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TERMO DA 81ª (OCTOGÉSIMA PRIMEIRA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO 
CONSELHO CURADOR DA FUNDACENTRO 

 

1. DATA, HORA E LOCAL:  
 

. Data: 12/04/2019                        Hora: 13h30 

. Local: Sala Diogo Pupo Nogueira 
 
2. PARTICIPANTES: 

 Marina Brito Battilani – Presidente da FUNDACENTRO e do Conselho Curador 

 Francisco Rogério Lima da Silva – Diretor de Administração e Finanças e representante do 
Diretor Executivo da FUNDACENTRO 

 Leonardo Alves Rangel – Representante da Secretaria Executiva do Ministério da Economia 

 Viviane de Jesus Forte – Representante da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do 
Ministério da Economia 

 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 

 Frederico Toledo Melo – Representante da CNA – Confederação da Agricultura e Pecuária do 
Brasil 

 Itamar Sanches – Representante da CUT – Central Única dos Trabalhadores 

 Marcelo Alexandre Câncio dos Santos – Representante da Nova Central Sindical 

 Robson Spinelli Gomes – Diretor Técnico da FUNDACENTRO 

 Paulo Cesar Vaz Guimarães – Assessor da Presidência 

 Allan David Soares – Assessor Técnico da Presidência da FUNDACENTRO 
 
3. AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS 

 Marcelo Pacheco dos Guaranys – Secretário Executivo do Ministério da Economia 

 Kleber Pereira de Araújo e Silva – Representante da Secretaria Especial de Previdência e 
Trabalho do Ministério da Economia 

 Karla Freire Baeta – Representante do Ministério da Saúde 

 Bruno Silva Dalcolmo e de seu suplente Ricardo de Souza Moreira – Representantes indicados 
pelo Ministro da Economia 

 Celso Amorim Araújo e de seu suplente Joatan Batista Gonçalves – Representantes indicados 
pelo Ministro da Economia 

 Evandro Diniz Cotta e Orion Sávio Santos de Oliveira – Representantes da Secretaria Especial 
de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia 

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

 Salomão Taumaturgo Marques e de sua suplente Danielle Bernardes – Representantes da CNT – 
Confederação Nacional do Transporte 

 João Donizete Scaboli e de seu suplente Luis Carlos de Oliveira – Representantes da Força 
Sindical 

 Jairo José da Silva– Representante da Nova Central Sindical 

 Cleonice Caetano Souza e de seu suplente Aparecido Alves Tenório – Representantes da UGT  
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Participaram da reunião: Maurício Maia, da Procuradoria Federal/FUNDACENTRO; 1 
Benedito Silva Guimarães Filho, Auditor Chefe; Gustavo Holzbach Haibara, Assistente 2 
da Auditoria Interna; Cristiane Reimberg, Chefe da Assessoria de Comunicação Social; 3 
Marcelo Prudente de Assis e Milda Jodelis, da Diretoria Técnica; e Renata Matsmoto, 4 
Auditora Fiscal do Trabalho e Chefe da Seção de Segurança e Saúde no Trabalho.  5 
 6 
A Sra. Presidente iniciou a reunião agradecendo e, em seguida, passou a se apresentar, 7 
informando ter tomado posse em fevereiro e que é Procuradora Federal da Advocacia 8 
Geral da União – AGU, na AGU trabalhando com questões relacionadas a probidade e 9 
cobrança de dívida ativa conheceu a FUNDACENTRO e suas atribuições . Informou 10 
também que tem como missão reestruturar a entidade, visando o cumprimento dos 11 
objetivos pelos quais foi criada no final dos anos 60, ou seja, a produção de 12 
conhecimentos técnico-científicos a partir de estudos e pesquisas sobre Segurança e 13 
Saúde do Trabalho - SST. 14 

 15 

Em seguida, a Sra. Presidente solicitou aos senhores conselheiros uma breve 16 

apresentação, o que cada um passou a fazer e, após, desejou boas-vindas à todos os 17 

presentes.  18 
 19 
A Sra. Presidente declarou aberta a 81ª Reunião Ordinária do Conselho Curador e, 20 
dando início aos assuntos da pauta, colocou para aprovação a ata da 80ª Reunião 21 
Ordinária, realizada no dia 24 de maio de 2018. Após apreciação dos senhores 22 
conselheiros, a ata foi aprovada por unanimidade. 23 
 24 
Antes de dar continuidade aos assuntos da pauta, a Sra. Presidente esclareceu  constar 25 
da Ordem do Dia alguns itens que, pelo estatuto, deveriam ter sido submetidos 26 
previamente ao Conselho Curador antes de serem encaminhados aos órgãos de controle 27 
mas, por não ter tido tempo hábil para agendamento de reunião, seriam agora 28 
apresentados.  29 
 30 
Passando ao Item 1. Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – PAINT 2019, a 31 
Sra. Presidente informou que já havia sido enviado à Controladoria Geral da União – 32 
CGU e, em seguida, solicitou ao Sr. Benedito que se apresentasse e informasse sobre o 33 
item. 34 
 35 
O Sr. Benedito colocou que, como responsável pela Auditoria Interna da 36 
FUNDACENTRO, uma das incumbências do cargo é a de elaborar, até o último dia do 37 
mês de outubro, o PAINT para o ano seguinte . Acrescentou que o prazo foi cumprido por 38 
meio do Ofício nº 2327/2018, sendo que a FUNDACENTRO recebeu a notificação da 39 
aprovação pela Controladoria Geral da União. 40 
 41 
O conselheiro Itamar, por participar de outros conselhos, destacou que em situações 42 
semelhantes, quando a matéria não é submetida, os conselheiros efetuam algumas 43 
restrições e/ou recomendações. Complementando, informou que o intervalo de tempo 44 
sem realização de reunião acaba dificultando a aprovação não só do que seria discutido , 45 
mas também o PAINT, já aprovado pela CGU. 46 
 47 



 
FUNDACENTRO - FUNDAÇÃO JORGE DUPRAT FIGUEIREDO DE SEGURANÇA E 

MEDICINA DO TRABALHO 

Presidência 

 

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) 

