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1. DATA, HORA E LOCAL:  

 
. Data: 24/04/2017                        Hora: 14h às 16h30 
. Local: Sala Diogo Pupo Nogueira 

 
2. PARTICIPANTES: 

 Paulo Ricardo Arsego – Presidente da FUNDACENTRO e do Conselho 
Curador 

 Odair de Brito Franco – Diretor Executivo da FUNDACENTRO 

 Eva Patricia Gonçalo Pires – Diretora do Departamento de Segurança e 

Saúde no Trabalho do Ministério do Trabalho 

 Karla Freire Baeta – Representante do Ministério da Saúde 

 Orion Sávio Santos de Oliveira – Representante do Ministério da Fazenda 

 Admilson Moreira dos Santos – Representante indicado pelo Ministro de 
Estado do Trabalho e Emprego 

 Eduardo Queiroz – Representante da CNA - Confederação da Agricultura e 
Pecuária do Brasil 

 José Carlos Canesin – Representante da CNC - Confederação Nacional do 
Comércio de Bens, Serviços e Turismo 

 Luiz Carlos José Queiroz – Representante da CUT – Central Única dos 
Trabalhadores 

 Marcelo Alexandre Câncio dos Santos – Representante da Nova Central 
Sindical 

 João Donizeti Scaboli – Representante da Força Sindical 

 Robson Spinelli Gomes – Diretor Técnico da FUNDACENTRO 

 Leonice Alves da Paz – Diretora de Administração e Finanças da 

FUNDACENTRO 

 Washington Aparecido dos Santos – Assessor Técnico da Presidência da 

FUNDACENTRO 
 
3. AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS 

 Irene Ferreira de Souza Duarte Saad – Representante da CNI  

 Itamar Sanches – Representante da CUT  

 Cleonice Caetano Souza – Representante da UGT 

 
Participaram da reunião: os Srs. Marcus Superbus Passos Pinho, 1 

representando o Secretário Executivo do Ministério do Trabalho; Benedito 2 

Silva Guimarães Filho, Auditor Chefe; Alexandra Rinaldi, Assessora da 3 

Comunicação Social; Tereza Luiza Ferreira dos Santos – Assistente da 4 

Diretoria Técnica; Sérgio Antonio dos Santos, Assessor Técnico da Diretoria 5 

Executiva e um dos organizadores do Relatório de Gestão de 2016; 6 

Cristiane Oliveira Reimberg, Presidente da Comissão de Representação dos 7 

Servidores da FUNDACENTRO; Cleiton Faria Lima, antecessor na 8 

Presidência da Comissão de Representação dos Servidores da 9 

TERMO DA 75ª (SEPTUAGÉSIMA QUINTA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO 

CONSELHO CURADOR DA FUNDACENTRO 
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FUNDACENTRO; Dalton Tria Cusciano, da Comissão de Representação dos 1 

