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1. DATA, HORA E LOCAL:  

 
. Data: 24/08/2017                        Hora: 10h às 13h 

. Local: Sala Diogo Pupo Nogueira 
 
2. PARTICIPANTES: 

 Leonice Alves da Paz – Presidente da FUNDACENTRO e do Conselho Curador 

 Odair de Brito Franco – Diretor Executivo da FUNDACENTRO 

 Evandro Diniz Cotta – Representante do Ministério da Fazenda 

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

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

 Irene Ferreira de Souza Duarte Saad – Representante da CNI – Confederação Nacional 
da Indústria 

 Salomão Taumaturgo Marques – Representante da CNT – Confederação Nacional do 
Transporte 

 Marcelo Alexandre Câncio dos Santos – Representante da Nova Central Sindical 

 Rogério de Jesus Santos – Representante da Força Sindical 

 Cleonice Caetano Souza – Representante da UGT – União Geral dos Trabalhadores 

 Robson Spinelli Gomes – Diretor Técnico da FUNDACENTRO 

 Valdeci Inocêncio de Morais – Diretoria de Administração e Finanças da 
FUNDACENTRO 

 Washington Aparecido dos Santos – Assessor Técnico da Presidência da 
FUNDACENTRO 

 
3. AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS 

 Karla Freire Baeta – Representante do Ministério da Saúde 

 Itamar Sanches – Representante da CUT  

 João Donizete Scaboli – Representante da Força Sindical 

 Antonio Correia de Almeida – Secretário Executivo do Ministério do Trabalho 

 Eva Patricia Gonçalo Pires – Diretora do Departamento de Segurança e Saúde no 
Trabalho do Ministério do Trabalho 

 
Participaram da reunião: Teresinha Reis, representando o Ministério da Saúde; 1 
Benedito Silva Guimarães Filho, Auditor Chefe; Ricardo Cardoso da Silva, 2 
Procurador Chefe da Procuradoria Federal/FUNDACENTRO; Tereza Luiza Ferreira 3 
dos Santos – Assistente da Diretoria Técnica; Alexandra Rinaldi, Assessora de 4 
Comunicação Social; Cristiane Oliveira Reimberg, Presidente da Comissão de 5 
Representação dos Servidores da FUNDACENTRO; Adriano Rogério Chinellato 6 
Camardella e Guilherme Masaaki Koreeda, representantes do Grupo de Trabalho 7 
encarregado de elaborar relatório com a finalidade de subsidiar a gestão com 8 
informações referentes às atividades da Gráfica da FUNDACENTRO. 9 
A Sra. Presidente agradeceu a presença de todos e, dando início aos assuntos da 10 
pauta, pergunta aos senhores conselheiros se têm algum apontamento ou ressalva a 11 
ser feita sobre a ata da 76ª Reunião Ordinária, realizada no dia 29 de junho. Nada 12 
sendo acrescentada ou corrigida, a ata foi aprovada por unanimidade. 13 
O conselheiro Admilson, se referindo ao Concurso da FUNDACENTRO, esclareceu 14 
existir uma normativa no Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, a 15 