O Sr. Benedito esclareceu que o PAINT 2019 só foi encaminhado à CGU após aprovação 48 
pela administração anterior, sendo que a CGU não acrescentou observação com relação 49 
a não apreciação pelo Conselho Curador. 50 
 51 
A Sra. Presidente informou que para este ano a intenção é de que os trâmites sejam 52 
seguidos nos termos do estatuto, ou seja, que o Plano seja elaborado pela Auditoria 53 
Interna e submetido previamente ao encaminhamento à CGU. 54 
 55 
O Sr. Benedito, após a apresentação referente ao PAINT, se colocou à disposição para 56 
dirimir eventuais dúvidas dos senhores conselheiros. 57 
 58 
A conselheira Viviane, se referindo à página 9 do Plano Anual de Atividades de Auditoria 59 
Interna, onde são apresentados os macroprocessos, sugeriu a inclusão de um quinto 60 
macroprocesso relacionado à atividade finalística.  61 
 62 
A Sra. Presidente comentou que a sugestão era bem vinda, pois a entidade foi auditada 63 
pela CGU no ano de 2018, e pela primeira vez o objeto consistiu na análise da Diretoria 64 
Técnica. Explicou que o relatório preliminar fôra entregue à instituição na semana 65 
passada, com a maioria das recomendações atentando justamente para a área 66 
finalística. Acrescentou ainda que estivera reunida com a CGU e recebeu a informação 67 
de que o relatório definitivo, contendo todas as recomendações a serem cumpridas, seria 68 
enviado nos dias seguintes. Na sequência, a FUNDACENTRO disponibilizaria para os 69 
senhores conselheiros.  70 
 71 
O conselheiro José Carlos, mencionando a página 12 do PAINT, no tópico referente à 72 
conclusão, onde consta que na realização de auditorias será dada atenção especial ao 73 
monitoramento e controle de gestão, perguntou se os itens já não abordavam todo o 74 
universo da FUNDACENTRO. 75 
 76 
O Sr. Benedito esclareceu então que se procura, dentro do PAINT, examinar e avaliar os 77 
processos por amostragem, propondo ações corretivas quando detectadas falhas. 78 
Considerando a ausência do mapeamento e gerenciamento de riscos,  a escolha dos 79 
macroprocessos contempla aqueles passíveis de serem trabalhados, de relevância, 80 
vulnerabilidade e com grande abrangência. 81 
 82 
O conselheiro José Carlos observou que o Sr. Benedito é o único funcionário da 83 
Auditoria Interna. 84 
 85 
O Sr. Benedito esclareceu que até 2018, de fato, era aquela a situação, mas que 86 
recentemente o servidor Gustavo Holzbach Haibara passara a integrar a equipe. 87 
 88 
A Sra. Presidente, complementando a informação prestada pelo Sr. Benedito, esclareceu 89 
que desde a sua chegada na FUNDACENRO estavam em busca de um servidor para 90 
compor o quadro de funcionários da Auditoria, culminando com a ida do servidor 91 
Gustavo, o qual aceitou o desafio. Aproveitou para parabenizar o servidor e informar que 92 
a Auditoria ficará reforçada.  Frisou que o fortalecimento da área era essencial pois  93 
muitos contratos e relatórios de Comissões de Processo Administrativo Disciplinar estão 94 
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sendo reavaliados, e em  alguns casos há a necessidade  de convalidação, quando não de 95 
correções. Em tal contexto, todos os processos estão sendo encaminhados para a 96 
Auditoria. 97 
 98 
O conselheiro Itamar, se referindo ao macroprocesso da  Gestão de Pessoal, perguntou 99 
se o relatório retrata a real defasagem de funcionários, tendo em tela as aposentadorias 100 
de servidores. Lembrou que, apesar de ter ocorrido concurso público na entidade há 101 
algum tempo, não foram contempladas todas as vagas que deveriam ser repostas. 102 
Indagou como o conselho poderia ajudar a cobrar a instituição, no sentido de que  as 103 
instâncias superiores saibam da necessidade de recomposição do efetivo da casa. 104 
 105 
O Sr. Benedito esclareceu que, com relação ao assunto de aposentadoria, a Auditoria 106 
Interna realizará o trabalho de verificar a adequação dos processos  encaminhados à 107 
CGU, mas não entrará no mérito da quantidade e de seu  reflexo que causará nas 108 
atividades da instituição. 109 
 110 
Após todos os esclarecimentos, a Sra. Presidente colocou em votação o  Plano Anual de 111 
Atividades da Auditoria Interna – PAINT 2019, aprovado sem ressalvas e por 112 
unanimidade. 113 
 114 
Passando ao próximo item da pauta: Plano de Dados Abertos – PDA, a Sra. Presidente 115 
solicitou que o Sr. Allan informasse sobre o assunto.  116 
 117 
O Sr. Allan esclareceu que a Política de Dados Abertos do Poder Executivo Federal foi 118 
instituída pelo Decreto 8.777, de 11 de maio de 2016, que tem como um dos objetivos 119 
promover a publicação de dados contidos em base de dados de órgãos e entidades da 120 
administração pública federal direta, autárquica e fundacional sob a forma de dados 121 
abertos, principalmente da área finalística e, por meio de portaria interna, de nº 457, de 122 
12 de dezembro de 2018, foi constituída uma comissão com a exclusiva finalidade de 123 
elaboração do Plano de Dados Abertos da FUNDACENTRO. Informou que a comissão 124 
publicou consulta pública a qual foi disponibilizada no portal da instituição e divulgada 125 
por meio de sua mala direta e das redes sociais, permanecendo aberta no período de 11 126 
de fevereiro a 11 de março de 2019, sendo que foram recebidas 621contribuições, com o 127 
preenchimento de um questionário, cujo resultado culminou com a prioridade para 128 
disponibilização das bases que seguirão a seguinte ordem: 1) Biblioteca Virtual; 2) 129 
Cronograma de cursos e eventos; 3) Plano de trabalho área finalística; e 4) Participação 130 
em grupos e comissões interinstitucionais. Esclareceu que no primeiro Plano de Dados 131 
Abertos, a FUNDACENTRO abrirá as seguintes bases: Biblioteca Virtual; Plano de 132 
trabalho da Área Finalística; Cronograma de cursos e eventos; Participação em grupos e 133 
comissões interinstitucionais; Relação das empresas que prestam serviços à 134 
FUNDACENTRO; Relação dos empregados das empresas prestadoras de serviços de 135 
terceirização; e gráfico da taxa de execução orçamentária, sendo que a abertura dos 136 
dados será a partir de junho de 2019, com cronograma de abertura de cada base de 137 
dados constando no PDA. Complementando, esclareceu que o Plano de Dados Abertos se 138 
refere aos próximos dois anos, sendo que poderão ser abertas outras bases de dados. Por 139 
fim, informou que para se adequar a Lei de Acesso à Informação – LAI ao Decreto 8.777, 140 
houve a necessidade de elaboração de um PDA inicial, para a abertura dos dados da 141 
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FUNDACENTRO e para aprimorar a cultura de transparência na entidade. Após os 142 
esclarecimentos, o Sr. Allan se colocou à disposição para dirimir eventuais dúvidas sobre 143 
o assunto. 144 
 145 
A conselheira Viviane, se referindo ao cronograma de cursos e eventos, informou que na 146 
Subsecretaria de Inspeção do Trabalho, em um determinado momento, tentaram efetuar 147 
um levantamento das atividades de qualificação que tiveram a participação de outros 148 
fiscais, não obtendo resultados e, com relação aos cursos da FUNDACENTRO, sugeriu 149 
que sejam sinalizados com o perfil de público alvo como, por exemplo, os auditores 150 
fiscais do trabalho; os profissionais da saúde e representantes dos trabalhadores. A 151 
medida seria  interessante tanto para a FUNDACENTRO quanto às instituições e à 152 
sociedade como um todo. 153 
 154 
O Sr. Allan esclareceu que já consta no escopo da abertura de dados e o Programa de 155 
Dados Abertos já está publicado no portal da instituição. 156 
 157 
O conselheiro Leonardo se referindo à Biblioteca Virtual e, baseado em sua experiência 158 
pessoal como técnico de planejamento e pesquisa do Instituto de Pesquisa Econômica 159 
Aplicada - IPEA desde 2004, função que desempenhou até sua nomeação para exercer 160 
