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1ª ASSEMBLEIA 

COMISSÃO PERMANENTE DE INTEGRAÇÃO ENSINO-SERVIÇO 

Data: 19/01/2021 - VIA WEB GOOGLE MEET 

PAUTAS –  

1. Acolhimento realizado pela Presidente; 

2.  Estratégias de fortalecimento intersetoriais da CIES Estadual/Regionais;  

3.  Informação sobre a participação de representantes da CIES Estadual no 

 Processo de discussão do PRI; 

4. Apresentação (a título de informe) do Curso Técnico em Órtese e Prótese - TOP, 

demandado pelo Ministério da Saúde; 

5. PAREPS- marcar reunião com a SESG para analisar as necessidades contidas nos 

 planos regionais e  discussão da inserção dessas necessidades no PEEPS 

ATA 

 

Aos dezenove dias do mês de janeiro junho de dois mil e vinte um (19/01/2021), às 

08h30min, via WEB MEET conferência ocorreu a 1ª Assembleia Ordinária da CIES 

Estado-GO, com a presença dos membros da CIES Estadual, sendo técnicos da SES - 

Regionais de Saúde e Superintendências da SES, SESG, ESP-AP, COSEMS,CES e etc. 

Soraia dá inicio a reunião, faz o acolhimento e passa para o João dar prosseguimento  as 

pautas. João pergunta se a Elza gostaria de começar. Elza inicia sua fala perguntando se existe 

ainda um grupo técnico que analisa os projetos antes deles serem apresentados na CIES. 

Soraia fala que tem a coordenação pedagógica e se não houver consenso na assembleia, as 

coordenações se reúnem com a presidência e analisam e depois enviam parecer e 

recomendações para a SESG e a CIB. Edy-Lamar entra e pede para apresentar o novo 

secretário de Saúde de Itumbiara. Carla o parabeniza e coloca a comissão a disposição. Elza 

retoma a apresentação e pede para que se faça um ofício solicitando a indicação do 

representante da CIES para buscar o espaço da CIES dentro da CIR em parceria com a coord., 

de EPS. Levantar demandas de EPS inclusive com as instituições formadoras. Discussão da 

CIES junto ao PRI. Carla parabeniza a Elza pela iniciativa e diz que todas as CIES Regionais 

deveriam propor a convocação de todo o quadrilátero. Edy-Lamar fala também que a CIES 

Estadual sempre teve representantes das universidades, mas que depois que alguns deixaram 

de participar não indicaram outros, nem para o lugar do Dr. Renato Sandoval da PUC. Pede a 

Soraia como encaminhamento que solicite indicações das universidades, pergunta se tem 

algum outro questionamento e se tem mais algum encaminhamento. Enviar via SEI uma 

solicitação as regionais para incluir nas discussões o representante da CIES. Sylvéria fala 

que o acolhimento que a SESG faz aos secretários toda mudança de mandato acredita que será 

falado sobre a CIES. Edy-Lamar pergunta se a SESG pode assinar junto com a CIES essa 

solicitação. Ela diz que geralmente esse coordenador da CIES é o mesmo coordenador de EPS 

nas regionais, mas em algumas cies, não são. Dá o exemplo da Elza, que é da regional 
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Sudoeste I e não é coordenadora de EPS, mas é presidente da CIES e tem também outros que 

são do município, coordenador e subcoordenador. Dra. Viviane fala que é uma questão de 

conversar e que seria o ideal, que o coordenador da CIES faça parte juntamente com a 

Coordenação de EPS das discussões. Mostrar as atribuições de cada um separadamente, 

mostrar o que é CIES e o que é EPS dentro das Regionais. Edy-Lamar fala do 

encaminhamento: CIES Estadual fará um documento e encaminhar as regionais para 

envolver as CIES Regionais no processo, com o apoio da SESG. Fazer também um 

documento ao PRI-Simone e Dra. Luciana para solicitar uma inserção da CIES no 

processo, gradual e progressivo da CIES e da coordenação de EPS no processo de 

Planejamento Regional Integrado-PRI. Fala do fortalecimento da CIES partindo dessa ação 

conjunta. Não tendo mais discussão sobre o assunto em pauta, Edy-Lamar passa a palavra 

para que o João inicie a apresentação do CURSO TÉCNICO EM ÓRTESES E PRÓTESES – TOP. João 

inicia a apresentação, diz que o curso é uma parceria  com a Coordenação Geral de Ações 