Servidores da FUNDACENTRO; Valéria Tertuliano, da Diretoria de 2 

Administração e Finanças.  3 

O Sr. Presidente iniciou a reunião agradecendo a presença de todos e 4 

demonstrando sua satisfação por, depois de um ano e seis meses, o 5 

conselho ter retomado suas atividades. Esclareceu que assumiu a gestão da 6 

entidade no dia nove de novembro e, logo após, passou a verificar o que 7 

seria necessário para se colocar, em prática e atuante, o conselho, o qual 8 

possui tanta responsabilidade com a instituição e, depois de vários 9 

contatos, foi publicada a Portaria nº 267, de 20 de março de 2017, na qual 10 

são designados os membros para comporem o conselho, regularizando sua 11 

situação. 12 

Após os devidos esclarecimentos, o Sr. Presidente solicitou aos presentes 13 

uma breve apresentação, o qual cada um passou a fazer. Em seguida, o Sr. 14 

Presidente desejou boas-vindas à todos os presentes.  15 

O Sr. Presidente informou que, com relação à Ordem do Dia, os senhores 16 

conselheiros receberam por e-mail, o material constante na pauta, sendo 17 

que, com relação ao Relatório de Gestão de 2016, esclareceu que o mesmo 18 

trata-se da gestão anterior, tendo em vista que sua gestão teve início em 10 19 

de novembro de 2016. Após os esclarecimentos, o Sr. Presidente solicitou 20 

aos senhores conselheiros a análise do relatório e, caso queiram tecer 21 

algum comentário, estão presentes na reunião a equipe técnica que 22 

participou, em sua plenitude, da gestão de 2016, a qual poderá esclarecer 23 

dúvidas que, porventura, possam surgir. 24 

Com referência ao primeiro item da pauta: 1) Processo nº CRMG-013/17 – 25 

Transferência de posse dos 23º e 24º andares do Edifício Clemente Faria 26 

em Belo Horizonte, o Sr. Presidente solicitou à Sra. Leonice para fornecer 27 

um posicionamento resumido da situação e o porque do assunto constar da 28 

pauta. 29 

Antes de passar a palavra à Diretora de Administração e Finanças, o Sr. 30 

Presidente fez a leitura da pauta da reunião e, com relação ao item 6: 31 

Celebração do dia 28 de abril, esclareceu que a mesma foi antecipada para 32 

o dia 26 de abril, da mesma forma que o Ministério do Trabalho antecipou 33 

para o dia 27 de abril, pelos motivos que são de conhecimento de todos. 34 

Dando continuidade à leitura da pauta, o Sr. Presidente esclareceu que 35 

todos os itens relacionados em Assuntos Diversos constarão de pauta em 36 

uma próxima reunião e, se referindo ao item Ampliação da Composição do 37 

Conselho Curador, em razão de ter sido normatizada mais uma Central 38 

Sindical, a entidade entende que o conselho mereça uma ampliação em sua 39 

composição. 40 

Com relação ao Projeto de Implantação de uma unidade em Manaus, o Sr. 41 

Presidente informou que relatará sobre o assunto durante a reunião. No 42 

item: FINEP, o Sr. Presidente esclareceu se tratar de um convênio a ser 43 

celebrado com a FUNDACENTRO, o qual entende que será um divisor de 44 

águas, antes e pós FINEP, como parceira para a instituição e, por fim, o 45 

Regimento Interno da FUNDACENTRO. 46 

Dando continuidade à reunião, passou-se ao item da pauta referente à 47 

transferência de posse de um imóvel em Belo Horizonte. A Sra. Leonice 48 

cumprimentou a todos e informou que a FUNDACENTRO possui dois 49 
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imóveis em Belo Horizonte, em edifícios distintos, sendo que um se refere a 1 