cargo na Casa Civil e, atualmente, no Ministério da Economia e, sendo o IPEA também 161 
uma instituição que produz conhecimento, inclusive gerando dados primários ou 162 
trabalhando com dados secundários, sugere que, em relação à atualização a ser 163 
realizada semestralmente, dado que relatórios técnicos podem ter uma frequência maior 164 
de produção, assim que forem finalizados e aprovados, seja efetuada a atualização. 165 
Aproveitou para solicitar esclarecimentos sobre a disponibilização de teses e 166 
dissertações, se são produzidas pelos servidores da instituição e de responsabilidade 167 
individual, se são visões do pesquisador e se não entrariam em um potencial conflito 168 
com eventual direcionamento ou linha de atuação definida pela Presidência da 169 
FUNDACENTRO.  170 
 171 
 172 
O Sr. Marcelo informou que a análise é no sentido do pesquisador se comprometer a 173 
divulgar a sua tese, disponibilizando no site e na biblioteca. 174 
 175 
A Sra. Presidente esclareceu que na instituição não havia uma diretriz de linha de 176 
pesquisa, ou seja, da direção central para a base e, a partir do momento que se traça 177 
uma diretriz, linhas de pesquisa e orientações de trabalho com a Secretaria do Trabalho 178 
e Subsecretaria de Inspeção do Trabalho, a ideia é de que qualquer trabalho só seja 179 
iniciado após aprovação da Diretoria Técnica, inclusive analisando se o produto terá 180 
algum impacto regulatório ou ultrapassa a expertise do cargo, ou seja, se está dentro da 181 
linha de pesquisa técnico-científica ou adentra em um âmbito jurídico e/ou 182 
administrativo. 183 
 184 
O conselheiro Leonardo questiona se a entidade pensa, para o futuro, em criar uma 185 
plataforma na qual poderiam ser acessados dados de outras instituições. 186 
 187 
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O Sr. Allan esclareceu que já está em estudo na entidade um projeto com essa 188 
finalidade, sendo que já foi realizada uma reunião com o Serviço de Informática, a qual 189 
contou com a presença da Sra. Presidente e, para o biênio do PDA não está previsto, 190 
mas os dados tratados serão utilizados em outras bases. 191 
 192 
O Sr. Marcelo, complementando as informações prestadas, esclareceu que vários dos 193 
dados inseridos no PDA já eram divulgados pela entidade e, a partir de agora, as 194 
dissertações, teses e publicações constantes no portal serão disponibilizadas no link do 195 
Plano de Dados Abertos. 196 
 197 
A Sra. Presidente informou ter sugerido a inserção no Plano de Dados Abertos não só 198 
dos programas da área finalística, mas também os projetos aprovados para o ano, pois 199 
no final de cada ano os pesquisadores submetem os projetos à Diretoria Técnica e, sendo 200 
aprovados, no ano seguinte começam a sua execução. A proposta é que os projetos 201 
sejam listados no site, informando os em execução, constando a data de início e 202 
descritivo, possibilitando que outras instituições interessadas em colaborar com 203 
determinado projeto possam se manifestar, além de se tratar de uma prestação de 204 
contas para a sociedade como um todo. 205 
 206 
O Sr. Allan informou que a entidade obteve um retorno da CGU, aprovando o PDA, o 207 
qual está de acordo com o Decreto. 208 
 209 
O conselheiro Itamar perguntou se, em algum momento, será realizada uma 210 
apresentação ao conselho das diretrizes e decisão da FUNDACENTRO quanto ao que 211 
será divulgado no Plano de Dados Abertos. 212 
 213 
A Sra. Presidente esclareceu que o Decreto tem as balizas do que deve ser divulgado 214 
além dos dados financeiros e orçamentários que constam no Portal da Transparência, ou 215 
seja, a prestação de contas à sociedade de dados da área finalística. Finalizando, 216 
informou que, por meio da realização de consulta pública, para os próximos dois anos 217 
foram eleitos os dados constantes do PDA, mas nada impede, por exemplo, que o 218 
conselho delibere pela divulgação de alguma outra questão que não conste do Plano de 219 
Dados Abertos. 220 
 221 
Após todos os esclarecimentos, a Sra. Presidente passou para o próximo item da Pauta: 222 
Relatório Anual de Auditoria – RAINT 2018, lembrando que também deveria ter sido 223 
submetido previamente ao Conselho Curador.  224 
 225 
O Sr. Benedito informou que o RAINT também tem um prazo a ser enviado, 31 de 226 
janeiro, data em que foi protocolado na CGU. Esclareceu que o RAINT é um resumo do 227 
que foi realizado, onde constam as dificuldades que a auditoria teve durante o exercício, 228 
o que deixou de ser executado e o que foi realizado fora do planejamento. Após os 229 
esclarecimentos, se colocou à disposição dos senhores conselheiros para eventuais 230 
esclarecimentos. 231 
 232 
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O conselheiro José Carlos, se referindo ao item Demonstrativo dos Trabalhos Realizados, 233 
páginas 4 a 7, nas quais constam, em algumas ações, diversas recomendações, pergunta 234 
como serão cumpridas. 235 
 236 
O Sr. Benedito esclareceu que, a princípio, a Auditoria Interna elabora o relatório 237 
contendo as irregularidades encontradas, propondo algumas recomendações e 238 
realizando o seu monitoramento. Esclareceu, também, que consta da pauta um item 239 
sobre o informe do Plano de Providências Permanente da Auditoria Interna, mas, como 240 
não foi possível atualizar em tempo hábil para envio aos senhores conselheiros, o item 241 
ficou prejudicado. Finalizando, informou que, após a elaboração do relatório, o mesmo é 242 
enviado às Unidades, com algumas recomendações, as quais são repassadas às áreas 243 
responsáveis e, feito isso, a Auditoria Interna passa a monitorar o atendimento ou não 244 
das recomendações. 245 
 246 
O conselheiro Marcelo perguntou se o Relatório não contempla o Escritório Regional da 247 
Baixada Santista - ERBS. 248 
 249 
O Sr. Benedito esclareceu que durante o ano de 2018 não foi realizado nenhum trabalho 250 
no ERBS. 251 
 252 
O conselheiro Itamar pergunta se não houve nenhum questionamento por não ter sido 253 
aprovado previamente pelo Conselho Curador. 254 
 255 
O Sr. Benedito esclareceu que, até o momento, a entidade não recebeu nenhum retorno 256 
por parte da CGU e, quando do envio do relatório, consta a informação de que, assim 257 
que for apreciado pelo Conselho Curador, a entidade comunicará a CGU. 258 
 259 
A conselheira Viviane perguntou se a entrega do relatório é sempre no mês de janeiro e 260 
sugere sobre a possibilidade de negociar a data de entrega do relatório com a CGU. 261 
 262 
O Sr. Benedito esclareceu que o prazo foi estabelecido por Instrução Normativa da 263 
Controladoria Geral da União - CGU.  264 
 265 
Após todos os esclarecimentos, a Sra. Presidente submeteu a aprovação o Relatório 266 
Anual de Auditoria – RAINT 2018, o qual foi aprovado e convalidado por unanimidade. 267 
 268 
Passando ao próximo item da pauta: Relatório de Gestão – Exercício 2018, a Sra. 269 
Presidente esclareceu se tratar de mais um item o qual deveria ter sido aprovado pelo 270 
Conselho previamente antes de ser enviado à CGU, sendo o Relatório dividido entre as 271 
áreas administrativas e técnica e referente ao exercício de 2018, da gestão anterior e 272 
finalizado na atual gestão. Em seguida, solicitou ao Sr. Francisco para apresentar a 273 
parte relativa à Diretoria de Administração para, após, o Sr. Robson apresentar a parte 274 
relativa à Diretoria Técnica. 275 
 276 
O Sr. Francisco esclareceu que o Relatório de Gestão integra o Relatório Anual de 277 
Tomada de Contas e sempre se refere ao exercício anterior encerrado. Informou que no 278 
relatório constam: dados gerais de gestão de pessoas; avaliação da força de trabalho; 279 
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estratégia de recrutamento e alocação de pessoas; detalhamento de despesas com 280 
pessoal; remuneração, dentre outros. Informou também sobre a gestão de licitação e 281 