Técnicas em Educação na Saúde – CGATES/MS, Coordenação Geral de Saúde da Pessoa 

com Deficiência – CGSPD, o Instituto de Comunicação e Informação Científica e 

Tecnológica em Saúde do Ministério da Saúde, ICICT/FIOCRUZ e a oficina de ortopédica do 

CRER-Centro Estadual de reabilitação e Reabilitação Dr. Henrique Santillo, juntos para 

promover formação técnica em Órtese e Próteses, fala que o objetivo é formar profissionais 

técnicos nessa área para atuar com autonomia e competência na dispensação, na confecção, na 

adaptação e na manutenção de órteses e próteses e meios de locomoção-OPM, considerando 

os princípios do SUS para fortalecimento da rede cuidado à pessoa com deficiência. Fala dos 

requisitos de acesso, principalmente estar inserido nos serviços do SUS nessa área de 

atuação-OPM. Essas oficinas podem ser fixas ou itinerantes. A meta é oferecer 13 vagas para 

formação desses profissionais que atuam nas oficinas do CRER que apresenta déficit de 

profissionais formados. Fala que futuramente poderão ser ofertadas novas turmas. Fala da 

carga horária totalizando em toda extensão de 1200 horas. A fonte financiadora é o Ministério 

da Saúde. A execução financeira ICICT/FIOCRUZ, coordenação pedagógica e certificação 

ETSUS. João fala que esse curso será ofertado não apenas para Goiás, mas para o Centro 

Oeste, Norte e Nordeste. Serão cento e setenta alunos em todas esses regiões. Após a 

apresentação, Tânia pergunta se tem alguma dúvida? Carla fala que ficou claro a explicação e 

que gostaria de voltar a uma fala da Elza que perguntou se tem um grupo técnico da CIES que 

avalia esses projetos. Que é uma oportunidade de inserir nos Planos regionais. Fala da oferta 

aos CER. Fala da necessidade de diminuir a demanda do CRER e que deve ser feito um 

levantamento de profissionais nas regiões e depois fazer algumas adaptações no projeto para 

que seja colocado no cardápio da SESG. Fala da adaptação também do projeto para 

reabilitação de vítimas da COVID-19. Mas que o projeto é ótimo e que atende as necessidades 

mas que precisa deixar amarrado essas sugestões, para novas edições. Dra. Viviane fala da 

atividade da oficina do CRER, que existe itinerante. Entra em contato com o município e 

atente esse município e que muitas vezes é beneficiado na hora, dependendo da necessidade. 

Tânia fala que o comentário da Carla é interessante e que para esse curso foi feito 

levantamento do IPEIA-CNES, Levantamento de perfis para fazer as oficinas que 

trabalhavam sem qualificação. Fala da ampliação de vagas para os serviços no Estado de 
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Goiás. Diz que foi questionado a vila São Cotolengo, mas depois averiguado que não se 

encaixava, e no CER um profissional, mais que trabalha particular. E que esse curso vem se 

arrastando desde 2012 e que só agora que conseguiram e a escola vai participar com a 

coordenação e certificação. Diz que na próxima proposta podem incluir a reabilitação 

respiratória, porque em órteses e próteses é técnico, mas respiratória é fisioterapeuta, ai não 

pode ser técnico. Edy-Lamar fala da planilha financeira para conhecimento, já que é um curso 

muito caro. Tânia fala que foram ofertados vinte vagas, mas que apenas treze tiveram 

interesse e desses dois vão ser preceptores. Júlia fala que acha importante a apresentação da 

planilha de custo, porque a escola vai ser certificadora e tem custo, papel dos certificados, 

impressão etc. João fala que o serviço ofertado pela Vila São Cotolengo, não atende esse tipo 

de prótese que está ofertado no curso. Venerando fala da fala que foi levantada sobre ser OS e 

não servidores efetivos. Diz que acha que a prioridade é efetivo, mas que todos os 

profissionais que trabalham no SUS, mesmo saindo da OS, vão continuar trabalhando no 

SUS. Alguém fala que nenhum OS vai qualificar pro SUS. Venerando diz que a resposta ao 

usuário é que importa.  Edy-Lamar pergunta se tem mais alguma questão sobre o curso, 

Todos estão satisfeitos e ela faz mais um encaminhamento: Que o João ou a Tânia enviem a 

planilha financeira do projeto para a secretaria da CIES, para ser enviada aos membros para 

conhecimento de todos e posteriormente seja discutida se necessário na próxima assembleia. 