dois andares que abriga a Unidade Descentralizada da FUNDACENTRO em 2 

Belo Horizonte e o outro, também de dois andares, que se encontra 3 

desocupado há algum tempo. Informou que, em 2014, houve uma 4 

manifestação de interesse do INPI – Instituto Nacional da Propriedade 5 

Industrial, autarquia federal vinculada ao Ministério da Indústria, 6 

Comércio Exterior e Serviços, para ocupação do imóvel. Finalizando, 7 

esclareceu que a documentação e a viabilidade de transferência, conforme 8 

solicitado, encontra-se em estudo na instituição, até porque se acredita que 9 

outros órgãos poderão manifestar interesse na posse do imóvel.  10 

O Sr. Presidente, complementando as informações prestadas pela Sra. 11 

Leonice, esclareceu que outros entes federados também manifestaram 12 

interesse nos dois andares, mas como o INPI foi o primeiro órgão que 13 

procurou a FUNDACENTRO, a administração achou por bem incluir na 14 

pauta da reunião, até para que se tenha uma redução de custos, pois a 15 

entidade possui despesas com IPTU, taxa condominial, dentre outras, 16 

sendo que os andares estão desocupados desde 1998. 17 

Dando continuidade, o Sr. Presidente informou que a entidade está 18 

realizando uma readequação de sua estrutura, com a possível abertura de 19 

uma unidade no estado do Amazonas, pois a entidade está voltada ao que o 20 

mercado exige, sendo que a região norte do Brasil encontra-se 21 

completamente desassistida e necessitando muita da atenção da entidade. 22 

Informou também que, aproveitando uma viagem do Ministro à Manaus, o 23 

qual participou de reunião com os Superintendentes Regionais do 24 

Trabalho, realizou visitas institucionais, sendo recebido na FIEAM, onde 25 

estavam presentes várias entidades e representantes de todas as centrais 26 

sindicais e confederações patronais, mostrando, com isso, a importância 27 

para que a FUNDACENTRO ocupe seu espaço na região, pensando na 28 

saúde e segurança dos trabalhadores. Informou, também, que ocorrerá 29 

uma readequação na frota de veículos da entidade, que terá, como um dos 30 

resultados, uma redução de custos com aluguel de garagem. Finalizando, 31 

esclareceu que as adequações estão sendo feitas pontualmente, sendo que 32 

a Diretora de Administração e Finanças tem visitado as Unidades Regionais  33 

e verificado qual a sua atual estrutura, possibilitando, com as 34 

readequações, redução de custos e utilização do orçamento com o que for 35 

realmente necessário.  36 

Com relação à criação de uma unidade em Manaus, o Sr. Presidente 37 

informou que a Assembleia Legislativa cedeu à FUNDACENTRO um prédio 38 

de cinco andares para possibilitar sua instalação e, também, que o 39 

Ministério Público do Trabalho se colocou à disposição para arcar com as 40 

despesas de construção de uma obra que abrigasse a instituição, mas como 41 

a FUNDACENTRO está pensando em economia, seria melhor utilizar um 42 

lugar que se encontra parcialmente utilizado e atenda a demanda.  43 

O conselheiro Admilson, se referindo ao documento apresentado sobre a 44 

transferência de posse do imóvel, cujo valor venal constante é de 45 

R$648.660,00 (seiscentos e quarenta e oito mil, seiscentos e sessenta reais) 46 

e a avaliação realizada pela Caixa Econômica Federal, para venda, está na 47 

ordem de R$400.000,00 (quatrocentos mil reais) e, também, ao Relatório de 48 

Auditoria, no qual está descrito sobre as péssimas condições do imóvel, 49 
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pergunta qual seria o motivo por não ter sido efetuada a venda do imóvel 1 

até o momento, pois, em tese, está situado em uma área bastante 2 

valorizada em Belo Horizonte. O Sr. Benedito esclareceu que seria em razão 3 

das péssimas condições que se encontra o imóvel, impossibilitando sua 4 

venda.  5 

O Sr. Marcus Superbus pergunta se o imóvel não poderia ser repassado à 6 

Secretaria de Patrimônio da União, pois, como a fundação é uma indireta 7 

do Ministério, seria viável a entrega do imóvel à União. A Sra. Leonice 8 

esclareceu ser possível e, também, que o assunto é recente e todas as 9 

possibilidades estão sendo avaliadas, tomando os cuidados devidos.  10 

O conselheiro Scaboli se manifestou com relação ao imóvel, dizendo que, 11 

depois de tanto tempo abandonado, justificaria sua venda.  12 

A Sra. Leonice informou que tem visitado às Unidades Descentralizadas da 13 

FUNDACENTRO e identificado, principalmente, as que são de propriedade 14 

da instituição, para que seja realizada uma reforma adequada, mesmo com 15 

a limitação do orçamento da entidade e buscando alternativas no estado, 16 

como as parcerias, para que se consiga realizar a manutenção dos imóveis 17 

de propriedade da FUNDACENTRO.  18 

O Sr. Marcus Superbus se manifesta, questionando o porquê da entidade, a 19 

qual pode gerar renda própria, ter a maior equipe no país de segurança no 20 

trabalho, não buscar receita própria, prestando assessoria à indústria e a 21 

construção civil, tendo condições, com isso, de obter muito mais receita do 22 

que a obtida do orçamento da União. Citou, como exemplo, a Fundação Pró 23 

Memória, a qual começou a cobrar ingressos para visita aos Museus, 24 

passando a ter mais receita do que a obtida por meio do Ministério da 25 

Cultura.   26 

O Sr. Presidente esclareceu que, quando do seu ingresso na instituição, foi 27 

informado que a entidade não poderia receber receita própria e, na 28 

realidade, a entidade pode receber, inclusive a administração tem 29 

procurado incansavelmente, sendo que o Diretor Técnico esteve em reunião 30 

no Ministério da Saúde e, nos próximos dias, viajarão para o Rio de 31 

Janeiro, onde participarão de reunião com a FINEP. Esclareceu que a 32 

entidade tem contatado vários parceiros, inclusive para obtenção de 33 

recursos do exterior. Finalizando, informou que a administração está em 34 

busca de parcerias e acredita que, na próxima reunião do conselho, será 35 

possível trazer as novidades materializadas. 36 

O Sr. Marcus Superbus sugeriu que, com a criação do IPC, pelo Sr. Celso  37 

Furtado, foi possível conseguir receita própria e que, nenhum outro órgão 38 

tem melhores condições de oferecer serviços à sociedade, do que a 39 

FUNDACENTRO.  40 

O Sr. Robson informou que trabalha na instituição a quase trinta e três 41 

anos e, durante esse período, vivenciou muitos momentos na casa e, em 42 

um deles, a entidade possuía dois conselhos, o curador, o qual observava 43 

as finanças e o deliberativo, que deliberava sobre a gestão macro a nível 44 

externo. Esclareceu ter havido muitas objeções, no passado, no próprio 45 

conselho, por ser tripartite, na questão da venda de serviços pela 46 

FUNDACENTRO, pois caso fosse aberta uma modalidade de consultoria, 47 

teria que prestar consultoria a todo o país e não somente para um 48 

determinado setor. Finalizando, esclareceu que, hoje, a FUNDACENTRO 49 
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não possui potencial humano para atender todos os setores que viessem a 1 