contratos, na qual consta as despesas efetuadas por tipo e modalidade de contratação, 282 
os balanços orçamentários financeiros e as demonstrações contábeis. Esclareceu 283 
também que, em relação à Diretoria de Administração e Finanças, o relatório oferece um 284 
panorama com informações basicamente relacionadas à gestão de pessoas e a parte 285 
financeira e orçamentária da FUNDACENTRO. Em seguida, destacou a página 32 do 286 
relatório, que trata do balanço orçamentário, principalmente no que se refere à questão 287 
das despesas orçamentárias do exercício, a qual oferece um panorama sobre a situação 288 
orçamentária da entidade em 2018. Esclareceu que a entidade não conta com uma 289 
contabilidade custo, ou seja, um sistema de apuração de custos por atividade, tanto de 290 
apoio administrativo quanto da área finalística, que permitiria, por exemplo, especificar 291 
de um determinado valor, o que se trata estritamente de apoio administrativo e o que, do 292 
montante, é aplicado no custeio da atividade finalística da FUNDACENTRO, sendo que a 293 
visão atual dos custos é imprecisa e a entidade trabalha na construção de instrumentos 294 
para melhoria da apuração dos custos, para que o conselho, a instituição e a sociedade 295 
como um todo, possam ter uma noção mais clara do volume dos recursos públicos 296 
aplicados diretamente na execução da atividade finalística da FUNDACENTRO. 297 
Finalizando, se referindo ao quadro da página 33, informou que a taxa de execução do 298 
orçamento, por parte da FUNDACENTRO, é elevada, sendo que a média dos órgãos 299 
públicos dificilmente chega a 80% e a entidade executa quase na totalidade sua dotação 300 
orçamentária. Em seguida, se colocou à disposição dos senhores conselheiros para 301 
esclarecimentos de eventuais dúvidas.  302 
 303 
A conselheira Irene, se referindo aos dados referentes a processos administrativos 304 
disciplinares constantes nos quadros detalhados, observou que, dentro dos 305 
procedimentos de sindicâncias, constam como processos julgados, restando a dúvida se 306 
foram julgados desfavoravelmente ou favoravelmente, ou seja, se a sindicância resultou 307 
em verificar situações críticas que vem ocorrendo dentro da instituição ou se identificou 308 
a inexistência de falha do pessoal administrativo. Salientou a importância de que o 309 
retorno não seja somente o julgamento, mas que se consiga entender quais os motivos 310 
pelos quais as sindicâncias estão ocorrendo e qual o seu resultado. 311 
 312 
O Sr. Francisco esclareceu que a matriz do Relatório de Gestão é normatizada, inclusive 313 
a entidade recebe um modelo a seguir, sendo que a informação solicitada não é 314 
contemplada pelo modelo, mas não impede que seja inserida pela entidade, uma vez que 315 
está presente no processo de Tomada de Contas. Esclareceu também que os processos 316 
de apuração das sindicâncias tem uma natureza sigilosa, mas, dependendo da 317 
conclusão do procedimento, as informações poderão ser abertas e cabe sim, a montagem 318 
de um controle gerencial, o qual poderia ser compartilhado com o conselho, podendo 319 
inclusive ser acrescido no Plano de Dados Abertos. 320 
 321 
A conselheira Irene salientou que as informações ajudariam tanto na gestão da 322 
FUNDACENTRO como no conselho, possibilitando um melhor acompanhamento da 323 
instituição.  324 
 325 
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O conselheiro Itamar, se referindo a receitas advindas sem ser direto da União, 326 
relembrou que em alguns momentos, durante as reuniões do conselho, se vislumbrou a 327 
possibilidade de, em uma Ação Civil Pública, como a do Caso Shell ou, mais 328 
recentemente, a de Brumadinho, envolvendo bilhões de reais, sendo que a 329 
FUNDACENTRO poderia pleitear uma parte do montante para desenvolvimento de 330 
pesquisas, em conjunto com a sociedade, para que acidentes, como os citados, não 331 
voltem a acontecer, se tratando de uma receita totalmente justificável, em uma 332 
instituição como a FUNDACENTRO, a qual tem como uma das finalidades a de 333 
pesquisar e analisar o meio ambiente do trabalho e do trabalhador, para a identificação 334 
das causas dos acidentes e das doenças no trabalho. Finalizando, sugeriu que o 335 
Conselho, juntamente com a direção da FUNDACENTRO, poderiam se manifestar, 336 
pleiteando uma pequena parcela do montante para desenvolvimento de pesquisas. 337 
 338 
O Sr. Francisco informou sobre a criação de algumas leis, com a finalidade de destinar 339 
os recursos oriundos de condenações civis públicas para um fundo, o qual é gerido por 340 
um conselho, que conta com a participação de vários ministérios e atores da sociedade 341 
civil.  Informou também que a gerência do fundo admite projetos nas diversas áreas que 342 
tratam de direitos coletivos e difusos, possibilitando financiamentos com recursos do 343 
fundo que, por sua vez, são oriundos das condenações em ações, se tratando de uma 344 
das alternativas de receita mapeada pela atual administração. Esclareceu que a entidade 345 
está em processo de saneamento de uma série de questões, para possibilitar que a 346 
FUNDACENTRO tenha capacidade de gerenciar ou prospectar todas as oportunidades 347 
recebidas pela instituição. Finalizando, esclareceu que o gestor do fundo não 348 
descentraliza recursos e, sim, financia projetos, sendo que para pleitear recursos do 349 
fundo, é exigida a formatação de um projeto, dentro dos critérios de gestão do fundo, 350 
divulgados e publicados anualmente e, após análise do projeto pelo conselho, sendo 351 
deferido, o recurso é liberado à instituição. Informou que mesmo estando mapeado pela 352 
atual gestão da FUNDACENTRO, é importante estar consignado, pois demonstra a 353 
preocupação do Conselho com a questão.  354 
  355 
O conselheiro José Carlos, se referindo à página 20 do Relatório de Gestão, no que diz 356 
respeito à evolução do quantitativo de servidores, externou sua preocupação com relação 357 
aos dados constantes no quadro. Em seguida, passou a tecer alguns comentários 358 
relacionados ao parecer da Auditoria Interna referente ao Relatório de Gestão, 359 
manifestando sua preocupação, enquanto conselheiro, com os apontamentos relatados 360 
pelo Sr. Benedito. Finalizando, solicitou que fossem abordadas mais profundamente 361 
todas as fragilidades identificadas pela Auditoria Interna e como poderiam ser corrigidas. 362 
 363 
A Sra. Presidente esclareceu que o assunto faz parte do planejamento da nova gestão e 364 
será informado no item Prioridades de Atuação da FUNDACENTRO para 2019, 365 
oportunidade em que será detalhado sobre o que está em curso para contornar as 366 
situações apontadas no relatório. 367 
 368 
A conselheira Irene, corroborando o que foi dito pelo conselheiro José Carlos, informou 369 
que há vários anos as aprovações têm ocorrido com ressalvas, sempre importantes, mas 370 
que não prejudicam a aprovação, mas que são ressalvas significativas. 371 
 372 
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O conselheiro José Carlos observou que no parecer da Auditoria Interna, o Sr. Benedito 373 
demonstra confiança quando opina pela regularidade com ressalvas do Relatório de 374 
Gestão, considerando que as inconsistências detectadas, até que se prove o contrário, 375 
revestiu-se de boa fé, o que possibilita a aprovação por parte do Conselho.  376 
 377 
O Sr. Francisco comentou que a atual gestão é técnica e não possui carreira política, 378 
cabendo à administração realizar um diagnóstico objetivo da situação, extraindo os 379 
dados de contexto que permitam um aprendizado com os erros do passado para correção 380 
dos processos, resultando na elaboração de uma proposta de gestão. Informou não ter 381 
condições de discorrer sobre o que aconteceu no passado, mesmo tendo conhecimento 382 