TERMO DA 77ª (SEPTUAGÉSIMA SÉTIMA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO 
CONSELHO CURADOR DA FUNDACENTRO 
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qual estabelece prazo para encaminhamento de pedidos para realização de concurso, 16 
sendo que o prazo final para dar entrada no Ministério do Planejamento era dia 31 17 
de maio e o processo deu entrada no Ministério do Trabalho no dia 28 de maio e, em 18 
função disso, não houve tempo hábil para análise por existirem algumas questões 19 
que necessitavam ser esclarecidas. Informou, também, que a equipe de Recursos 20 
Humanos do Ministério do Trabalho interagiu com a de Recursos Humanos da 21 
FUNDACENTRO, mas, infelizmente, o prazo não pode ser cumprido. Esclareceu 22 
sobre qual seria a tramitação do processo e que o prazo para dar entrada no 23 
Congresso era 31 de agosto.  24 
A Sra. Leonice esclareceu que tinha a informação que o processo deveria dar entrada 25 
no Ministério do Trabalho até o dia 31 de maio e, em virtude da entidade estar em 26 
contenção de despesas e havia programada uma viagem do Dr. Paulo Arsego, se 27 
aproveitou a sua ida à Brasília, pois se entendia que a FUNDACENTRO estava 28 
dentro do prazo para enviar o pedido. Esclareceu ter ocorrido uma falha de 29 
comunicação, pois a entidade não recebeu a informação que o processo deveria estar 30 
no Ministério do Planejamento até o dia 31 de maio e, no entendimento da 31 
FUNDACENTRO, o prazo foi cumprido, embora o pedido tenha sido protocolado no 32 
Ministério no dia 28 de maio. Informou que a entidade fará uma força-tarefa para 33 
tentar reverter à situação, pois o concurso é prioritário e de extrema importância, 34 
sendo que a entidade trabalha atualmente com um quadro reduzido de servidores, 35 
os quais têm trabalhado, muitas vezes, por três ou quatro servidores.  36 
A conselheira Cleonice reforçou seu apoio à realização do concurso, tendo em vista a 37 
sua importância e que poderia ser discutida entre as Centrais Sindicais, a forma que 38 
seria dada o apoio para a questão. 39 
O conselheiro Rogério enfatizou que todas as centrais sindicais deveriam se articular 40 
politicamente, não só para tratar da questão financeira da FUNDACENTRO, mas 41 
também sobre o quadro de servidores e a realização de concurso para a 42 
FUNDACENTRO. Destacou sobre a realização do Fórum das Centrais Sindicais, que 43 
acontecerá no dia 01 e que o assunto entrará na pauta de discussões. 44 
A conselheira Irene lembrou que o mundo da instituição é um problema da 45 
sociedade como um todo e, no que a FUNDACENTRO precisar de apoio também da 46 
bancada patronal, pois quando é ratificado pelos dois lados acaba tendo um peso 47 
maior. Ressaltou ainda que tem certeza que a CNI terá imenso prazer em dar todo 48 
suporte à FUNDACENTRO. 49 
A conselheira Cleonice propõe que, durante o Fórum das Centrais Sindicais, seja 50 
elaborado um documento, assinado por todas as centrais, apoiando a realização do 51 
concurso. 52 
O conselheiro Marcelo, se referindo à sugestão da Comissão de Servidores na 53 
reunião anterior, de elaborar junto às instituições representadas por cada 54 
conselheiro, um manifesto de apoio para a realização do concurso, informou que 55 
assinaram o manifesto e o qual solicita que seja protocolado pela FUNDACENTRO: a 56 
Nova Central Sindical; Sindicato da Saúde de Santos; Federação da Saúde; 57 
Confederação Brasileira dos Servidores Públicos; Federação dos Servidores Públicos 58 
do Estado de São Paulo e Sindicato dos Estatutários de Santos. 59 
O conselheiro Evandro, se referindo à ata da reunião anterior, página 2, linha 51, 60 
pergunta se a entrega do imóvel à Secretaria de Patrimônio da União é referente a 61 
um único imóvel.  62 
A Sra. Presidente esclareceu se tratar de dois conjuntos em um prédio, sendo  que a 63 
FUNDACENTRO estava em negociação com o INPI, mas o órgão desistiu da aquisição 64 
do imóvel, devido ao corte orçamentário sofrido pelo INPI e as condições que se 65 