demandar a entidade. Por outro lado, o Sr. Robson esclareceu que o que 2 

mais impactou na vida na entidade, principalmente do ano de 1998 até os 3 

dias atuais, foi quando da retirada de recurso da FUNDACENTRO, obtido 4 

através do acidente do trabalho e o que dava legitimidade à 5 

FUNDACENTRO, era o estabelecimento de parcerias com instituições 6 

públicas e até mesmo privadas, dentro de um projeto macro, social ou de 7 

governo. 8 

O conselheiro Luiz Carlos pergunta, com relação ao primeiro item, por estar 9 

em processo de estudo, se será deliberado durante a reunião. O Sr. 10 

Presidente esclareceu que não, sendo que o documento foi apresentado 11 

para conhecimento dos senhores conselheiros. 12 

O Sr. Presidente passou ao segundo item da pauta, Relatório de Gestão 13 

2016 e pergunta se os senhores conselheiros têm alguma ponderação a ser 14 

feita sobre o assunto. 15 

O conselheiro Scaboli, se referindo ao Relatório de Gestão, pergunta sobre o 16 

estatuto da entidade, pois o conselho estava trabalhando no novo estatuto. 17 

O Sr. Presidente informa que o assunto será retomado ao conselho. 18 

O Sr. Robson, esclarecendo ao conselheiro Scaboli, informou fazer parte do 19 

rito do conselho, a apreciação do Relatório de Gestão macro da instituição, 20 

sendo que o Presidente, diante da ausência em receber um conselho 21 

formado, se responsabilizou com todos os atos de gestão que compõem o 22 

Relatório de Gestão 2016. Finalizando, informou que uma das pautas do 23 

Conselho Curador, era a questão do estatuto e que o Relatório de Gestão se 24 

trata da gestão em si e dos atos que foram praticados por meio de contratos 25 

e serviços em 2016. 26 

O conselheiro Orion, se referindo ao relatório apresentado pela Auditoria 27 

Interna, no qual foram detectadas algumas falhas nos controles internos e 28 

não sendo constatada má fé em nenhum momento, sendo que o Relatório 29 

de Gestão é para que o conselho tome conhecimento das falhas e proponha 30 

correções, como sendo proposto na reunião, ou seja, uma série de medidas 31 

de gestão para melhorar as falhas apontadas em 2016, a orientação da 32 

Auditoria Interna é pela aprovação com ressalvas, do Relatório de Gestão, 33 

sendo assim, propõe que se discuta sobre a aprovação, com ressalvas, 34 

conforme sugerido pela Auditoria Interna ou se adote outra medida com 35 

relação ao relatório. 36 

O Sr. Robson informou que o Sr. Presidente tem sido extremamente 37 

rigoroso e solicitado, sempre, tanto à Diretoria Técnica quanto à de 38 

Administração e Finanças, estarem extremamente atentos à questão da 39 

vigência dos contratos, bem como os serviços prestados, pois existia um 40 

“modus operandi” na instituição e, como regra geral, esperava vencer os 41 

contratos para depois se levar ao conhecimento da gestão. Citando a gestão 42 

anterior, o Sr. Robson informou que houve situações em que a entidade 43 

possuía cinco contratos vigentes, mas sem estarem corretamente 44 

instruídos.  45 

O conselheiro Orion informou que, na leitura feita do Relatório, notou que 46 

as falhas ocorreram muitas vezes por falta de servidores e, por esses 47 

motivos, o controle dos contratos se torna dificultoso, parecendo que, em 48 

nenhum momento, houve má fé na gestão e, sim, falhas de controle. 49 
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Finalizando, informou não ver óbice na aprovação do relatório, com as 1 