dos dados objetivos e dos relatórios, sendo que diversas questões foram também 383 
apontadas pela Controladoria Geral da União, pelo Tribunal de Contas da União, pelos 384 
órgãos de planejamento e setoriais. Esclareceu que a gestão tem a situação 385 
razoavelmente mapeada e, à luz das técnicas de gestão aplicáveis às organizações de um 386 
modo geral, e às administrações públicas, de um modo particular, a entidade está 387 
trabalhando na elaboração de uma proposta. Destacou que o quadro de servidores da 388 
instituição é valoroso e, quando assumiu o cargo, optou por primeiramente conhecer o 389 
pessoal da casa, oportunidade em que pode identificar facilmente inúmeros talentos. 390 
Esclareceu que a entidade possui fragilidades que necessitam de um tratamento formal 391 
que a legislação requer, ou seja, materializando em um ato administrativo revestido de 392 
legalidade, envolvendo responsabilidade, as quais deverão ser devidamente 393 
individualizadas, resguardando a entidade, a qual está tomando as questões como dados 394 
do contexto e trabalhando com uma proposta objetiva, com muita responsabilidade no 395 
manejo do orçamento e dos recursos. Finalizando, informou que, por meio dos 396 
instrumentos de transparência como o PDA e submissão prévia dos relatórios aos 397 
senhores conselheiros, será possível um melhor acompanhamento por parte do Conselho 398 
e uma melhor avaliação do resultado do trabalho realizado pela gestão e, por fim, que a 399 
qualquer momento os senhores conselheiros poderão requerer informações para 400 
acompanhar o que está sendo realizado pela FUNDACENTRO.  401 
 402 
A Sra. Presidente, complementando as informações prestadas pelo Sr. Francisco, 403 
informou que na área administrativa e de orçamento, a entidade já conseguiu mapear 404 
muito do que precisa ser melhorado, sendo necessária a implantação de fluxos de 405 
trabalho, com a construção de que tudo tenha começo, meio e fim e sempre da mesma 406 
maneira, com registro formal e com observância de requisitos administrativos de 407 
legalidade, se tratando de critérios mínimos que devem ser observados. Informou 408 
também que a administração está revendo todos os contratos ativos na entidade, não só 409 
da sede, mas também das Unidades Descentralizadas e, todos os itens que deveriam ter 410 
sido cumpridos pelo trâmite estabelecido, a administração está refazendo e 411 
convalidando, sendo que todos os processos serão encaminhados para a Auditoria 412 
Interna. Esclareceu que se for identificado e houver necessidade de apuração de 413 
responsabilidade, será aberto processo administrativo disciplinar ou encaminhado para 414 
apuração ética. Destacou que se tem procurado deixar claro para os servidores que a 415 
utilização de bens e serviços da instituição deve ser no cumprimento dos objetivos 416 
institucionais e, quando se tratar de servidores aposentados ou colaboradores, deverão 417 
ser formalizados termos de adesão em atendimento à lei de adesão, sendo que pessoas 418 
que não trabalham na casa não podem ter disponibilizado um gabinete com computador 419 
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e acesso a rede e login, se tratando de pequenas situações que propiciam uma 420 
insegurança para quem trabalha na entidade, começando por pessoas que não são 421 
servidores, circulando livremente na FUNDACENTRO. Finalizando, informou que estão 422 
em revisão todos os itens básicos, desde a questão de quem circula no prédio até a 423 
questão dos contratos, com informações sobre seu custo, formas de pagamento e 424 
acompanhamento do seu pagamento. Informou sobre a elaboração e divulgação pela 425 
administração de um ofício-circular, suspendendo todas as aquisições de novas 426 
despesas por noventa dias, com a finalidade de traçar o custeio do exercício de 2019, 427 
sendo que após a realização do levantamento de quanto será necessário de orçamento 428 
até 31 de dezembro, será possível verificar qual o real déficit orçamentário e, com base 429 
nos dados levantados, serão realizadas as adequações necessárias para encaixar no 430 
orçamento da entidade. Complementando, informou que o Sr. Francisco está à frente do 431 
trabalho, o qual conta com pessoas competentes e empenhadas para sua conclusão, o 432 
qual está sendo mais rápido do que a administração imaginava. Sublinhou que a 433 
implantação do SEI tem um papel extremamente relevante, pois a partir do momento 434 
que todos os processos tenham trâmite eletrônico (até outubro), propiciar-se-á a 435 
divulgação de que o que está sendo feito, não por se tratar de apenas uma questão da 436 
nova direção, mas sim de um entendimentodos órgãos de controle externo, de uma nova 437 
cultura de gestão. Com a criação de padrões e fluxos de forma não pessoal, quem 438 
assumir conseguirá dar continuidade a toda execução orçamentária e da área técnica, 439 
tudo normatizado e inserido em sistemas para propiciar maior segurança, inclusive aos 440 
servidores.  441 
 442 
Após todos os esclarecimentos, a Sra. Presidente solicitou ao Sr. Robson que realizasse a 443 
apresentação referente a área técnica. 444 
 445 
O Sr. Robson cumprimentou a todos e, antes de iniciar, apresentou a sua equipe: Sr. 446 
Marcelo Prudente de Assis, Assistente da Diretoria Técnica e seu substituto; e Sra. Milda 447 
Jodelis, Analista em Ciência e Tecnologia. Informou que a Diretoria Técnica conta com 448 
um novo Assessor, Sr. Rogério Galvão da Silva. 449 
 450 
O Sr. Robson iniciou a apresentação informando que os resultados alcançados são 451 
referentes ao ano de 2018, sendo que basicamente a entidade trabalhou com três linhas 452 
de macroprocessos, que são: 1) Realizar estudos e pesquisas técnico-científicas 453 
pertinentes aos problemas que afetam a segurança e saúde do trabalhador; 2) 454 
desenvolver ações educativas relacionadas com a melhoria das condições de trabalho 455 
nos aspectos de saúde, segurança e meio ambiente do trabalho; e 3) Difundir 456 
informações que contribuam para a proteção e promoção da saúde do trabalhador. 457 
Informou, também, que dentro do Plano Plurianual - PPA, a FUNDACENTRO participa 458 
do Programa: Promoção do Trabalho Decente e Economia Solidária, cujo objetivo é 459 
promover o direito ao trabalho decente, por meio da inspeção laboral, do 460 
aperfeiçoamento dos regulamentos, da articulação de políticas, do diálogo social e de 461 
estudos, pesquisas e inovações, no campo da proteção ao trabalhador. Dando 462 
prosseguimento, informou as metas da FUNDACENTRO, dentro do PPA, para o triênio 463 
2016-2019: Desenvolver e publicar 180 estudos e pesquisas visando à melhoria das 464 
condições de trabalho e proposição de políticas públicas de prevenção em segurança e 465 
saúde no trabalho - Macroprocesso 1; e Alcançar seis milhões de pessoas por meio de 466 
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ações de educação e de difusão de conhecimentos técnicos e científicos para o 467 
desenvolvimento da cultura de prevenção em segurança e saúde no trabalho – 468 
Macroprocessos 2 e 3. Em seguida, passou a relatar sobre os resultados dos 469 
Macroprocessos. Complementando, informou sobre o desenvolvimento e publicação de 470 
estudos e pesquisas, destacando que, quando foram coletados os dados para inclusão no 471 
Relatório de Gestão, foram totalizados, em 2018: artigos técnicos: 20; livros e capítulos 472 
de livros: 12; Dissertações e teses: 13; Trabalhos completos em anais de eventos: 1; e 473 
Relatórios e pareceres técnicos: 1, sendo que, no conceito de Relatórios e pareceres em 474 
fase de finalização, serão um total de 22.  Destacou, também, sobre as ações de 475 
educação e de difusão de conhecimentos técnicos e científicos, que totalizaram 476 
1.718.590 pessoas alcançadas, por meio de acessos a vídeos no Youtube, bem como 477 
downloads de materiais no portal da FUNDACENTRO e da RBSO no portal do Scientific 478 