encontram os dois andares, tornando inviável sua reforma. 66 
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O Sr. Robson, retomando o assunto anterior, aproveita para agradecer a retaguarda 67 
do conselho em relação à instituição, em pensar no futuro do país, sendo que a 68 
FUNDACENTRO é a única instituição com cultura prevencionista e de 69 
assessoramento ao governo. Esclareceu ser testemunha do empenho pessoal da Sra. 70 
Presidente em suas idas ao gabinete do ministro, para tentar efetivar o concurso e, 71 
além das manifestações, solicita ao conselheiro Admilson, o qual já havia se 72 
manifestado anteriormente, para interceder pela entidade na efetivação do concurso 73 
público. 74 
O conselheiro Admilson esclareceu que a articulação deverá ser feita entre o 75 
Ministério do Trabalho e do Planejamento e Gestão, para verificar a possibilidade de 76 
contornar a limitação colocada pelo Ministério do Planejamento e Gestão.  77 
A conselheira Irene, em nome da área patronal, cumprimentou a Sra, Presidente 78 
pelo exercício da Presidência, desejando votos de excelente gestão. Aproveitou para 79 
informar que os conselheiros são todos FUNDACENTRO e trabalham pelo bem estar 80 
da sociedade brasileira e dos trabalhadores, podendo sempre contar com o conselho 81 
no que for necessário. 82 
A Sra. Presidente aproveitou para agradecer as palavras de apoio dos senhores 83 
conselheiros e se colocou à disposição. Informou ter a expectativa de realizar um 84 
trabalho sério e transparente, da forma que a FUNDACENTRO e o conselho 85 
merecem.  Aproveitou para informar que recentemente participou da EXPO 86 
PROTEÇÃO e, na oportunidade, teve a grata surpresa em presenciar o quanto os 87 
técnicos de segurança, líderes sindicais e demais atuantes da área, abraçam e 88 
acreditam na FUNDACENTRO.  89 
A conselheira Cleonice demonstrou ter sido gratificante participar de evento do 90 
SINTESP em Santos, o qual contou com a presença da Sra. Presidente, devido a 91 
importância da participação, nesses espaços, de quem está dirigindo a 92 
FUNDACENTRO, por fortalecer a confiança dos profissionais da área de saúde. 93 
A Sra. Presidente aproveitou para agradecer ao Ministro do Trabalho por ter confiado 94 
a uma mulher um cargo tão importante. 95 
O conselheiro José Carlos, em nome da classe patronal, desejou sucesso na gestão. 96 
A Sra. Presidente passou ao item da pauta: Apresentação do Relatório do Grupo de 97 
Trabalho sobre a gráfica, informando que a questão foi tratada na reunião passada, 98 
sendo informado sobre a inviabilidade de manutenção do Parque Gráfico, tendo em 99 
vista o local em que se encontra, por ser estritamente residencial, da falta de 100 
documentação e as condições dos trabalhadores.  Esclareceu, também,  que a 101 
questão da gráfica foi analisada por um conjunto de servidores que trabalharam na 102 
elaboração do relatório e que a gestão trabalhou, em conjunto com o grupo, no 103 
apontamento de precariedades da gráfica, sendo que o grupo teve o cuidado de 104 
formatar tão bem o relatório, deixando a decisão a critério da administração. 105 
Finalizando, esclareceu que a decisão, enquanto FUNDACENTRO, não gostaria de 106 
tomar sozinha e, sim, com a participação do conselho e que, ao final do relatório, 107 
não consta a conclusão do grupo, pois gostaria de sair com a conclusão na reunião 108 
de hoje, sendo que, em seguida, os senhores conselheiros receberiam um relato 109 
constando o fechamento da questão. 110 
O conselheiro Evandro parabenizou o grupo que elaborou o relatório e aproveitou 111 
para solicitar esclarecimentos em alguns itens, sendo que os demais conselheiros 112 
também se manifestaram e as dúvidas foram todas prontamente esclarecidas pelos 113 
senhores Adriano e Guilherme, membros do grupo que estavam presentes à reunião. 114 
A conselheira Irene solicitou que constasse em ata um agradecimento formal do 115 
conselho ao grupo que elaborou o relatório, por terem realizado um trabalho muito 116 
bem feito e completo. 117 