ressalvas feitas pela Auditoria Interna. 2 

O Sr. Presidente esclareceu que, quando a Sra. Leonice assumiu a Diretoria 3 

de Administração e Finanças, um mês após ter sido nomeado, foram 4 

definidos alguns regramentos para evitar situações iguais as relatadas no 5 

relatório de auditoria, sendo que tem assinado documentos com 6 

antecedência de seis meses, para que se dê a transparência necessária das 7 

atividades da entidade. 8 

A conselheira Eva, se referindo ao Relatório de Gestão e à Análise da 9 

Auditoria Interna e, seguindo a mesma linha ressaltada pelo conselheiro 10 

Orion, pergunta se a ideia é de se passar ponto a ponto os itens salientados 11 

pela auditoria, em uma análise mais genérica, pois notou que cada item 12 

tem um encaminhamento diferente, sendo que, em sua visão, uma vez 13 

identificado o problema, alterado sua condução, se espere que normalize e, 14 

sendo assim, do ponto de vista de gestão, em princípio, os 15 

encaminhamentos, analisando conjuntamente, aprovando com as ressalvas 16 

sugeridas, estão a contento. 17 

O conselheiro Admilson demonstrou sua preocupação com relação a alguns 18 

apontamentos da Auditoria Interna, principalmente com relação à Lei 19 

8.666, referente a Licitações, passando a citar alguns exemplos constantes 20 

no relatório, tais como o pagamento de fornecedores sem verificar se está 21 

adimplente com encargos sociais e de salário, ou seja, dentro do Ministério 22 

do Trabalho, uma empresa terceirizada não pagando salário, não 23 

recolhendo Fundo de Garantia, não pagando previdência corretamente e a 24 

FUNDACENTRO pagando a fatura e, tanto para a FUNDACENTRO quanto 25 

para o Ministério do Trabalho, são questões que chamam a atenção, e que 26 

recomendam um maior cuidado com a gestão de recursos. Citou outra 27 

questão preocupante referente à gestão do patrimônio. 28 

O Sr. Marcus Superbus entende terem sido corrigidos posteriormente, os 29 

contratos com alguma irregularidade, com a aplicação da Lei 8666. 30 

Informou que, durante os trinta e cinco anos que trabalhou como auditor 31 

federal de controle interno, encontrou gestores que erravam não por 32 

desonestidade, mas sim por falta de conhecimento. 33 

Após todos os pronunciamentos e esclarecimentos, com base nas ressalvas 34 

elencadas no parecer da Auditoria Interna e considerando que os 35 

resultados esperados foram alcançados dentro da previsão orçamentária e, 36 

além disso, diante dos elementos apreciados no Relatório de Gestão da 37 

entidade, o Conselho Curador aprova o Relatório Anual das Atividades da 38 

Auditoria Interna – RAINT 2016 e aprova, com ressalvas, o Relatório de 39 

Gestão do Exercício de 2016, recomendando que nas próximas reuniões se 40 

apresente o PPP – Plano de Providências Permanente, para que o conselho 41 

possa acompanhar o cumprimento das recomendações.  42 

Dando início à apresentação dos programas da área técnica, o Sr. Robson 43 

cumprimentou a todos, informando que, no momento em que a instituição 44 

acaba de completar 50 anos de existência, vem ocorrendo discussões a 45 

respeito da Atuação da FUNDACENTRO durante os 50 anos, a História e as 46 

Perspectivas em Segurança e Saúde no Trabalho e, em agradecimento ao 47 

compromisso dos senhores conselheiros com a instituição, consta na pasta, 48 

um exemplar do Folder Institucional e das publicações: FUNDACENTRO: 49 
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Meio século de Segurança e Saúde no Trabalho, escrito pela jornalista 1 