Electronic Library Online - SciELO. Em seguida, passou a informar sobre os destaques 479 
de 2018, que foram: Continuidade dos trabalhos – organização do trabalho, segurança 480 
química, nanotecnologia, proteção de máquinas, proteção respiratória, amianto; 481 
Transformações do mundo do trabalho – temas pesquisados: setor de transporte, o 482 
trabalho de professores, de jornalistas, do Uber, da mulher, a questão da saúde mental e 483 
do assédio moral; Participação na coordenação científica do 2º Seminário Internacional 484 
Brasil sem Amianto; Participação na 2ª Conferência das Partes para a Convenção de 485 
Minamata sobre Mercúrio, em Genebra; Coordenação do CPN – Comitê Permanente 486 
Nacional sobre Condições e Meio Ambiente do Trabalho na Indústria da Construção – 487 
NR18; Publicação da Norma de Higiene Ocupacional -NHO 11 – Avaliação dos níveis de 488 
iluminamento em ambientes internos de trabalho; e RBSO – comemoração de 45 anos 489 
com aumento de 47% nas submissões de artigos e mais de quatrocentos mil downloads 490 
de artigos, no portal do SciELO. Finalizando, informou ter apresentado uma síntese das 491 
informações passadas aos senhores conselheiros e que, no detalhamento do Informe de 492 
Gestão, constarão todas as outras ações que contemplam as atividades do Centro 493 
Técnico Nacional e das Unidades Descentralizadas, como feitas em anos anteriores. 494 
  495 
Após as apresentações das áreas administrativa e finalística, a Sra. Presidente submeteu 496 
à aprovação o Relatório de Gestão 2018. 497 
 498 
O conselheiro Itamar se manifestou pela aprovação com ressalvas. 499 
 500 
A conselheira Irene salientou a necessidade de cumprimentos, por parte do conselho, ao 501 
Sr. Benedito, pela seriedade de seu trabalho e a preocupação em expor as fragilidades 502 
detectadas pela auditoria, sendo que o conselho entende que, muitas das irregularidades 503 
apontadas, ocorreram por falta de pessoal ou pelas dificuldades enfrentadas pela 504 
instituição, talvez até por um pouco de falta de gestão e que a atual administração 505 
introduzirá uma gestão mais profissional na instituição. Finalizando, esclareceu que o 506 
conselho tem sempre seguido o posicionamento da Auditoria Interna. 507 
 508 
O conselheiro Itamar relembrou que, na última reunião do conselho, também foi 509 
apresentado o Relatório de Gestão do ano anterior e, no momento da sua apresentação, 510 
foi colocado que a entidade realizou várias atividades, não ficando demonstrada, no 511 
relatório, a falta de pessoal. Aproveitou para questionar como a entidade se manterá com 512 
a diminuição de recursos financeiros e humanos.  513 