 

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO 

FUNDACENTRO 
FUNDAÇÃO JORGE DUPRAT FIGUEIREDO 
DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO 

 

 

Sede / Centro Técnico Nacional 

 

RUA CAPOTE VALENTE, Nº 710 - CEP: 05409-002 - SÃO PAULO-SP - BRASIL - CAIXA POSTAL: 11.484 / CEP: 05422-970 
TELEFONE: (011) 3066-6000 (PABX); FAX: (011) 3066-6234; SÍTIO: http://www.fundacentro.gov.br; CNPJ: 62.428.073/0001-36; IE: 111.009.706.116 

FJDF/SEDE - CÓD. 300026.6 - A4 - 1x1 - Versão 2.0  (W - 04/2012 - SMA) 

Após todos os esclarecimentos, o conselho decidiu que o relatório deverá ser 118 
encaminhado à Procuradoria Jurídica para elaboração de parecer técnico jurídico 119 
sobre a possibilidade de regularização, perante os órgãos competentes, do 120 
funcionamento do Parque Gráfico, hoje instalado na Rua Capote Valente, 706, bem 121 
como que sejam respondidos os seguintes quesitos: a) Quais os documentos 122 
necessários para a adequação do Parque Gráfico à legislação vigente?; b) O 123 
zoneamento da área da Rua Capote Valente, 706, permite a instalação do Parque 124 
Gráfico? Há possibilidade jurídica de regularização das instalações no local?; c) 125 
Quais os documentos que deveriam ser levantados junto aos órgãos competentes 126 
para a avaliação de condições de instalação da Divisão Gráfica em outro local? O 127 
documento das folhas 103-v e 104, do relatório elaborado, são suficientes para 128 
informar a possibilidade, com referência ao zoneamento, caso a administração opte 129 
pela transferência da Divisão Gráfica para o Escritório de Representação da Baixada 130 
Santista? 131 
A Sra. Presidente passando ao próximo ponto da pauta “Apresentação do Regimento 132 
Interno”, solicita aos membros da Comissão presentes na reunião, que informem 133 
sobre o assunto. 134 
O Sr. Sérgio esclareceu aos senhores conselheiros que, em virtude da publicação do 135 
Decreto nº 8.993, de 23 de fevereiro de 2017, o qual remaneja Funções 136 
Comissionadas do Poder Executivo – FCPE´s para a FUNDACENTRO, extinguindo 137 
cinquenta cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores – 138 
DAS´s, foi dada a incumbência, à comissão, de realizar uma reformulação do 139 
regimento em vigor. Informou que consta da pasta dos senhores conselheiros o 140 
PARECER Nº 120/2017/PF-FUNDACENTRO/PGF/AGU-rcs, elaborado pelo Dr. 141 
Ricardo Cardoso da Silva, Procurador Chefe da Procuradoria Federal na 142 
FUNDACENTRO. Esclareceu também sobre o método utilizado pela comissão, a qual 143 
consultou todas as áreas sobre as suas atribuições, sendo que, a partir da coleta de 144 
informações foi desenvolvido o texto, em obediência a normas previstas no manual 145 
do Ministério do Planejamento e Gestão. Informou, também, que algumas áreas 146 
tiveram que ser implementadas no novo regimento em função de outros decretos, 147 
dando como exemplo a criação de uma Corregedoria e uma Ouvidoria nos órgãos 148 
federais. Informou que foi criado um órgão relacionado à questão de classificação de 149 
documentos, que também se trata de necessidade premente, em função da Lei de 150 
Acesso à Informação, pois a entidade necessita classificar se determinada 151 
informação é ou não confidencial, o que não ocorre no momento.  152 
Complementando as informações prestadas pelo Sr. Sérgio, o Sr. Robson informou 153 
que no atual regimento existia uma área com a denominação de serviço, com status 154 
de coordenação de atividade rural e que o titular da área, Clóvis Eduardo Meirelles, 155 
se aposentou, mas continua vindo à FUNDACENTRO diariamente, como se fosse da 156 
ativa e, como houve a mudança de DAS para FCPE, a qual tem como pré-requisito 157 
que só servidores na ativa podem ocupar, o servidor deixou de ocupar a função. 158 
Esclareceu que já havia conversado com o gestor anterior, Dr. Paulo Arsego e, 159 
atualmente, tem conversado com a Dra. Leonice, sendo que fizeram toda uma gestão 160 
interna na casa para garantir que as atividades rurais passem a fazer parte de 161 
estudos transversais, em todas as áreas da FUNDACENTRO. Esclareceu, também, 162 
