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TERMO DA 80ª (OCTOGÉSIMA NONA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO 
CURADOR DA FUNDACENTRO 

 

1. DATA, HORA E LOCAL:  
 

. Data: 24/05/2018                        Hora: 10h às 12h 

. 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 

 Kássia Mourão Prado – Representante da Secretaria Executiva do Ministério do Trabalho 

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

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

 Gisele Guimarães Daflon Antônio – Representante indicada pelo Ministro de Estado do Trabalho 

 Eduardo Carrero de Almeida Ferreira – Representante indicado pelo Ministro de Estado do 
Trabalho 

 Evandro Diniz Cotta – Representante do Ministério da Fazenda 

 Terezinha Reis de Souza Maciel – Representante do Ministério da Saúde 

 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 

 Itamar Sanches – Representante da CUT – Central Única dos Trabalhadores 

 Robson Spinelli Gomes – Diretor Técnico da FUNDACENTRO 

 Ricardo Félix – Diretor de Administração e Finanças da FUNDACENTRO 

 Washington Luiz dos Santos – Assessor Técnico da Presidência da FUNDACENTRO 
 
3. AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS 

 Leonardo José Arantes – Secretário Executivo do Ministério do Trabalho 

 Karla Freire Baeta – Representante do Ministério da Saúde 

 Adauto de Oliveira Duarte e Nicolino da Silva Junior – Representantes da CNF – Confederação 
Nacional das Instituições Financeiras 

 João Donizete Scaboli e de seu suplente Rogério de Jesus Santos – Representantes da Força 
Sindical 

 Jairo José da Silva e de seu suplente Marcelo Alexandre Câncio dos Santos – Representantes da 
Nova Central Sindical 

 Cleonice Caetano Souza e de seu suplente Aparecido Alves Tenório – Representantes da UGT  

 
Participaram da reunião: Dr. Ricardo Cardoso da Silva, Procurador Chefe da 1 
Procuradoria Federal/FUNDACENTRO; Allan David Soares, Assessor Técnico da 2 
Diretoria Executiva; Benedito Silva Guimarães Filho, Auditor Chefe; Cristiane Reimberg, 3 
Assessoria de Comunicação Social; Tereza Luiza Ferreira dos Santos, Assistente da 4 
Diretoria Técnica; Valdeci Inocêncio de Morais, Assistente da Diretoria de Administração 5 
e Finanças; Romualdo Fontes, Coordenador de Administração; Cristina do Amaral, 6 
Coordenadora de Recursos Humanos; Carlos Alberto de França, Coordenador de 7 
Orçamento e Finanças; Diego Ricardi dos Anjos, Serviço de Informática; Sérgio Antonio 8 
dos Santos, Diretoria Técnica; Marcelo Prudente de Assis, Diretoria Técnica; Daniela 9 
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Sanches Tavares, Comissão de Representação dos Servidores da FUNDACENTRO e 10 
Robinson Leme, representando a Nova Central Sindical.  11 
 12 
A Sra. Presidente, antes de dar inicio aos assuntos da pauta, agradeceu a presença de 13 
todos e aproveitou para dar as boas-vindas aos senhores conselheiros que estão 14 
participando pela primeira vez da reunião.  15 
 16 
A Sra. Presidente declara aberta a 80ª Reunião Ordinária do Conselho Curador e, dando 17 
início aos assuntos da pauta, coloca para aprovação a ata da 79ª Reunião Ordinária, 18 
realizada no dia 26 de março de 2018. Após apreciação dos senhores conselheiros, a ata 19 
foi aprovada por unanimidade. 20 
 21 
Passando ao próximo item da pauta: Relatório de Gestão – Exercício 2017, a Sra. 22 
Presidente esclareceu que, embora o material tenha sido encaminhado por e-mail, 23 
também consta na pasta dos senhores conselheiros uma cópia impressa, sendo que o 24 
assunto foi amplamente debatido no última reunião, ficando pendentes alguns 25 
apontamentos, os quais foram corrigidos antes do envio do relatório ao Tribunal de 26 
Contas da União, protocolizado junto àquele órgão em tempo hábil.  27 
 28 
O conselheiro Admilson, se referindo ao relatório, informou não ter entendido uma das 29 
questões referentes ao casamento das despesas com as receitas, não fechando a soma, 30 
pois observou que na Lei Orçamentária Anual - LOA 2017 se destinou à FUNDACENTRO 31 
um valor em torno de 28 milhões de reais e, após os cortes e revisões, o orçamento foi 32 
finalizado em torno de 24 milhões de reais. Questiona como se comunica com a tabela 33 
constante no relatório, de número 2.3, com uma despesa total de 102 milhões de reais. 34 
 35 
O Sr. Carlos, Coordenador de Orçamento e Finanças, esclareceu que o valor de 102 36 
milhões, constante na tabela, engloba despesas com pessoal, custeio e investimentos. 37 
 38 
O conselheiro Admilson, se referindo às páginas 99 e 100 do relatório, Balanço 39 
Orçamentário, solicita esclarecimentos com relação aos valores constantes nas tabelas 40 
com despesas correntes, outras despesas correntes, despesas de capital e investimentos. 41 
 42 
O Sr. Carlos esclareceu que na Lei Orçamentária Anual – LOA 2017, se destinou à 43 
FUNDACENTRO o valor de 26 milhões, dividido entre custeio, referente a outras 44 
despesas correntes e investimentos, referente a despesas de capital, no valor de 4 45 
milhões de reais, entretanto, com o contingenciamento, foi liberado pelo Ministério o 46 
valor de 24 milhões de reais, ficando a critério da instituição, a qual decidiu pelo 47 
pagamento de todos os contratos em detrimento de investimentos. 48 
 49 
O conselheiro José Carlos lembrou que, na última reunião, o Relatório de Auditoria 50 
Interna 2017 foi submetido à apreciação, mas como ocorreu um problema com sua 51 
finalização, foi novamente encaminhado ao conselho, para leitura e discussão durante a 52 
reunião, restando uma dúvida se, na reunião passada, o relatório chegou a ser 53 
aprovado. 54 
 55 
A Sra. Presidente informou que o conselho, em sua última reunião, aprovou o Relatório 56 
com ressalvas e a FUNDACENTRO se comprometeu a realizar as adequações, sendo que 57 
foram efetuadas e o relatório enviado aos senhores conselheiros. Aproveitou para 58 
perguntar se todos realizaram a leitura e se restou alguma observação a ser feita. 59 



 

MINISTÉRIO DO TRABALHO 
 

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 2.3  (W - 03/2018 - SMA) 