 
FUNDACENTRO - FUNDAÇÃO JORGE DUPRAT FIGUEIREDO DE SEGURANÇA E 

MEDICINA DO TRABALHO 

Presidência 

 

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) 

 514 
A Sra. Presidente esclareceu que, com relação a questão de criação de fluxos e padrões 515 
de trabalho e a virtualização dos processos administrativos, se pretende a otimização dos 516 
recursos humanos já existentes, gerando um processo de trabalho mais eficiente. 517 
Esclareceu também que, se atualmente a entidade não conta com um maior número de 518 
servidores, terá que traçar prioridades do que é relevante e quais são os objetivos, 519 
focando nas prioridades e traçando formas de trabalho mais eficientes, dando condições 520 
para que os servidores trabalhem, pois a maior dificuldade hoje, na instituição, não se 521 
trata do orçamento e nem da necessidade de recursos humanos, e sim de motivar os 522 
servidores que estão na instituição. Finalizando, salientou que tem notado animação nos 523 
servidores, pelo fato da gestão pretender renovar o processo, trazendo novamente as 524 
prioridades para a casa, mas, ao mesmo tempo, nota pessoas que estão na entidade há 525 
muitos anos e que, ao longo desse tempo, como passaram vários gestores, acabaram 526 
desanimando com o pensamento de que vai começar tudo de novo e, diante desse 527 
cenário, se torna difícil engajar as pessoas e tentar concentrar esforços em um objetivo 528 
comum. Assim, mais do que trazer novas pessoas, é importante motivar as que estão na 529 
casa, possuidoras de um potencial talento para desenvolver e que tem muito zelo pela 530 
instituição. 531 
 532 
Após todos os esclarecimentos prestados, a Sra. Presidente colocou em votação a 533 
aprovação do Relatório de Gestão 2018, sendo aprovado com ressalvas por todos os 534 
presentes. 535 
 536 
O conselheiro Itamar, se referindo à questão da gráfica, informou não se tratar de uma 537 
deliberação do Conselho, mas a instituição fechou a gráfica no ano passado, sendo um 538 
assunto que foi bastante debatido no Conselho, mas que, por falta de quórum em uma 539 
reunião, acabou não sendo deliberado. Relembrou que, na época, o Conselho definiu que 540 
ficariam atentos em relação às publicações, se seriam impressas por empresa 541 
terceirizada ou disponibilizadas por aplicativo ou no site. Finalizando, perguntou em que 542 
momento seria apresentada uma prestação de contas sobre a gráfica, para que o 543 
Conselho se tranquilize sobre o desfecho da questão. 544 
 545 
A Sra. Presidente esclareceu ter realizado uma reunião com o pessoal de publicações 546 
para entender qual o fluxo e critérios para eleição do que é impresso ou não e, pelo seu 547 
entendimento, independentemente de existir gráfica ou não, a Comissão Editorial de 548 
Publicações, instituída pela entidade, elege o que será impresso em papel ou não e qual 549 
o volume de impressão. Esclareceu também que uma das prioridades da gestão é a 550 
criação de um fluxo com requisitos do que será publicado, bem como um trâmite 551 
mínimo de quanto tempo demora desde o pesquisador submeter o material até a sua 552 
publicação, estabelecendo prazos para editoração e arte. Finalizando, salientou que, 553 
quando um pesquisador submete um projeto para a área técnica, já tem que prever no 554 
seu cronograma, quando será submetido para publicação, se tratando de uma questão 555 
de normatização, cronograma e requisitos claros do que será ou não impresso. Com 556 
relação ao parque gráfico, teve conhecimento que o maquinário estava desatualizado e, 557 
se colocasse na ponta do lápis, hoje a contratação externa por obra sairia mais barato, 558 
rápida e o seu custo bem menor. 559 
 560 
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A conselheira Viviane, aproveitando o tema, sugeriu que, com relação aos critérios do 561 
que ser publicado, que se pense em temas e ações estratégicas. Informou que teve início 562 
a Campanha Nacional de Prevenção de Acidentes – CANPAT e. quando o Sr. Robson 563 
citou a questão do transporte, lembrou que o motorista profissional é a profissão, no 564 
país, que mais registra óbitos com acidentes fatais. Informou também que no mês de 565 
abril, com o início da campanha, realizaram a fiscalização no estado do Paraná, que 566 
culminou com a edição de uma cartilha de transportes só em meio digital, sendo que 567 
não conseguiram imprimir o documento, apesar de ser interessante entregar ao 568 
motorista no momento da abordagem pela fiscalização. Salientou a importância de, 569 
quando se tratar principalmente de temas prioritários, que se realize um esforço de 570 
planejamento de um trabalho conjunto entre a FUNDACENTRO e a Subsecretaria de 571 
Inspeção do Trabalho. 572 
 573 
A Sra. Presidente, complementando sobre a reunião realizada com o Comissão Editorial, 574 
informou que muitas vezes um livro é produzido pela FUNDACENTRO e de interesse de 575 
alguma instituição, seja pública ou privada, e para que o material seja lançado e 576 
distribuído fisicamente, a ideia é buscar parceiros para contribuírem na impressão das 577 
publicações. 578 
 579 
O Sr. Robson comentou se tratar da primeira vez, ao longo dos trinta e quatro anos que 580 
trabalha na FUNDACENTRO e no período que está Diretor Técnico, que testemunha uma 581 
gestora preocupada com a questão técnica da entidade e o alinhamento que está dando 582 
entre a FUNDACENTRO e a Subsecretaria de Inspeção do Trabalho, criando uma pauta 583 
comum e, realizando um trabalho de pesquisa conjunta, refletirá em um futuro próximo, 584 
nas publicações e materiais produzidos pela entidade.   585 
 586 
Quanto ao item “Calendário de reunião 2019”, a Sra. Presidente apresentou uma 587 
proposta e aproveitou para informar que a entidade está efetuando um levantamento dos 588 
acordos de cooperação e protocolos de intenções firmados pela FUNDACENTRO, 589 
inclusive dos relatórios de atividade dos últimos anos e planos trabalho para verificar 590 
quais serão submetidos ao Conselho e quais não terão continuidade, até por estarem 591 
vencidos. Esclareceu que, por não ter sido finalizado o levantamento para a reunião do 592 
dia, provavelmente será agendada uma reunião extraordinária com pauta específica para 593 
tratar dos acordos de cooperação. Destacou que a entidade recebeu novas propostas de 594 
acordos de cooperação a serem analisados e firmados, mas antes de submetê-los ao 595 
Conselho, serão apresentados os acordos vigentes para que se delibere pela sua 596 
continuidade ou não.  597 
 598 
O conselheiro Itamar relembrou que nos últimos tempos as reuniões ordinárias eram 599 
realizadas bimestralmente e não recorda se no estatuto está previsto um número mínimo 600 
de reuniões. 601 
 602 
A Sra. Presidente informou que no estatuto vigente está prevista a realização das 603 
reuniões a cada dois meses e está em andamento no Secretaria de Gestão do Ministério 604 
da Economia, algumas alterações formais no estatuto, levando em consideração a 605 
extinção do  Ministério do Trabalho e a vinculação da FUNDACENTRO ao Ministério da 606 
Economia. Como a composição do Conselho Curador teve que ser revista para se 607 
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adequar a nova estrutura de ministérios, a periodicidade das reuniões provavelmente 608 
passará de dois para quatro meses, e que haverá a possibilidade de realização das 609 
reuniões do Conselho por videoconferência, pois o grande problema é a questão do 610 
quórum para realização das reuniões, sendo que muitos conselheiros, principalmente da 611 
bancada de governo, se deslocam de Brasília e, com a possibilidade da videoconferência, 612 
facilitará até a realização de mais reuniões durante o ano, sejam ordinárias ou 613 
extraordinárias. 614 
 615 
