremos verificar o interesse de compor 30 

este GT, a composição final será mencionada na próxima reunião desta CIES. O Regimento 31 

Interno da CIES prevê até cinco membros para composição do GT, mas neste caso pela 32 

complexidade do trabalho a ser desenvolvido, ficou acordado que poderiam ser aceitos mais 33 

de cinco membros sendo até doze membros neste GT. Ana Paula mencionou que a pauta 34 

seguinte sugerida por Luciane Lima da CIR de Campo Grande ficaria para outra pauta, pois 35 

a mesma não estava presente e passou os informes para Maristela que mencionou que os 36 

membros Cássia Barbosa/UEMS, Josiane Dan/CIR Dourados e Luciane Lima/SESAU, 37 

Patrícia Marques/COSEMS justificaram a ausência e referente à composição dos membros 38 

da CIES informou que as instituições UNIDERP e UNIGRAN responderam ao ofício com os 39 

nomes de seus representantes, UFGD e Santa Casa, ainda estamos aguardando retorno e 40 

informou a presença de dois novos membros, Kathiussy/UNIDERP e Josiley/CEE. Anísio 41 

informou as atividades e participações do conselho em vários eventos e conferência no 42 

Estado de Mato Grosso do Sul ressaltando a importância do fortalecimento da Saúde. Ana 43 

Paula lembrou que a próxima reunião, seguindo o calendário previsto, será dia dezessete de 44 

abril e finalizou a reunião às dez horas e vinte e oito minutos e eu Maristela Amaral de 45 

Matos Rios lavrei a presente ata que será aprovada na próxima reunião.  46 