 60 
O Sr. Benedito esclareceu se tratar de dois momentos, sendo um o Relatório da 61 
Auditoria – RAINT 2017, o qual foi aprovado na reunião anterior e o outro o Relatório de 62 
Gestão, que contem 138 páginas e que foi encaminhado por e-mail, mas sem tempo 63 
hábil para apreciação, por parte dos senhores conselheiros, ficando deliberado, durante 64 
a reunião anterior, que o relatório seria apresentado e discutido nesta reunião. 65 
 66 
Após os esclarecimentos, a Sra. Presidente consulta ao conselheiro José Carlos se tem 67 
alguma observação a ser feita com relação ao Relatório de Gestão. 68 
 69 
O conselheiro José Carlos comentou que, por ser o Relatório de Gestão muito extenso, 70 
realizou uma leitura rápida e chamou sua atenção à dificuldade em que a 71 
FUNDACENTRO se encontra no momento, no aspecto de gestão e questiona da 72 
possibilidade de ressalva, com relação ao relatório, o qual seria aprovado, caso a 73 
FUNDACENTRO apresente todas as medidas necessárias e um plano de correção dos 74 
problemas apontados.  75 
 76 
A Sra. Presidente esclareceu que os problemas relatados vem ocorrendo a anos e o 77 
conselheiro Admilson, na última reunião, solicitou que fosse providenciado um plano de 78 
providências o qual será apresentado pelo Sr. Benedito. Esclareceu também que os 79 
problemas mais efetivos na entidade se referem à falta de recursos humanos e que a 80 
FUNDACENTRO protocolizou, no Ministério do Trabalho, um pedido de concurso 81 
público. Informou também que, no mais, os problemas administrativos estão sendo 82 
superados e sanados e todas as atividades programadas pela entidade estão sendo 83 
realizadas, apesar da falta de recursos humanos e financeiros. Finalizando, esclareceu 84 
que, quando assumiu a direção, havia uma infinidade de Processos Administrativos 85 
Disciplinares, os quais estão sendo concluídos e que, em sua gestão, optou-se por uma 86 
gestão participativa, inclusive com constantes reuniões com as Unidades 87 
Descentralizadas, por videoconferência. Esclarecendo sobre as questões financeiras e de 88 
recursos humanos, comentou que desde que assumiu a Presidência, o Ministério do 89 
Trabalho sempre procura atender aos pedidos da entidade e, mesmo a FUNDACENTRO 90 
trabalhando com um orçamento enxuto, não tem faltado para o essencial.  91 
 92 
O conselheiro José Carlos comentou ser perceptível que o problema mais pungente da 93 
entidade é a falta de recursos humanos e lembrou que, para este ano, está previsto um 94 
grande número de aposentadorias. Aproveitou para perguntar como ficará a instituição, 95 
caso as aposentadorias previstas para o ano sejam concretizadas. 96 
 97 
A Sra. Presidente salientou que os servidores da instituição não trabalham meramente 98 
pelo trabalho e sim por amor a entidade, pois muitos dos servidores aposentados 99 
continuam prestando voluntariamente serviços à FUNDACENTRO. Esclareceu que a 100 
entidade conta com a possibilidade de remanejamento de servidores de outros órgãos 101 
que queiram prestar serviços na FUNDACENTRO e que a Coordenação de Recursos 102 
Humanos, tem envidado todos os esforços para conclusão das citadas transferências. 103 
Finalizando, informou que a entidade conta com a efetivação de concurso público e 104 
aproveita para solicitar ajuda aos senhores conselheiros, para concretização do 105 
concurso, mesmo estando em um ano eleitoral, a entidade poderia dar os primeiros 106 
passos e continuar com o processo, se for o caso, no inicio do próximo ano. Informou 107 
também que a FUNDACENTRO está avançando com o Projeto de Ensino à Distância em 108 
Segurança e Saúde no Trabalho, o qual se pretende ter uma abrangência nacional.  109 
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 110 
O conselheiro Itamar comentou ser pertinente a preocupação colocada pelo conselheiro 111 
José Carlos e relembrou que, quando de seu ingresso no movimento sindical, a sua 112 
primeira participação de rua, sem ser em porta de refinaria, foi na porta da 113 
FUNDACENTRO, solicitando contratação de servidores, na época, para fortalecimento da 114 
instituição, sendo que o problema de falta de recursos humanos é crônico e se arrasta 115 
por anos. Complementando, sugeriu ao conselho que, como a questão foi apontada no 116 
relatório, que seja aprovado, pois nele é tratado aquilo que realmente está posto, mesmo 117 
que o conselho não concorde e queira uma FUNDACENTRO diferente da que está posta, 118 
principalmente em relação a recursos humanos. Comentou sobre uma questão que 119 
necessita ser discutida, a qual foi compromisso da gestão, que é a apresentação do 120 
relatório de pendências e também que, como colocado pela Sra. Presidente e, mesmo 121 
estando em um ano eleitoral, as confederações patronais e as centrais sindicais poderão 122 
sair na frente, apoiando o concurso público para contratação  de servidores para 123 
entidade e o próprio governo poderia alocar recursos onde for prioritário.  124 
 125 
O conselheiro Admilson pergunta se, no Plano de Providências que está sendo analisado 126 
pelo conselho, estão incorporadas as recomendações feitas pela Controladoria Geral da 127 
União e pelo Tribunal de Contas da União. 128 
 129 
O Sr. Benedito, esclarecendo ao conselheiro Admilson, informou que, com relação às 130 
recomendações do Tribunal de Contas da União, não houve nenhuma recomendação em 131 
2017 e, quanto às da Controladoria Geral da União, existem algumas pendências 132 
constantes no processo de acompanhamento e monitoramento e que não constam no 133 
levantamento apresentado. Esclareceu que as pendências foram citadas no RAINT e no 134 
Relatório de Gestão, só não constando no trabalho de acompanhamento realizado pela 135 
Auditoria Interna.  136 
 137 
O conselheiro Admilson sugeriu que, por ser tratar de recomendações de órgãos de 138 
controle externo, seria importante que o conselho acompanhasse as resoluções das 139 
recomendações.  140 
 141 
O conselheiro Admilson informou que, recentemente, em reunião com o Ministério do 142 
Planejamento e o pessoal de recursos humanos do Ministério do Trabalho, obtiveram um 143 
“feedback”, sendo informados que não adianta os órgãos demandarem solicitações de 144 
concurso, com base nos quadros obtidos do ponto de vista regimental e também foram 145 
taxativos, sendo necessário racionalizar despesas e utilizar das ferramentas colocadas e, 146 
após a utilização das ferramentas disponíveis, poderão concluir a necessidade de mão de 147 