Fala também da pauta do PAREPS. Fala das datas com diferença de dois anos entre os 

PAREPS e o PEEPS. Fala da reunião que precisa ser feito com a escola para analisarmos os 

PAREPS. Dra. Viviane diz que precisa de um relatório da CIES sobre os PAREPS para após 

esse relatório a escola darmos sequencia nas ações e que não precisa de reunião. Ações, 

Planejamento, estratégias e após esse relatório elaborarmos o Plano Estadual. O momento é 

analisar e fazer revisão do existente e dar condições para o novo Plano Estadual. Use esse 

tempo para estabelecer estratégias. Tânia fala para que não esqueçam da educação popular 

que nos últimos PEEPS não houve ação para nível médio, para o trabalhador de nível médio e 

que é ele que executa a maioria das demandas e que só foi pensado em especialização. Dra. 

Viviane fala que vai procurar fazer algo mais efetivo. Venerando fala do curso de algum 

tempo atrás da UnB, que ele foi contra e acabou com tantos problemas. Fala que setenta por 

cento é profissional de nível médio e estamos qualificando nível superior. Esse dinheiro para 

qualificar nível médio existe, onde está e sabemos que foi desviado para especializações. 

Edy-Lamar fala das retaliações que a CIES sofreu por ser contrária ao curso da UnB. Diz que 

ela enquanto servidora, não podia falar, e ainda diziam “aceita que dói menos”, e a gente tem 

que aceitar. Edy-Lamar pergunta se tem mais algum questionamento. Diz que deve ser feito 

uma comissão com coordenadores da CIES, presidência e vice, ESG, CES, COSEMS, 

ESP-AP,ESP-GO, MS e Instituições formadoras, para analisar os PAREPS e fazer o relatório. 

Marca a data da próxima reunião para o dia 23/02/21. Edy-Lamar pergunta se mais alguém 

gostaria de se manifestar. Não tendo mais discussões e após termino das pautas, todos se 

despedem. Edy-Lamar encerra a reunião as 10:30 horas e por ser via WEB, não sendo 

possível as assinaturas de todos os presentes, e nada mais tendo a acrescentar, será assinada 

por mim, como responsável pela elaboração dessa ATA e também pela presidente da CIES, 
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logo após a relação de todos os participantes. Segue os nomes de todos os participantes abaixo 

relacionados. Participaram da Assembleia por identificação de entrada na sala de conferência:  

1. Edy-Lamar Borges de Jesus Sousa - Presidente da CIES Estadual e RS Sul 

2. João Batista Moreira de Melo – SESG 

3. Soraia Guimarães - Secretária Executiva da CIES Estadual 

4. Júlia Beatriz Dani Rinaldi - RS Sudoeste I 

5. Eugênio Lúcio - RS Central 

6. Rosana Reis - SESG 

7. Elza Neves-RS Sudoeste I 

8. Tânia Laila Rezende – coord. EPS RS Oeste II 

9. Sylvéria Milhomem – SUVISA – CIEVS 

10. Tânia Valeria - SESG 

11. Ivane Nazário-SESG 

12. Alessandra Siqueira- RS Sul 

13. Viviane Cassimiro-SESG 

14. Carla Guimarães-COSEMS 

15. Maria Celina Carvalho -RS Centro Sul 

16. Elza Neves – RS Sudoeste I-CIES Sudoeste I 

17. Maria Sueli Gonçalves- RS Entorno Norte 

18. Sylvéria Milhomem-SUVISA 

19. Beatriz Martins -  

20. Valderlina Honorata- RS São Patrício I 

21. Vanessa Carvalho -RS Pireneus 

22. José Antônio- ESP-AP 

23. Ivana Rocha – MS-SEINF 

24. Vera Jacó – RS Estrada de Ferro 

25. Tânia Laila – RS Oeste II 

26. Ivane Nazário - SESG 

27. Anealy Pacheco- 

28. Venerando – Conselho Estadual de Saúde 

29. Nívea Cristina - SESG 

30. Welingta Tarciany-COSEMS 

31. Miriam Campos Oliveira –  

32. Janislene Vilela – RS Sudoeste II 

33. Gerência de Atenção Primária – sem identificação. 

34. Alessandra Siqueira – coordenadora de EPS RS Sul 

35. Maria da Guia – sub coordenadora de EPS RA Sul 

36. Rosane – RS Central 
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