Cristiane Oliveira Reimberg e As Doenças dos Trabalhadores, de autoria de 2 

Bernardino Ramazzini. 3 

O Sr. Robson ressaltou que, quando o Dr. Paulo assumiu a Presidência da 4 

FUNDACENTRO, uma das grandes questões colocadas por ele, é que fosse 5 

assumida a titularidade das ações, em face do protagonismo da entidade, 6 

na área de segurança e saúde no trabalho, protagonismo esse, conquistado 7 

a muitas décadas de existência, o qual coloca a instituição em uma 8 

relevância impar na questão das práticas, procedimentos, cuidados e 9 

diagnóstico dos acidentes e doenças relacionados ao trabalho, sendo 10 

necessário entender que saúde segurança no trabalho é um tema 11 

transversal, o qual atinge todos os setores, todos os órgãos do governo e 12 

toda a sociedade e a entidade está empenhada para que, em um futuro 13 

próximo, se tenha uma cultura de prevenção instituída no Brasil. 14 

Durante a apresentação, o Sr. Presidente comunicou que no dia 27 de abril 15 

será assinado, com a Prefeitura do Município de Guarulhos,  o primeiro 16 

projeto piloto em políticas públicas em segurança e saúde no trabalho.  17 

O conselheiro Marcelo aproveitou para parabenizar o trabalho realizado 18 

pelo Sindicato dos Estivadores de Santos, em conjunto com o Escritório de 19 

Representação da Baixada Santista, chefiado pelo Sr. Josué Amador da 20 

Silva. 21 

Finalizando a apresentação, o Sr. Robson deixou a seguinte mensagem: 22 

“Aprenda com o passado, viva para o presente, acredite no futuro.”, de 23 

Albert Einstein e também, por acreditar em uma gestão positiva, dá seu 24 

testemunho, por estar na entidade a trinta e três anos e sem nenhuma 25 

modéstia, de que é a primeira vez que presencia uma gestão unida e com o 26 

mesmo propósito, isto é, de fazer com que a FUNDACENTRO siga em frente. 27 

A conselheira Karla, se referindo aos dados apresentados pelo Sr. Robson, 28 

com relação ao número de pesquisas e grupos que contam com a 29 

participação da entidade, dissertações, convites para Bolívia e Portugal e 30 

com o reduzido número de servidores, pergunta como é que a entidade 31 

consegue realizar tudo, por se trata de uma altíssima produção.  32 

O Sr. Robson esclareceu que uma questão foi agravante para a situação 33 

vivenciada atualmente, pois, não houve, por parte de gestões anteriores, 34 

retenção de talentos, sendo que alguns pesquisadores especialistas em 35 

seus assuntos, quando se aposentavam, citando o caso do Dr. Salim Amed 36 

Ali, especialista em dermatoses ocupacionais, levavam consigo o 37 

conhecimento sobre o tema do qual se especializou.   38 

Finalizando, informou que, com relação ao comentado pela conselheira 39 

Karla, curiosamente, o número de projetos a cada ano sobe em relação ao 40 

ano anterior, sendo que, com o decréscimo de servidores, a entidade têm 41 

tido um aumento de projetos. Informou, também, que desde 2014 42 

encontra-se no portal da FUNDACENTRO um link chamado “Informe de 43 

Gestão” e aproveita para convidar os senhores conselheiros para visitarem 44 

o link, onde é possível verificar a evolução científica e o que foi realizado 45 

pela entidade nos últimos anos.  46 

O Sr. Presidente informou que, dentre as parcerias que estão sendo 47 

formatadas, inclusive com o FINEP e com a Secretaria de Vigilância em 48 

Saúde do Ministério da Saúde, a entidade terá condições de trazer os 49 
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talentos de volta, por meio de parcerias, enquanto não se viabiliza um novo 1 

concurso. Finalizando, informou que será possível disseminar 2 

conhecimento para outros setores, a exemplo do projeto de políticas 3 

públicas, a ser executado com a Prefeitura do Município de Guarulhos, 4 

onde serão capacitados os servidores do município, para que transmitam a 5 

seus locais de convivência, o conhecimento em segurança e saúde no 6 

trabalho, inclusive para crianças e adolescentes. 7 

O Sr. Robson informou que a FUNDACENTRO foi muitas vezes a autora 8 

conjunta com o Departamento de Segurança e Saúde no Trabalho, na 9 

construção das Normas Regulamentadoras. 10 

O Sr. Presidente, se referindo ao item 6 da pauta: Celebração do dia 28 de 11 

Abril, esclareceu que no dia 26, das 13h às 17h30min, no auditório da 12 

FUNDACENTRO, acontecerá o Seminário sobre o Dia  Mundial em Memória 13 

das Vitimas de Acidentes e Doenças no Trabalho, com participação de 14 

representantes das confederações patronais, centrais sindicais, Ministério 15 

Público, Ministério Público do Trabalho, OIT – Organização Internacional do 16 

Trabalho e a OMS – Organização Mundial da Saúde, sendo que todos os 17 

entes citados confirmaram presença. 18 

O Sr. Presidente informou que, com relação à ampliação da composição do 19 

conselho, por ter entrado mais uma central sindical, por determinação 20 

legal, a administração entende que nada mais justo, acrescentar mais um 21 

Ministério, optando pelo da Educação, sendo que as patronais indicariam 22 

mais uma instituição para compor o conselho. Esclareceu que o aumento 23 

na composição do Conselho Curador deverá acontecer por meio de Decreto 24 

Presidencial.  25 

O Sr. Marcus Superbus se manifestou informando da importância também 26 

de compor o conselho, o Ministério da Ciência e Tecnologia. 27 

A conselheira Vera informou que, em alguns conselhos, o suplente é de 28 

órgão diferente do titular, sendo possível, assim, atender a inclusão de 29 

outro ministério. 30 

O Sr. Presidente esclareceu que na FUNDACENTRO também possui, em 31 

sua composição, um representante titular da Confederação Nacional do 32 

Comércio, sendo que seu suplente é da Confederação da Agricultura e 33 

Pecuária do Brasil. 34 

O conselheiro Eduardo Queiroz informou que, quando da publicação da 35 

portaria, o entendimento foi de que a CNA teria dois assentos, sendo um 36 

para um representante efetivo e o outro para um representante suplente. O 37 

Sr. Presidente se comprometeu a verificar o relatado pelo conselheiro 38 

Eduardo e, também, sobre a possibilidade de inclusão do Ministério da 39 

Ciência e Tecnologia, conforme sugerido pelo Sr. Marcus Superbus. 40 

Com relação ao projeto de implantação de uma unidade em Manaus, o Sr. 41 

Presidente informou que sua instalação é mais do que urgente e serão 42 

necessárias readequações para que se tenha condições de efetivação. 43 

Informou, também, da possibilidade de contratação de cientista ou técnico, 44 

por meio das parcerias citadas anteriormente, para propiciarem suporte 45 

quando da efetivação da instalação.  46 

Com relação ao Projeto com a FINEP, o Sr. Presidente informou se tratar de 47 

um divisor de águas, pois em todos os momentos, de um ponto ou de outro, 48 

durante a reunião se falou em recursos, sendo que a entidade está a 49 
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procura e a FINEP tem a oferecer. Informou que, quando participou de 1 