obra, de fato, de cada órgão. Informou também que, durante a reunião, falaram 148 
claramente sobre a implantação do Sistema Eletrônico de Informações - SEI, inclusive 149 
cobrando sua implantação no Ministério do Trabalho, sendo que estão tentando 150 
implantá-lo ainda no decorrer deste ano. Finalizando, comentou que pode verificar, no 151 
relatório de gestão da FUNDACENTRO, um esforço para implantação do SEI na 152 
instituição, se tratando de uma variável importante para que o Ministério do 153 
Planejamento decida para uma autorização de concurso.  154 
 155 
A Sra. Presidente informou que, em conversa com a Sra. Cristina, Coordenadora de 156 
Recursos Humanos, demonstrou sua preocupação com relação ao concurso, pois os 157 
processos solicitando abertura de concurso, encontram-se no Ministério do Trabalho, 158 
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sendo que obtiveram a informação de que terão que dar entrada no Ministério do 159 
Planejamento até o próximo dia 30.  160 
 161 
A conselheira Kassia informou que, na próxima semana, o Ministro Helton Yomura terá 162 
audiência com o Ministro do Planejamento, oportunidade em que serão levadas todas as 163 
demandas do Ministério. Informou também que o Ministério do Planejamento está sendo 164 
taxativo na avaliação dos pedidos de realização de concursos e que dificilmente todos 165 
serão atendidos. Esclareceu pesar muito na avaliação, que se consiga justificar as 166 
demandas do órgão e o esforço técnico necessário para cumprimento de todas as 167 
demandas, não só com base no planejamento estratégico, mas, sim, conseguindo 168 
comprovar que o órgão tem feito de tudo além da nomeação de cargos para atingir suas 169 
metas e objetivos e, por isso, a cobrança na implantação do SEI. Citou como exemplo 170 
que um órgão, que possui em torno de cento e trinta servidores em vias de 171 
aposentadoria, seria questionado sobre o que tem feito, sendo que, no caso do Ministério 172 
do Trabalho, muitos servidores em vias de se aposentar, estão recebendo abono de 173 
permanência, postergando, assim, a efetivação de suas aposentadorias. 174 
 175 
O conselheiro Admilson esclareceu que serão atendidos os pedidos que constarem o que 176 
foi feito para racionalizar e simplificar os processos e, também, o quanto, de fato, o órgão 177 
necessita de mão de obra.  178 
 179 
A Sra. Presidente informou que, neste aspecto, até se alegra pelo fato da entidade estar 180 
um pouco adiantada, com a implementação do SEI e solicita ao Sr. Allan que informe 181 
sobre a implantação do SEI na instituição. 182 
 183 
O Sr. Allan informou que o SEI foi formalmente instituído na FUNDACENTRO por meio 184 
da Portaria nº 127/2018, de 13 de abril de 2018 e que um processo já foi lançado no 185 
sistema, referente ao pagamento do cartão do governo federal de compras de passagens 186 
aéreas. Informou também que foi realizado um treinamento de multiplicadores, com a 187 
participação de servidores do Centro Técnico Nacional e das Unidades Descentralizadas 188 
e que, gradativamente, serão inseridos outros processos no sistema. Finalizando, 189 
exemplificou que, no caso da Prefeitura de São Paulo, o Sistema foi implantado em 2014, 190 
tendo como prazo final até 2020, para se terminar a implantação do SEI e na 191 
FUNDACENTRO, se prevê que cem por cento do sistema será implantado em menor 192 
prazo, inclusive nas Unidades Descentralizadas. 193 
 194 
Em seguida, a Sra. Presidente solicitou ao Sr. Ricardo para informar sobre os contratos 195 
e as  questões financeira e da gráfica. 196 
 197 
O Sr. Ricardo esclareceu que, juntamente com os Srs. Valdeci, Assistente da Diretoria 198 
dee Administração e Finanças e Romualdo, Coordenador de Administração, desde o 199 
inicio do ano, passaram a convocar todos os fornecedores da instituição para uma 200 
redução dos contratos, que culminou com uma redução de dezoito por cento em todos os 201 
contratos. Citou como exemplo o pagamento do aluguel do Parque Gráfico, no valor de 202 
R$30.000,00 (trinta mil reais) e, no último mês de aluguel, foi pago o valor de 203 
R$15.000,00 (quinze mil reais). Informou que a FUNDACENTRO paga aluguel para duas 204 
Unidades Descentralizadas, que são: Centro Estadual do Pará e Centro Estadual do 205 
Paraná e, com relação à unidade do Pará, a FUNDACENTRO solicitou a disponibilização 206 
de um imóvel da União, recebendo um histórico de um imóvel, o qual necessitará de 207 
reformas, por se tratar de imóvel antigo.  208 
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 209 
O Sr. Romualdo, complementando as informações do Sr. Ricardo, informou que a 210 
entidade realizou um estudo e, em seguida, convocou todos os fornecedores, 211 
oportunidade em que explicaram a atual situação com relação à nova política da 212 
instituição, conseguindo, com isso, algumas reduções com os contratos e, também, 213 
estão sendo implantados sistemas informatizados para gerenciar melhor os contratos e 214 
toda a parte de gestão, sendo que a entidade está com um projeto grande para sua 215 
implantação, bem como a parte de protocolo está sendo inserida no SEI, gerando uma 216 
redução de consumo de papel e volume de documentos. Informou, também, que com 217 
relação ao controle de uso de veículos, no Centro Técnico Nacional é realizado um 218 
controle da frota em relação à quilometragem, consumo de combustível e utilização dos 219 
serviços dos motoristas. Esclareceu que tiveram um problema com relação ao TÁXIGOV, 220 
o qual foi implantado em Brasília, mas, pela característica da FUNDACENTRO, como 221 
instituição de pesquisa, não será possível sua implantação, pois não tem como enviar 222 
uma equipe de pesquisadores em uma fazenda no interior de São Paulo, com um 223 
motorista de táxi. Finalizando, informou que, com relação à redução de obras, a 224 
entidade possui um prédio grande, o qual gera um custo de manutenção bem elevado, 225 
sendo que a FUNDACENTRO está realizando uma racionalização nas manutenções, 226 
sendo pontuais em relação às obras mais necessárias no momento.  227 
 228 
O conselheiro Evandro pergunta se, com relação à gráfica, ainda incorre algum custo à 229 
FUNDACENTRO.  230 
 231 
O Sr. Romualdo informou que no mês de abril foram liquidadas todas as despesas da 232 
gráfica, não restando nenhum custo para a FUNDACENTRO. 233 
 234 
A conselheira Irene pergunta se inclusive as despesas com sua locação. 235 
 236 
A Sra. Presidente, em complementação, solicitou ao Sr. Ricardo para informar sobre um 237 