que dentro dessa leitura, abriu a possibilidade, por meio de uma postulação da 163 
Diretoria Técnica, em constituir uma nova Coordenação de Diagnósticos, Prospecção 164 
e Inovação, a qual teria como um dos fundamentos, investir na questão das políticas 165 
públicas em saúde e segurança no trabalho, sendo que a coordenação realizaria um 166 
trabalho transversal, tanto no âmbito interno do Centro Técnico Nacional, quanto 167 
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das Unidades Descentralizadas, ou seja, possibilitaria a capilaridade da 168 
determinação de políticas públicas para a FUNDACENTRO a nível Brasil.  169 
O Sr. Sérgio informou ser importante acrescentar ao fato de que em relação ao 170 
estatuto vigente da FUNDACENTRO, existem algumas divergências com relação ao 171 
regimento, pois, pelo fato do estatuto ser antigo, acabou ficando obsoleto, sendo que 172 
o regimento traz uma realidade mais próxima do que é a FUNDACENTRO 173 
atualmente. Esclarece que, uma vez aprovado o regimento, a entidade terá como 174 
obrigação rever o estatuto, até para adequá-lo à realidade e trazê-lo para algo mais 175 
presente.  176 
O conselheiro Evandro pergunta se não seria necessário primeiramente alterar o 177 
estatuto, para depois mudar o regimento. 178 
O Procurador Dr. Ricardo esclareceu que seria o mais adequado, mas como há a 179 
necessidade de se avançar com a questão do regimento, sugere que se coloque, para 180 
não se incidir em uma questão de ilegalidade, ao final do regimento, uma disposição 181 
final transitória, no sentido de que o regimento só entrará em vigor assim que o 182 
estatuto for atualizado, via Decreto Presidencial, ou outra disposição final 183 
transitória, de que dentro de cento e oitenta dias o estatuto deverá ser finalizado, 184 
para que haja uma correspondência entre as atribuições e criação de cargos. 185 
O Sr. Sérgio esclareceu que, tanto no parecer jurídico, quanto no parecer da 186 
comissão, se tem o mesmo entendimento de que seja atualizado o estatuto, para 187 
que, no arcabouço jurídico, os dois conversem, ou seja, o estatuto e o regimento, 188 
mas, ao mesmo tempo, a entidade não poderia deixar de cumprir um decreto 189 
presidencial, o qual foi fixado o prazo de noventa dias para apresentação de um novo 190 
regimento. 191 
O conselheiro Evandro sugeriu que o fechamento da questão ocorra na reunião 192 
extraordinária, agendada para o dia 25 de setembro, com a inclusão de uma 193 
disposição, conforme recomendado pela Procuradoria Federal, de que os regulares 194 
efeitos do regimento interno, sem máculas, imperativo que sejam aprovadas também 195 
as alterações correspondentes ao estatuto da FUNDACENTRO, via decreto 196 
presidencial. 197 
O Sr. Sérgio esclareceu que poderia ser acrescentada a recomendação da 198 
Procuradoria Federal, no Capítulo VII, das Disposições Gerais.  199 
O Sr. Robson, se referindo às informações prestadas pelo Sr. Sérgio, com relação ao 200 
prazo a ser cumprido e o qual já foi postergado e, como no processo já consta a 201 
manifestação da Procuradoria Federal e estão sendo realizadas adequações internas 202 
do documento, conforme parecer jurídico, sugere ao conselho que delibere na 203 
reunião, dando a prerrogativa à Presidência da FUNDACENTRO da adequação 204 
sugerida pelo conselho, em consonância com o parecer da Procuradoria Federal. 205 
O conselheiro Odair, complementando as informações, sugeriu o seguinte texto, para 206 
inclusão no regimento: “O presente Regimento Interno passa a ter sua vigência a 207 
partir da publicação de decreto presidencial, aprovando alterações no estatuto da 208 
FUNDACENTRO”.  209 
O conselheiro Rogério informou ser interessante ao conselho, ter uma informação 210 
atualizada de como está à questão da publicação de decreto referente à reformulação 211 
do estatuto, assunto já discutido no conselho e o qual levou mais de dois anos para 212 
se chegar a um consenso e ser finalizado, inclusive com a participação fundamental 213 
dos servidores. Esclareceu ser uma ferramenta importante para o conselho a 214 