reunião com o Superintendente da FINEP, juntamente com o Sr. Robson, 2 

depois da apresentação da FUNDACENTRO, o Superintendente informou 3 

que, em conversa anterior, se perguntavam como poderiam adequar a 4 

FUNDACENTRO ao que a FINEP necessitava, sendo que concluíram por 5 

100%, pois não precisariam adequar em nada. Finalizando, informou que 6 

durante a reunião, a FINEP autorizou a utilização de seu logo juntamente 7 

com o da FUNDACENTRO. 8 

O Sr. Presidente informou que constituiu uma comissão encarregada de 9 

coordenar, analisar e executar as atividades de elaboração do novo 10 

Regimento Interno da FUNDACENTRO. 11 

O Sr. Robson, complementando as informações prestadas pelo Sr. 12 

Presidente, com relação à FINEP, informou ter sido agendada, com a 13 

direção da FINEP, para o dia 04 de maio,  às 10 horas, no auditório da 14 

FUNDACENTRO, uma oficina de trabalho fechada e aproveita para solicitar, 15 

aos senhores conselheiros, indicações de instituições públicas ou privadas 16 

para participarem, enviando nomes ao e-mail spinelli@fundacentro.gov.br. 17 

A conselheira Karla perguntou sobre qual seria o público alvo da oficina. 18 

O Sr. Robson esclareceu que, na verdade, a FINEP está abrindo uma linha 19 

de pesquisa em segurança e saúde no trabalho e, todas as instituições que 20 

possuam uma vertente de segurança e saúde no trabalho, poderão ser alvo 21 

de financiamento pela FINEP.  22 

O Sr. Presidente informou sobre os documentos constantes no envelope, os 23 

quais são: folder institucional, Livro “A Doença dos Trabalhadores” e o Livro 24 

FUNDACENTRO Meio Século de Segurança e Saúde no Trabalho, de autoria 25 

da jornalista Cristiane, se tratando de um maravilhoso trabalho, 26 

recomendando sua leitura. Complementando, informou que também está 27 

sendo entregue aos senhores conselheiros, o selo comemorativo aos 50 28 

anos da FUNDACENTRO. 29 

A conselheira Eva disse ter sido um prazer ter participado de uma reunião 30 

do Conselho Curador e em ter tomado conhecimento de todas as iniciativas 31 

que estão sendo feitas pela instituição e, também, sobre a correção de 32 

eventuais erros cometidos. Finalizando, diz sair da reunião bastante 33 

satisfeita e aproveita para parabenizar pelo excelente trabalho desenvolvido 34 

pela instituição e reiterar a disponibilidade de parceira entre a 35 

FUNDACENTRO e o Departamento de Segurança e Saúde no Trabalho.  36 

O Sr. Washington, aproveitando a presença dos representantes dos 37 

trabalhadores, esclareceu que, quando assumiu a Assessoria Técnica da 38 

Presidência, a convite do Ministro e do Dr. Paulo, foi para encerrar fileiras e 39 

resgatar a FUNDACENTRO, sendo que o conselho já estava sem se reunir a 40 

mais de um ano e meio, tratando de um trabalho iniciado junto com o 41 

presidente, com as centrais sindicais e com o ministro, para retomada das 42 

reuniões do conselho. Finalizando, informou que um dos principais 43 

objetivos é o regaste dos sindicatos, das centrais e confederações, não só de 44 

trabalhadores, mas as patronais também. Informou já ter sido conselheiro, 45 

representante da UGT e tem se notado um distanciamento, gerando um 46 

enfraquecimento cada vez maior a FUNDACENTRO, ferramenta 47 

extremamente importante para a sociedade. O Sr. Maradona passou a 48 

informar sobre as alternativas que a entidade está buscando, para voltar a 49 
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ocupar o seu espaço e sua importância. Com relação ao dia 28 de Abril, o 1 