custo que a entidade teria com a entrega do imóvel. 238 
 239 
O Sr. Ricardo informou que, dentro do contrato de locação, a FUNDACENTRO teria que 240 
efetuar a pintura do imóvel antes de sua entrega, sendo que a entidade solicitou 241 
orçamento a uma empresa que presta serviços na instituição, no qual o serviço foi 242 
orçado em R$47.000,00 (quarenta e sete mil reais), com prazo para entrega de quarenta 243 
dias. Esclareceu que a entidade se reuniu com o proprietário do imóvel e que a pintura 244 
do imóvel ficou acertada no valor de R$3.000,00 (três mil reais), sendo que a entrega do 245 
imóvel e das chaves foi realizada na data acertada, de acordo com o contrato. 246 
 247 
A Sra. Presidente informou ter recebido a visita do Dr. Gionei Gomes da Silva, da 248 
Gerência Regional do Trabalho em Santos, juntamente com alguns companheiros do 249 
mundo sindical, oportunidade em que assumiu um compromisso da entidade em ceder 250 
uma parte do imóvel de Santos, para instalação da Gerência Regional do Trabalho, a 251 
qual tem despesas com aluguel e, como o imóvel que será instalado o Escritório Regional 252 
da Baixada Santista foi cedido à FUNDACENTRO, compartilharão o espaço com a 253 
Gerência Regional do Trabalho em Santos e as despesas com água, luz, segurança e a 254 
manutenção do imóvel serão divididas, reduzindo os custos para a FUNDACENTRO.  255 
 256 
A conselheira Kássia lembrou que quando se discutir sobre a adequação do imóvel do 257 
Pará, será necessário seguir a mesma linha de planejamento na análise dos pedidos de 258 
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concursos, ou seja, comprovando ser muito mais viável ocupar um imóvel cedido do que 259 
permanecer em um imóvel com custos com locação, manutenção, vigilância, dentre 260 
outros.  261 
 262 
O Sr. Robson comentou que, em relação à área finalística, não exatamente ao 263 
desempenho constante no Informe de Gestão e o qual o conselho tem acompanhado nos 264 
últimos anos, a FUNDACENTRO talvez seja o único órgão do Ministério do Trabalho a 265 
cumprir cem por cento de todos os indicadores do Plano Plurianual – PPA, 266 
consecutivamente, elevando o percentil do Ministério do Trabalho em relação ao PPA. 267 
Comentou também que, com relação à questão de contingenciamento, a entidade tem 268 
utilizado recursos de videoconferência, reduzindo as despesas com deslocamentos, se 269 
tratando de um importante instrumento para realização de reuniões a nível nacional, 270 
evitando assim custeio com passagens e diárias. Complementando, informou que a 271 
entidade tem firmado parcerias com instituições e, muitos dos projetos da área técnica 272 
têm custo zero, pois estão sendo mantidos e desenvolvidos em conjunto com parceiros 273 
institucionais. Informou, também, sobre a parceria com o Ministério Público do Trabalho 274 
- MPT, mantida com a FUNDACENTRO há bastante tempo e cada vez mais forte com a 275 
atual gestão, que tem desempenhado recursos para a entidade, sendo que os dois 276 
últimos são nos valores de R$92.000,00 (noventa e dois mil reais), de Joinville, a sere 277 
utilizados em impressão de publicações pelo MPT e R$91.000,00 (noventa e um mil 278 
reais), no Rio de Janeiro, a serem utilizados para compra de equipamentos, totalizando, 279 
em uma semana, R$183.000,00 (cento e oitenta e três mil reais). Finalizando, informou 280 
que a entidade está conseguindo desenvolver ações junto com parceiros, mas, de 281 
qualquer forma, quer deixar claro, até como Diretor Técnico e servidor da casa que, de 282 
fato, os recursos humanos potencializariam muito as ações da entidade e que a entidade 283 
vem realizando muito mais do que foi proposto, com um sacrifício da atual gestão e uma 284 
cobrança social muito forte para a FUNDACENTRO, porque entende ser a entidade a 285 
única instituição do Governo Federal, no âmbito do Ministério do Trabalho, que trata da 286 
prevenção de acidentes e doenças ocupacionais do trabalho, sendo muito cobrada 287 
socialmente e, hoje, ao mesmo tempo em que na internet a FUNDACENTRO recebe 288 
elogios, também recebe críticas, dependendo do olhar das pessoas e da proposta que se 289 
tem nas mídias, mas, na verdade, a entidade está alcançando visibilidade com a 290 
disponibilização de um link, no site do Ministério do Trabalho, que remete à pagina da 291 
FUNDACENTRO e tudo que está sendo realizado pela instituição está potencializado 292 
também no link do Ministério do Trabalho e, dentro do que a conselheira Kássia colocou, 293 
a entidade tem feito um esforço concentrado de gestão. 294 
 295 
O conselheiro Itamar questiona, até para seu melhor entendimento que, quando é 296 
informado que a entidade cumpriu cem por cento das metas, mas, ao mesmo tempo, se 297 
menciona a falta de recursos humanos e, mesmo assim, vêm cumprindo suas metas, 298 
acaba ficando demonstrado a não necessidade de contratação de mais servidores. 299 
Finalizando, comentou sobre a necessidade de sinalizar que a entidade tem cumprido 300 
cem por cento de suas metas, mas, com a contratação de recursos humanos, poderia 301 
realizar muito mais. 302 
 303 
A conselheira Irene comentou que sua posição é exatamente a mesma exposta pelo 304 
conselheiro Itamar e citou a importância de que, na documentação a ser encaminhada, é 305 
fundamental colocar que a FUNDACENTRO é extremamente responsável, tanto que as 306 
metas previstas foram compatíveis com os recursos humanos que possui atualmente, só 307 
que as metas não são as necessárias para o país e, enquanto não for exposta a situação 308 
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pela qual a FUNDACENTRO está passando, ficará exatamente a visão relatada pelo 309 
conselheiro Itamar. Finalizando, expos ser fundamental mostrar primeiro a 310 
responsabilidade da FUNDACENTRO, que se propõe a realizar aquilo que é possível com 311 
os recursos humanos que dispõe e, também, mostrar claramente que as metas 312 
estabelecidas pela entidade não são as esperadas e necessárias para o país, mas foram 313 
as possíveis dentro das limitações da FUNDACENTRO. 314 
 315 
A Sra. Presidente esclareceu que a fundamentação para a realização do concurso público 316 
seguiu exatamente a linha de raciocínio da conselheira Irene e aproveitou para solicitar 317 
à Sra. Cristina, Coordenadora de Recursos Humanos, para explanar sobre o assunto. 318 
 319 
O Sr. Robson esclareceu que no último Informe de Gestão, diferentemente dos últimos 320 