aprovação e publicação do decreto. 215 
A conselheira Irene informou que a condição que será incluída no regimento interno, 216 
possibilitará uma agilização no estatuto. 217 
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O conselheiro Odair, esclarecendo aos conselheiros Rogério e Irene, informa que, 218 
com referência ao estatuto citado, o processo não está mais tramitando e o que estão 219 
se referindo, é a questão de adequação do estatuto vigente à situação descrita no 220 
regimento, conforme proposto, ou seja, em relação aos cargos e setores criados. 221 
O conselheiro Rogério esclareceu que no conselho já houve uma proposição para 222 
reformulação do estatuto e que a questão foi discutida por quase três anos, sendo 223 
que houve um consenso e o processo encaminhado a quem de direito, para 224 
publicação. Complementando, informou que já existe uma proposta de reformulação 225 
do estatuto e pergunta se o regimento está sendo pensado no estatuto vigente ou no 226 
qual entrará em vigência. 227 
O conselheiro Odair esclareceu que foi pensando no estatuto vigente e, também, que 228 
o Grupo de Trabalho executou os trabalhos sobre aquilo que está vigente e não 229 
aquilo por viger. 230 
O Sr. Robson informou que quando assumiu a Diretoria Técnica, em 2014, o 231 
conselho estava em pleno momento de discussão do estatuto e havia uma 232 
intencionalidade de mudanças dos atuais cargos que estão em curso. Informou, 233 
também, que o documento não teve uma vazão à época pelos titulares da pasta do 234 
Ministério do Trabalho, por se ter outro entendimento da postulação que o conselho 235 
e a direção da FUNDACENTRO estavam apresentando ao Ministro de Estado do 236 
Trabalho.  237 
O conselheiro Odair, complementando as informações, esclareceu que o Decreto nº 238 
8.993, o qual remaneja FCPE´s para a FUNDACENTRO, extinguindo cinquenta 239 
cargos de DAS´s e que estipula o prazo de 90 dias, faz remissão ao estatuto vigente. 240 
Esclareceu, também, que não se pode ter um regimento, se não tiver um estatuto, 241 
pois ele precede o regimento e, como o regimento está sendo adequado a uma 242 
situação legal, que determina a criação, em órgãos públicos, de alguns órgãos os 243 
quais não constam no estatuto e foram previstos no regimento, sendo que o conselho 244 
está colocando uma condicionante, na qual o regimento interno somente entrará em 245 
vigor quando o estatuto for alterado com a criação, na sua estrutura, de uma 246 
Ouvidoria, uma Corregedoria e da Gestão Documental. Concluindo, informou que, 247 
caso haja oportunidade política em termos de gestão, de apresentação de 248 
reformulação estatutária abrangente, oportunamente se poderá retomar a discussão, 249 
inclusive aproveitando o material já aprovado pelo conselho. 250 
Após todos os esclarecimentos, o conselho aprovou, por unanimidade, a proposta de 251 
Regimento Interno, mediante inclusão da seguinte cláusula: “O presente Regimento 252 
Interno passa a ter sua vigência a partir da publicação de decreto presidencial, 253 
aprovando alterações no estatuto da FUNDACENTRO” e, também, que será 254 
encaminhado aos senhores conselheiros, por e-mail, o texto já incluído na proposta.   255 
Passando ao próximo item da pauta, a Sra. Presidente solicita ao Sr. Robson para 256 
que faça uma breve apresentação das atividades da área técnica, entre os meses de 257 
janeiro/2015 a junho/2017.  258 
O Sr. Robson inicia sua fala informando que já havia apresentado ao conselho, há 259 
um tempo, as principais ações que estavam em curso e, o objetivo da apresentação é 260 
que, dado o atual cenário vivido no país e da necessidade de denotar a relevância e 261 
mostrar de forma pública, as ações que estão sendo desenvolvidas pela entidade, 262 
muitas delas já caracterizadas no Informe de Gestão, já estabelecidas por gestões 263 
anteriores e mantidas pela atual gestão, que é uma forma de dar visibilidade ao que 264 
foi realizado no âmbito da FUNDACENTRO sede e Unidades Descentralizadas, 265 
passando a demonstrar, de forma sucinta, os principais produtos desenvolvidos pela 266 