Sr. Maradona esclareceu que a data foi instituída pela OIT, como Dia 2 

Internacional de Segurança e Saúde no Trabalho e, dentro do dia 3 

internacional, o movimento sindical, juntamente com a OIT, inseriu o dia 4 

como um momento de reflexão, em memória das vitimas de acidentes do 5 

trabalho. Finalizando, esclareceu que está realizando um trabalho, com 6 

orientação do Sr. Presidente, de resgate do movimento sindical e patronal 7 

para, com isso, fortalecer a FUNDACENTRO. Concluindo sua fala, o Sr. 8 

Maradona informou que está discutindo sobre a realização do CONPAT - 9 

Congresso Nacional de Prevenção de Acidentes do Trabalho, sendo que o 10 

último foi realizado em 1988 e se pretende que o próximo seja realizado em 11 

2018. Finalizando, informou que, dentre as categorias que têm um maior 12 

índice de acidentes do trabalho, sugeriu ao Diretor Técnico e ao Presidente, 13 

a realização de um encontro nacional para se discutir segurança e saúde 14 

no setor elétrico, primeira área a sofrer com o processo de terceirização e 15 

precarização e a FUNDACENTRO, com o compromisso e a obrigação em ser 16 

prevencionista, nada melhor do chamar todos os atores para se realizar um 17 

grande debate para construção de uma política de segurança e saúde mais 18 

voltada para o setor elétrico. 19 

O conselheiro Canesin, se referindo ao Livro FUNDACENTRO Meio Século 20 

de Segurança e Saúde no Trabalho, parabenizou o excelente trabalho e 21 

disse que, quem o ler, passará a ter uma admiração ainda maior pela 22 

FUNDACENTRO. 23 

O conselheiro Marcelo reproduziu mensagem positiva do Presidente da 24 

Nova Central Sindical, José Calixto Ramos, para a nova gestão e aproveitou 25 

para parabenizar o Sr. Presidente por manter o Sr. Robson à frente da 26 

Diretoria Técnica da FUNDACENTRO e, por fim, em ouvir os servidores, 27 

sendo que a sua participação no conselho é fundamental.   28 

O conselheiro Scaboli parabenizou o objetivo da reunião e, ao mesmo 29 

tempo, convidou os senhores conselheiros, para participarem, no dia 27 de 30 

abril, de evento organizado pela Força Sindical, que será em memória às 31 

vitimas de doenças e acidentes no trabalho, o qual terá a participação 32 

efetiva do Conselho Nacional de Saúde. Finalizando, informou também que, 33 

durante o ano, será realizada a primeira Conferência Nacional de Vigilância 34 

em Saúde, antecedendo as municipais e estaduais e, também, a 35 

Conferência Nacional de Saúde da Mulher, antecedendo as municipais e 36 

estaduais.  37 

A conselheira Karla espera participar por bastante tempo no Conselho, o 38 

qual assume, com muito carinho, o desafio da saúde do trabalhador e, 39 

também, que a área de saúde, a Coordenação Geral de Saúde do 40 

Trabalhador, dentro do Ministério da Saúde, que está ligado à SVS – 41 

Secretaria de Vigilância em Saúde, cujo secretário Adeilson Loureiro 42 

Cavalcante se colocou à disposição, para a construção de novas parcerias.   43 

O conselheiro Orion agradeceu a oportunidade em poder participar do 44 

conselho e informou já existir várias parcerias entre a FUNDACENTRO e o 45 

Ministério da Previdência e Assistência Social, desejando continuidade na 46 

parceria já existente, para que as politicas sejam desenvolvidas da mesma 47 

forma.  48 
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A Sra. Cristiane esclareceu ser importante ressaltar, na apresentação do 1 

Robson, sobre a questão das aposentadorias dos servidores, sendo que 2 

atualmente a entidade possui duzentos e sessenta e um servidores e, 3 

quando escreveu o livro, eram duzentos e setenta, se tratando de um 4 

processo que vem ocorrendo a algum tempo e tem presenciado, cada vez 5 

mais, a perda do saber. Informou que o Robson citou o caso do Dr. Salim, 6 

mas existem na casa outros pesquisadores que se aposentaram e deixaram 7 

suas áreas descobertas e, atualmente, todos estão trabalhando muito 8 

sobrecarregados, tanto nas áreas da Diretoria Técnica, quanto nas da 9 

Diretoria de Administração e Finanças, por se acreditar muito no papel da 10 

FUNDACENTRO e na possibilidade do diálogo tripartite, trazendo condições 11 

efetivas de melhoria de condições de trabalho. Finalizando, aproveitou para 12 

solicitar apoio aos senhores conselheiros, para que a entidade consiga 13 

realizar mais concursos, apesar da atual conjuntura, para possibilitar a 14 

continuação dos trabalhos realizados pela FUNDACENTRO.  15 

Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente encerrou a reunião, 16 

sendo que a próxima reunião ordinária ficou agendada para o dia 29 de 17 

junho, às 14 horas. A reunião foi transmitida por videoconferência às 18 

Unidades Descentralizadas e estará disponível no portal da 19 

FUNDACENTRO, por meio de um link, o qual poderá ser acessado por 20 

todos. 21 