informes, foram relacionados os problemas e quais as atividades que poderão ser 321 
desenvolvidas pela entidade. 322 
 323 
A conselheira Eva, fazendo uma ressalva na fala do Sr. Robson, esclareceu que a 324 
FUNDACENTRO não é o único órgão preocupado com segurança e saúde no Ministério 325 
do Trabalho, pois tem também a Secretaria de Inspeção do Trabalho. 326 
 327 
A conselheira Gisele salientou ser importante se colocar que a FUNDACENTRO é muito 328 
parceira da fiscalização no estado do Rio de Janeiro, onde exerce a função de auditora 329 
fiscal e que pode constatar que a entidade é muito importante para a realização de um 330 
diagnóstico, levantando os problemas para que a fiscalização possa atuar na sua 331 
competência tanto prevencionista, quanto orientativa e de aplicação de penalidades. 332 
Finalizando, enfatizou da importância de se colocar que a entidade vem cumprindo sua 333 
meta institucional, educativa, orientativa, mas a parceria técnica com o braço da 334 
fiscalização é muito importante, multiplicadora e potencializadora. 335 
 336 
A Sra. Cristina, da Coordenação de Recursos Humanos, informou que, com relação ao 337 
pedido de concurso público, tiveram a preocupação de justificar cargo por cargo, porque 338 
da necessidade, sendo realizado um trabalho em conjunto com a casa. Informou que foi 339 
colocado o que está sendo realizado atualmente pela FUNDACENTRO e, com base no 340 
quantitativo que a entidade dispõe, poderia ser executado muito mais, inclusive com a 341 
abertura de novas unidades, só não sendo possível justamente por falta de recursos 342 
humanos. Finalizando, informou que a Coordenação de Recursos Humanos está 343 
contatando o Ministério do Planejamento, para verificar a possibilidade em participar de 344 
um novo trabalho que está sendo implantado, dado a importância de que a entidade 345 
adeque suas áreas, de acordo com suas reais necessidades. Informou também que se 346 
não fosse o trabalho voluntário de alguns servidores aposentados, algumas áreas da 347 
entidade estariam fechadas e o impacto para a instituição seria bem maior. 348 
 349 
O conselheiro José Carlos, se referindo à fala do Sr. Robson, quando trata de parcerias, 350 
solicita esclarecimentos com relação às obrigações das partes. 351 
 352 
O Sr. Robson esclareceu se tratar de uma troca de conhecimento técnico tanto para a 353 
FUNDACENTRO quanto para a outra parceira e, também, que os instrumentos estão 354 
sendo institucionalizados via Protocolo de Intenções, que trata de uma possibilidade de 355 
parceria ou por meio Acordo de Cooperação Técnica, o qual já tem um objeto 356 
determinado a ser executado. Em seguida, passou a dar exemplos de algumas parcerias 357 
executadas pela entidade. 358 
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 359 
A conselheira Irene comentou que chamou sua atenção à questão dos protocolos de 360 
intenções e convênios, por não mais constarem na pauta das reuniões do conselho, 361 
restando a duvida se a entidade está trabalhando com parcerias antigas, pois no 362 
passado todos os instrumentos de parcerias eram aprovados pelo conselho, não sabendo 363 
se deveriam ou se passavam pelo conselho por se tratar de uma deliberação da 364 
Presidência, mas estava acostumada que, em todas as reuniões, constavam em pauta 365 
protocolos de intenções a serem apreciados pelo conselho. Aproveitou para perguntar se, 366 
juridicamente, não existe mais a obrigatoriedade dos protocolos e convênios serem 367 
analisados pelo conselho, pois no passado todos os instrumentos eram encaminhados 368 
para apreciação e aprovação. 369 
 370 
A Sra. Presidente, aproveitando a fala da conselheira Irene e, como sugestão para a 371 
próxima reunião, informou que serão apresentados os protocolos que estão em 372 
andamento na entidade.  373 
 374 
A conselheira Eva relatou sobre uma demanda da Secretária de Inspeção do Trabalho, 375 
referente a instituições que estão buscando pela FUNDACENTRO para se capacitar, 376 
sendo muito louvável, mas, ao mesmo tempo, registra uma preocupação, pois várias 377 
outras instituições estão adentrando na área de competência de fiscalização, atribuição 378 
esta da Secretaria de Inspeção do Trabalho. Aproveita para solicitar que, nos pedidos 379 
feitos de capacitação, os quais são de extrema importância e possibilitam que a 380 
FUNDACENTRO tenha uma abrangência nacional, que se observe o limite de 381 
competência e que assuntos de fiscalização do trabalho, constitucionalmente federais e 382 
atribuídos à auditoria fiscal do Trabalho, sejam tratados nos cursos e direcionados aos 383 
órgãos de competência.  384 
 385 
A Sra. Presidente, retomando ao próximo item da pauta, Informe sobre o Plano de 386 
Providências Permanente – Auditoria Interna, pergunta se algum conselheiro gostaria de 387 
fazer alguma outra observação ou se pode passar para o próximo item. 388 
 389 
O conselheiro Evandro se manifestou, fazendo algumas colocações com relação à gestão 390 
do Plano de Providências, sendo que efetuou um levantamento e pode observar que estão 391 
relacionadas trinta e três constatações, sendo que, do total, doze foram solucionadas 392 
integralmente, ou seja, trinta e seis por cento, oito constam como pendentes, ou seja, 393 
vinte e quatro por cento e, por fim, constatações com pendência parcial totalizam treze 394 
por cento e, somando as pendências, se tem um total de sessenta e três por cento, 395 
concluindo que, com relação às pendências parciais, algumas são resolvidas, mas 396 
acabam prejudicando o restante, por ser inerente a solução total dos problemas 397 
apontados. Continuando, expõe sua preocupação com relação à observação feita pela 398 
Auditoria Interna, quando relata que boa parte das recomendações foi plenamente 399 
atendida e propõe um monitoramento de noventa dias, sendo que, em seu entendimento, 400 
a conclusão não seria a de que boa parte das recomendações foi atendida, por se tratar 401 
de um alto índice, de sessenta e três por cento de pendências atendidas parcialmente, 402 
ou pendentes de atendimento e, também, muitas das situações críticas apontadas pela 403 
Auditoria Interna já não merecem mais um monitoramento e, sim, uma ação efetiva, pois 404 
as soluções são tardias e as situações crônicas, propondo que o monitoramento de 405 
noventa dias só se efetivasse para as soluções em andamento e, para as que não cabem 406 
um monitoramento, que aconteça uma ação mais incisiva no sentido de corrigir falhas 407 
muito graves.  408 