FUNDACENTRO, no período de janeiro/2015 a junho/2017. 267 
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Finalizando sua apresentação, informou que a FUNDACENTRO recebeu uma 268 
incumbência, anunciada pelo Ministério do Trabalho, que é a realização do Congresso 269 
Nacional de Prevenção de Acidentes do Trabalho – CONPAT, para o próximo ano. 270 
Informou, também, que foram enviados ofícios às bancadas de trabalhadores e patronal, 271 
bem como ao Ministro de Estado do Trabalho para que encaminhe aos Ministros de 272 
Estado da Saúde e da Ciência e Tecnologia, solicitando indicações de nomes para 273 
comporem a Comissão Executiva do CONPAT. Finalizando, informou que a entidade já 274 
obteve retorno do Ministério do Trabalho e Emprego, o qual indicou seus representantes 275 
e está no aguardo de indicações das bancadas patronal e de trabalhadores e, também, 276 
serão verificadas, junto ao Ministério do Trabalho, as indicações de nomes dos 277 
Ministérios da Saúde e da Ciência e Tecnologia. Finalizando, informou que o CONPAT 278 
colocará a FUNDACENTRO em um contexto nacional, agregando conteúdos de 279 
segurança e saúde no trabalho. 280 
A Sra. Presidente informou que a apresentação será enviada aos senhores conselheiros 281 
por e-mail. 282 
A Sra. Presidente passou ao segundo item de Assuntos Diversos: Implantação do 283 
Sistema Eletrônico de Informações – SEI, solicitando ao Sr. Sérgio que informasse sobre 284 
o assunto. 285 
O Sr. Sérgio informou que, com relação à implantação do SEI, a FUNDACENTRO está no 286 
aguardo de liberação de recursos para que a equipe de Tecnologia da Informação - TI, a 287 
qual possui somente três servidores, possa dar o start à empresa terceirizada, para 288 
cumprir a sua implantação. Informou, também, que as demais etapas já foram 289 
cumpridas e o prazo para sua implantação é dia 09 de outubro. 290 
Com relação ao item “Imóvel de propriedade da FUNDACENTRO em Belo 291 
Horizonte/MG”, a Sra. Presidente esclareceu que o INPI desistiu do imóvel, por questões 292 
orçamentárias e também que o imóvel foi cadastrado na Secretaria de Patrimônio da 293 
União - SPU e, enquanto nenhum órgão manifestar interesse, a entidade continuará 294 
responsável pelos custos do imóvel. 295 
Complementando as informações prestadas pela Sra. Presidente, o Dr. Ricardo informou 296 
que existe uma política nacional de alienação de imóveis, implantada pelo governo no 297 
mês de março, sendo que o órgão que gere a política de alienação é a SPU. 298 
Com relação ao próximo item “Orçamento da FUNDACENTRO”, a Sra. Presidente 299 
informou ter sido liberada uma verba para a instituição se manter até setembro, mas 300 
espera que, com a ajuda dos senhores conselheiros e do Ministério do Trabalho, os quais 301 
estão sensíveis com a situação da instituição, sejam liberadas verbas de acordo com as 302 
possibilidades do ministério.  303 
Com relação ao item “Desfazimento de bens”, a Sra. Presidente informou se tratar de um 304 
processo que a instituição tem acelerado, em virtude do próximo ano ser eleitoral. 305 
Informou também que, principalmente em relação à gráfica, será definido após a 306 
próxima reunião do conselho.  307 
A Sra. Presidente, antes de finalizar a reunião e, após conversa mantida com a 308 
conselheira Irene, ressaltou que, infelizmente, durante alguns anos a FUNDACENTRO 309 
tem instaurado em média uns trinta processos administrativos, em decorrência da 310 
instabilidade devida também à trocas de gestores e que, desde dezembro, quando 311 
assumiu a Diretoria de Administração e Finanças, não foi aberto nenhum processo 312 
administrativo e que tem implantado uma gestão participativa. 313 
Nada mais havendo a ser tratado, a Sra. Presidente encerrou a reunião e agendou, de 314 
comum acordo, uma reunião extraordinária para o dia 25 de setembro, às 10 horas, com 315 
pauta única para tratar sobre o Parque Gráfico, e informou que a gravação da reunião 316 
estaria disponível no portal da FUNDACENTRO, por meio de link, o qual poderá ser 317 
acessado por todos. 318 