 

MINISTÉRIO DO TRABALHO 
 

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 2.3  (W - 03/2018 - SMA) 

 409 
A Sra. Presidente acredita que o equívoco está no uso da palavra monitoramento, pois 410 
com relação as constatações apontadas, estão sendo tomadas, de fato, algumas 411 
providências.  412 
 413 
O conselheiro Admilson se referindo às recomendações, algumas referentes ao ano de 414 
2016 e as quais estão sendo reiteradas, comenta parecer que o conselho não vinha 415 
acompanhando com um Plano de Providências a resolução das constatações apontadas e 416 
a cobrança de uma resolução pelas áreas e que seu inicio se deu após a elaboração do 417 
Plano de Providências, solicitado pelo conselho.  418 
 419 
O Sr. Benedito esclareceu que, quando utilizou a palavra monitoramento, quis dizer que, 420 
para a Auditoria, a pendência continuaria e seria possível cobrar das áreas as 421 
providências adotadas para solução dos apontamentos e, quando uma área informa ter 422 
iniciado um processo licitatório, a Auditoria quer analisar o processo, verificando em que 423 
fase se encontra, por isso utiliza o termo monitoramento. Finalizando, esclareceu que na 424 
conclusão da Auditoria com relação ao Plano de Providências, quando considera que boa 425 
parte das recomendações foi plenamente atendida, quis dizer que, quando a área 426 
menciona ter tomado alguma providência, mas não demonstrou, a princípio está 427 
acreditando na informação prestada pela área.  428 
 429 
O conselheiro Admilson, relembrando uma de suas falas na última reunião, referente ao 430 
Plano de Providências, comenta que a área precisa ser instada sobre a recomendação e 431 
se manifestar, informando qual o prazo necessário para que se possa acompanhar, de 432 
fato, a resolução da pendência. 433 
 434 
A conselheira Gisele fez um adendo com relação à informação do prazo, sugerindo a 435 
elaboração de um cronograma contendo passo a passo quais as providências necessárias 436 
para sua finalização, facilitando, com isso, as justificativas, caso não se consiga seguir o 437 
cronograma previsto. 438 
 439 
A Sra. Presidente informou serem pertinentes e necessárias as sugestões dos senhores 440 
conselheiros, mas lembrou que a entidade trabalhará com um número escasso de 441 
recursos humanos, pois se trata de um gargalo que a instituição já vem enfrentando a 442 
muito tempo. 443 
 444 
O conselheiro Admilson solicita informações sobre o edifício de Minas Gerais, o qual se 445 
decidiu devolver para a Secretaria de Patrimônio da União, mas parece que não se 446 
concretizou e a FUNDACENTRO continua com despesas com o imóvel. 447 
 448 
O Sr. Ricardo esclareceu que o imóvel foi colocado à disposição da Secretaria de 449 
Patrimônio da União, mas, como até o momento nenhum outro órgão manifestou 450 
interesse, os custos oriundos do imóvel continuam sendo da FUNDACENTRO. 451 
 452 
A conselheira Kássia, se referindo as várias das recomendações constantes no Plano de 453 
Providências, cita a importância de que, na hora de estabelecer o cronograma de ações e 454 
incluir em qual fase está no atendimento das recomendações, dando como exemplo que, 455 
no caso do imóvel de Minas Gerais, que seja informado que a FUNDACENTRO está em 456 
vias de deixar o imóvel, inclusive que foi provocada a Secretaria de Patrimônio da União 457 
para sua devolução.  458 



 

MINISTÉRIO DO TRABALHO 
 

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 2.3  (W - 03/2018 - SMA) 

 459 
A Sra. Presidente, dando continuidade à pauta, sugeriu que se passasse ao item 5 de 460 
Assuntos Diversos, referente a Publicações e passou a informar sobre a situação em que 461 
a Gráfica se encontrava, sendo sua localização imprópria para a atividade, com despesa 462 
anual de quase um milhão de reais e, as impressões, só em preto e branco. Salientou 463 
que a entidade possuía a gráfica e também publicações a serem impressas, algumas 464 
delas mais específicas, sendo que a FUNDACENTRO não teria como justificar a 465 
impressão dessas publicações em uma gráfica, pois possuía a sua própria. Informou 466 
que, com o fechamento da gráfica, se buscou as publicações paradas desde 2013, para 467 
que fossem impressas e consta do material entregue aos senhores conselheiros, um 468 
pacote contendo um exemplar de cada publicação impressa após o fechamento da 469 
gráfica, que são: X Semana da Pesquisa da FUNDACENTRO; Benzeno: Experiências 470 
Nacionais e Internacionais; Educação de Adultos: Algumas Abordagens; Didática Básica 471 
para Facilitadores; Compreendendo o Assédio Moral no Ambiente de Trabalho; I 472 
Seminário de Sociologia da FUNDACENTRO: o Trabalho Emocional e o Trabalho e 473 
Cuidado; Segurança e Saúde dos Pescadores Artesanais no Estado do Pará; Medicina 474 
contra e Exclusão Social e Programa de Proteção Respiratória, atualizando, assim, as 475 
publicações paradas desde 2013, em boa qualidade e coloridas, estando também 476 
disponibilizadas na nossa biblioteca. 477 
 478 
O conselheiro Admilson pergunta se as publicações também são encontradas em 479 
formato digital, recebendo confirmação da Sra. Presidente. 480 
 481 
A Sra. Presidente aproveitou para convidar aos senhores conselheiros para participarem 482 
de um micro evento que acontecerá no dia 05 de junho, das 15 às 17 horas, que trata do 483 
lançamento e divulgação de publicações, o qual contará com a presença dos autores em 484 
uma tarde de assinaturas e conversa com os leitores. 485 
 486 
A conselheira Irene pergunta sobre o custo da FUNDACENTRO com a impressão das 487 
publicações. 488 
 489 
A Sra. Presidente esclareceu que, com a gráfica, a entidade tinha um prejuízo anual de 490 
quase um milhão de reais e, se o material impresso na gráfica fosse impresso em outra 491 
gráfica, a entidade teria uma redução em seu custo anual com impressão de 492 
publicações, passando a ser de cento e oitenta mil reais anual. Esclareceu também que, 493 
com a elaboração da Prestação de Contas Anual da FUNDACENTRO, será possível 494 
realizar um levantamento do custo com publicações durante o ano, bem como efetuar 495 
um comparativo de custos. 496 
 497 
A Sra. Presidente pergunta ao conselheiro Itamar se está satisfeito com a atuação da 498 
administração com relação à gráfica. 499 
 500 
O conselheiro Itamar comentou sobre sua preocupação, já exposta anteriormente, com 501 
relação à ausência da gráfica e em deixar de serem impressas as publicações, bem como, 502 
com relação à quantidade, se estão chegando aos locais para possibilitar que os 503 
conteúdos das publicações sejam disseminados e as demandas que chegam à instituição 504 
estão sendo atendidas.  505 
 506 
A Sra. Presidente informou que as publicações estão disponíveis também para serem 507 
retiradas pelos parceiros da instituição e que, na biblioteca, estão disponíveis 508 
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exemplares para doação, sendo que muitas instituições vem retirar as publicações na 509 
entidade. 510 
 511 
O conselheiro Evandro pergunta se, com a remessa das publicações impressas, resolveu 512 
a questão da demanda represada desde 2013. 513 
 514 
A Sra. Presidente esclareceu que a entidade procurou trabalhar com prioridades e com 515 
demandas e, sobre a questão do benzeno, era uma das publicações fundamentais a 516 
serem impressas. 517 
 518 
A conselheira Irene comentou que, com relação à gráfica, entende a posição da Sra. 519 
Presidente de apresentar uma comparação de custos no final do ano, mas sugere, no 520 
presente caso e por ter demandado discussões, a apresentação do que foi feito, até para 521 
possibilitar ao conselho um acompanhamento, por ter sido um dos aspectos discutidos e 522 
verificados, de que se no futuro vale a pena instalar um gráfica com equipamentos mais 523 
modernos, uma vez que o imóvel de Santos poderia ou não comportar a instalação de 524 
uma gráfica. Finalizando, informou que, pelo debate da matéria, seria interessante 525 
encaminhar ao conselho informações que poderiam ser bimestrais ou trimestrais, 526 
contendo o número de publicações impressas e o custo com a impressão do material, 527 
alimentando as informações e, ao final, corroboraria o acerto da decisão tomada, se 528 
tratando de uma forma de dar maior transparência, inclusive possibilitaria clarear muito 529 
aquilo que a administração colocou no decorrer das reuniões. 530 
 531 
O conselheiro Evandro, em complemento ao que foi exposto pela conselheira Irene, se 532 
referiu ao custo/beneficio das cópias, um dos argumentos utilizados para estabelecer a 533 
viabilidade ou não de se manter a gráfica, sendo importante que o conselho seja 534 
informado do custo total, custo de cada cópia, formato de contratação e a quantidade de 535 
unidades que foram impressas. 536 
 537 
O conselheiro Admilson lembrou que a entidade tinha um custo anual de um milhão de 538 
reais com a gráfica, mas também era necessário efetuar investimentos na gráfica para 539 
manter sua capacidade para produção, sendo que o acompanhamento é fundamental, 540 
mas só para não perder de vista as estimativas de investimento que seria efetuado com a 541 
aquisição de maquinários novos.  542 
 543 
O conselheiro José Carlos, citando a conclusão constante na página 137 do Relatório de 544 
Gestão Exercício de 2017, comentou que no momento da leitura, teve a sensação de que 545 
não deveria ser colocada, em um relatório técnico, a palavra boa fé, usada com sutileza 546 
no trecho: “Diante do exposto, opinamos pela regularidade com ressalvas do Relatório 547 
Anual da FUNDACENTRO, relativo ao exercício de 2017, considerando que as 548 
inconsistências detectadas nesse exercício, revestiram-se de boa fé.”, dando a impressão 549 
de que as inconsistências existem, mas está tudo bem, pois ocorreram de boa fé. 550 
Sugeriu que poderia ser colocado que são riscos que se correm uma instituição como a 551 
FUNDACENTRO, mas passíveis de serem resolvidos.  552 
 553 
O conselheiro Evandro comentou que o parágrafo seguinte ao citado pelo conselheiro 554 
José Carlos traduz melhor quando informa que: “De modo geral, o não atendimento de 555 
parte das recomendações da CGU/SP, oriundas do relatório de exercícios anteriores, o 556 
não monitoramento, por parte da auditoria interna, das suas recomendações, valores a 557 
serem ressarcidos, pagamentos a maior em contrato, falta do inventário de bens, 558 
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morosidade nos processos de PAD e Sindicância, furto de bens, fracionamento de 559 
despesas, ausência de conformidade de gestão, assuntos que foram relatados por meio 560 
dos trabalhos de auditoria realizados no referido exercício, não foram detectados prejuízo 561 
ao Erário.”. 562 
 563 
A Sra. Presidente esclareceu que, na elaboração do próximo relatório, a entidade ficará 564 
mais atenta para que não aconteçam interpretações dúbias no seu teor. 565 
 566 
A Sra. Presidente esclareceu que a administração têm tomado cuidado em enviar, com 567 
uma certa antecedência, o material a ser apreciado pelos senhores conselheiros, para 568 
que não seja necessária efetuar a leitura no momento da reunião. Esclareceu que na 569 
última reunião foram feitos os apontamentos no Relatório da Auditoria Interna e, após a 570 
reunião do conselho, se reuniu com o auditor, diretores e coordenadores da Diretoria de 571 
Administração e Finanças, oportunidade em que o relatório foi revisado e imediatamente 572 
reencaminhado aos senhores conselheiros. Aproveitou para solicitar para os senhores 573 
conselheiros, se a maioria não conseguir realizar a leitura do material, que comunique a 574 
entidade para verificar o agendamento de uma nova data de reunião, para que todos 575 
tenham tempo de realizar a leitura do material. Finalizando, a Sra. Presidente consulta 576 
os senhores conselheiros sobre qual o prazo ideal para recebimento do material. Os 577 
senhores conselheiros informaram que o prazo ideal é de quinze dias e o material tem 578 
sido enviado com prazo suficiente para leitura. 579 
 580 
A Sra. Presidente informou que o mês de abril tem sido intenso, triplicando os esforços 581 
para possibilitar uma maior visibilidade da FUNDACENTRO, conforme relação de 582 
eventos e atividades a ser enviada aos senhores conselheiros por e-mail. Informou que, 583 
conforme convite enviado aos senhores conselheiros, participou da Sessão Solene no 584 
Plenário Ulysses Guimarães da Câmara dos Deputados, em homenagem ao Dia Nacional 585 
em Memória às Vítimas de Acidentes e Doenças no Trabalho, oportunidade em que 586 
realizou uma apresentação sobre a instituição, que contou com a presença de deputados 587 
e do Ministro Helton Yomura, sendo a primeira vez que a FUNDACENTRO se apresentou 588 
no Congresso Nacional.  589 
 590 
A Sra. Presidente informou que, com relação a questão do estatuto, como a entidade 591 
recebeu alguns pedidos de confederações para obterem assento na composição do 592 
conselho, necessitando, de fato, realizar uma revisão do estatuto, sendo  que o Dr. 593 
Odair, juntamente com o Sr. Allan e as diretorias, estão trabalhando na sua revisão.  594 
 595 
O conselheiro Itamar solicitou o encaminhamento ao conselho da última versão do 596 
estatuto, em razão das várias alterações que foram analisadas pelo conselho. 597 
 598 
O conselheiro Odair esclareceu sobre um destaque que necessita ser colocado, o qual foi 599 
muito bem ponderado pelo Dr. Ricardo, Procurador Jurídico, que, por ser a 600 
FUNDACENTRO uma instituição tripartite, a participação tríplice é igualitária, tendo sua 601 
pressão política do momento e, infelizmente,  a minuta elaborada, como outras tantas, 602 
foi a expressão de um determinado momento político que o próprio governo de então 603 
entendeu não dar seguimento. Esclareceu também que o processo retornou à 604 
FUNDACENTRO, sendo examinado e possibilitando reabrir os olhos da administração 605 
para uma leitura sobre a situação. Informou tratar de uma discussão a ser considerada, 606 
por envolver aspectos políticos e técnicos e, também, a participação dos servidores e da 607 
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casa e dos senhores conselheiros e, dificilmente, o atual governo editará um decreto 608 
alterando o estatuto. 609 
 610 
O conselheiro Admilson, complementando as informações prestadas pelo conselheiro 611 
Odair, esclareceu que com o rito do próprio executivo e com a transição de governo, 612 
sempre o processo retorna para que a nova gestão verifique se está de acordo com a 613 
política do governo. Esclareceu, também, sobre a necessidade de realizar uma revisão 614 
completa do processo de estatuto que retornou para a FUNDACENTRO. 615 
 616 
O conselheiro Itamar esclareceu que o motivo de sua cobrança é em razão de que, para a 617 
elaboração do estatuto, em outras oportunidades foram instituídos grupos internos de 618 
servidores, para discutirem sobre a atualização da própria instituição, como por 619 
exemplo, em relação á sua abrangência, pois há muito tempo não ocorre uma mudança 620 
estatutária. Finalizando, informou que na instituição existe o tripartismo, mas não é 621 
paritário, pois cinquenta por cento de sua composição é composta por representantes do 622 
governo, vinte e cinco por cento dos empregadores e vinte e cinco por cento dos 623 
trabalhadores, se tratando de um tripartismo diferente do básico que é de trinta e três 624 
por cento. 625 
 626 
A Sra. Presidente esclareceu que o assunto será reavaliado em conjunto com os 627 
senhores conselheiros. 628 
 629 
O Sr. Robson iniciou sua apresentação sobre a realização do XXII Congresso Nacional de 630 
Prevenção de Acidentes do Trabalho – CONPAT, informando que já foram realizadas 631 
vinte e uma edições e a última aconteceu em 1991. Em seguida, passou a fazer um 632 
breve histórico sobre a instituição da Campanha Nacional de Prevenção de Acidentes do 633 
Trabalho – CANPAT, sendo o CONPAT uma das atividades obrigatórias da Campanha. 634 
Finalizando, informou que em abril de 2017 o Ministério do Trabalho, de uma forma 635 
proativa, reassumiu a CANPAT, com o objetivo de sensibilizar a sociedade para a 636 
importância do desenvolvimento de uma cultura de prevenção de acidentes e doenças do 637 
trabalho, sendo que sua 22ª edição está prevista no Plano Plurianual 2016-2019, e sua 638 
organização a cargo da FUNDACENTRO. Informou também sobre a constituição da 639 
Comissão Executiva, com representantes da FUNDACENTRO, Departamento de 640 
Segurança e Saúde no Trabalho, Ministério da Saúde, Ministério da Ciência e Tecnologia 641 
Inovações e Comunicações, Trabalhadores e Empregadores e, também, de uma 642 
Comissão Técnica, composta por representantes da FUNDACENTRO, Departamento de 643 
Segurança e Saúde no Trabalho, Ministério da Saúde, Ministério da Ciência e 644 
Tecnologia, Inovações e Comunicações. Trabalhadores e Empregadores. Finalizando, 645 
informou que abraçarão uma possibilidade de orçamento para execução do congresso e, 646 
em função dessa perspectiva, foi proposto, em reunião da Comissão Técnica, o período 647 
de 22 a 24 de outubro de 2019, para sua realização e, também, sugestões de temas e 648 
subtemas, mas ainda há a necessidade de apresentação da proposta à Comissão 649 
Executiva, para deliberação.  650 
 651 
O conselheiro Admilson comenta que, por se tratar da realização de um congresso, 652 
haverá a necessidade de deliberações e pergunta como será a sua composição, se por 653 
delegados e se será um congresso aberto. 654 
 655 
O Sr. Robson esclareceu que os assuntos serão debatidos nas Comissões Técnica e 656 
Executiva e, com certeza, o congresso será aberto ao público, sendo que a ideia é de que 657 
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no programa técnico a ser apresentado, se permita a acessibilidade do público em geral, 658 
não se tratando de um programa tão especializado na matéria, mas permitindo a todo 659 
cidadão e cidadã brasileiros que tenham interesse em participar, por entenderem que o 660 
desenvolvimento de uma cultura prevencionista parte da escola e uma das estratégias é 661 
a inserção de temas de segurança e saúde no trabalho nas escolas de ensino básico 662 
fundamental, sendo o tema transversal, o qual possibilitará exercitar a transversalidade 663 
no congresso. 664 
  665 
O conselheiro Admilson sugere que, como terão deliberações para que o congresso seja 666 
aberto ao público e a questão muito bem pensada, pois poderão enfrentar algumas 667 
dificuldades. 668 
 669 
A conselheira Eva aproveitou para parabenizar e agradecer à Presidente e ao Diretor 670 
Técnico por encabeçarem o projeto, pois trata de um projeto muito importante para o 671 
departamento e a CANPAT e, apesar da inspeção liderar sua realização, se trata de uma 672 
obrigação do Ministério do Trabalho, sendo que o Ministro esteve envolvido em todas as 673 
ações e que todos, juntos, são responsáveis pela CANPAT e pelo CONPAT. Finalizando, 674 
informou que a entidade pode contar com o departamento e com sua força de trabalho e 675 
espera muito que o congresso seja realizado, por ser muito importante para toda a 676 
sociedade e para a Secretaria de Inspeção do Trabalho. Finalizando, frisou da 677 
importância dos temas que serão tratados, pois a educação é à base de tudo e que a 678 
questão de politicas públicas, possibilitará reforçar que o Ministério do Trabalho é o 679 
único órgão no Brasil responsável por políticas públicas na área de segurança e saúde 680 
no trabalho. 681 
 682 
Nada mais havendo a ser tratado, a Sra. Presidente agradece ao conselho pela parceria, 683 
bons entendimentos, sugestões colocadas e pelo trabalho que juntos estão conseguindo 684 
desenvolver e encerra a reunião, ficando  agendada a próxima para o dia 26 de julho, às 685 
10 horas. 686 