O conselheiro Itamar salientou ser interessante a possibilidade de ocorrerem reuniões 616 
extraordinárias, pois poucas reuniões com pauta e documentos muito extensos, acabam 617 
não sendo muito produtivas. Relembrou que as reuniões eram transmitidas por 618 
videoconferência, as quais contavam com a participação das Unidades Descentralizadas 619 
e possibilitava que os servidores acompanhassem a reunião por meio da disponibilização 620 
de um link.  621 
 622 
A Sra. Presidente esclareceu que a ideia é de que os membros do Conselho que residam 623 
em São Paulo se reúnam no Centro Técnico Nacional – CTN, e os de Brasília no Centro 624 
Regional de Brasília – CRDF.  625 
 626 
A conselheira Irene se manifestou favoravelmente quanto a data sugerida, 02/12, por 627 
ser um período que possibilita a entidade finalizar os relatórios a serem apreciados pelo 628 
Conselho e que necessitam ser encaminhados no início do ano seguinte.   629 
 630 
Após todos os esclarecimentos, os senhores conselheiros deliberaram pelas seguintes 631 
datas para realização das reuniões do conselho: 19/08, às 14 horas; e 02/12, às 14h. 632 
 633 
A Sra. Presidente passou ao item da pauta referente ao Decreto de Estatuto da 634 
FUNDACENTRO informando que, como houve a reestruturação dos ministérios, no início 635 
do ano receberam demanda para recompor a estrutura do Conselho Curador e, quando 636 
do envio do pedido de alteração à Secretaria de Gestão do Ministério da Economia, a 637 
administração aproveitou para realizar algumas alterações de forma no estatuto, sem 638 
alterar a parte de objetivos institucionais ou de competências da Diretoria Executiva ou 639 
Presidência, somente atualizando para atendimento da legislação, regularização da 640 
composição do Conselho, alterando de dois para quatro meses a regularidade das 641 
audiências, a possibilidade de realização por videoconferência e a criação da 642 
Corregedoria e Ouvidoria. Esclareceu que a questão da criação da Corregedoria é 643 
bastante importante, pois atualmente para cada processo administrativo ou de 644 
sindicância há a necessidade de ser composta uma comissão, sendo que muitas vezes os 645 
servidores não querem participar por já terem outras atribuições e a finalidade, com a 646 
criação da Corregedoria, é constituir uma comissão permanente processante, para que 647 
seus integrantes se dediquem exclusivamente a análise de questões disciplinares. Com 648 
relação a questão da criação da Corregedoria, informou que se trata de uma inovação e 649 
uma novidade para atendimento das questões da casa, mas também uma demanda dos 650 
órgãos de controle. Esclareceu também que a criação da Ouvidoria é para atendimento a 651 
uma legislação já existente, que propiciará maior transparência aos procedimentos e 652 
documentos internos e externos.  653 
 654 
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O conselheiro Itamar comentou que no passado foi formada uma comissão dentro do 655 
Conselho, para estudar uma alteração significativa do estatuto e, durante esse tempo, 656 
houve mudança na Presidência da FUNDACENTRO, sendo que o novo presidente queria 657 
mudar a sede da instituição para Brasília e, durante a sua gestão, as reuniões do 658 
conselho foram transferidas para Brasília, sendo que participou de várias reuniões no 659 
Centro Regional de Brasília. Esclareceu que a ideia do presidente era que em São Paulo 660 
ficasse o Centro Técnico Nacional e a Direção da FUNDACENTRO ficaria instalada em 661 
Brasília. Continuando, informou sobre as principais mudanças que ocorreriam com a 662 
alteração do estatuto. Finalizando, esclareceu que é no momento de alteração de 663 
estatuto que o Conselho deveria ser consultado, pois como representante dos 664 
trabalhadores, depois de muitos anos, pelo menos na empresa em que trabalha, se 665 
conseguiu eleger um representante dos trabalhadores no conselho. Destacou que, por 666 
representar uma central sindical, sabe da importância de um servidor ser eleito como 667 
representante dos trabalhadores da FUNDACENTRO na composição do conselho. 668 
Aproveitou para deixar registrado que, em algum momento, o assunto deveria ter sido 669 
discutido, inclusive com relação à questão da paridade e inovação do conselho. 670 
 671 
A Sra. Presidente esclareceu que a demanda de alteração do estatuto veio do Ministério 672 
da Economia, para realizar as adequações legislativas, ficando combinado que, até o 673 
final do ano, a entidade vai redesenhar o modelo do que se espera para a área finalística 674 
da FUNDACENTRO e, com base nisso, propor outras alterações estruturais, bem como 675 
no estatuto. Com relação à questão da composição do conselho, a Sra. Presidente 676 
informou que foi publicado o Decreto nº 9759, de 11 de abril de 2019, o qual extinguiu e 677 
estabeleceu diretrizes, regras e limitações para colegiados da administração pública 678 
federal direta, autárquica e fundacional e, pelo que consta, o conselho da 679 
FUNDACENTRO será mantido, mas será necessário enviar, até o dia 28 de maio, uma 680 
proposta justificando a manutenção e existência do conselho. Finalizando, mencionou 681 
que, para a entidade se adequar ao decreto será necessário rever a estrutura do 682 
Conselho, pois caso seja prevista a inclusão do Ministério Público e de universidades, 683 
haverá uma redução dos representantes das outras bancadas e, caso se mantenha mais 684 
de sete membros, deverá ser justificado e submetido à aprovação da Casa Civil. 685 
 686 
A conselheira Viviane, se referindo à observação do conselheiro Itamar sobre o dispêndio 687 
de trabalho e de tempo na proposta de elaboração do estatuto, sugeriu que seja 688 
apresentado à nova direção, o texto finalizado e consolidado referente à alteração do 689 
estatuto, para ser avaliado em um momento futuro, quando surgir a oportunidade de 690 
realmente elaborar os termos de funcionamento do novo conselho. 691 
 692 
A Sra. Presidente esclareceu que, de momento, a administração está realizando um 693 
levantamento para sanear tudo que é necessário na área administrativa, sendo depois 694 
possível voltar os olhos com mais ênfase para a área técnica. Comentou que o Sr. 695 
Robson está sendo muito parceiro nesse trabalho e a administração está em processo de 696 
reestruturação da área finalística da entidade, em conjunto com a Secretaria do 697 
Trabalho e Subsecretaria de Inspeção do Trabalho, inclusive com a redução do quadro 698 
de pessoal, tendo em vista a necessidade da FUNDACENTRO começar a trabalhar de 699 
forma interdisciplinar, com outros órgãos, entidades públicas e privadas. Para tanto 700 
precisará firmar novos acordos de cooperação com os respectivos planos de trabalho. 701 
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Informou ter conversado com alguns conselheiros antes da reunião, oportunidade em 702 
que se apresentou e perguntou se tinham sugestões de assuntos prioritários, de acordo 703 
com as bancadas, que deveriamser trazidos à tona pela FUNDACENTRO. Informou, 704 
também, que a entidade tem recebido algumas demandas da Secretaria Especial de 705 
Previdência e de Trabalho e aproveitou para solicitar aos conselheiros que tiverem um 706 
tema, o tragam para a FUNDACENTRO, para que a entidade possa focar os esforços e 707 
produzir estudos e relatórios voltados ao tema, pois uma das missões do conselho, mais 708 
importante do que aprovar relatórios, é trazer a visão da sociedade para dentro da 709 
instituição daquilo para onde tem que voltar seus esforços. Aproveitou para solicitar aos 710 
representantes das bancadas dos trabalhadores e patronal, para verificarem qual a 711 
deficiência da legislação, o que necessita ser alterado, modernizado ou regulamentado. A 712 
gestão espera que os conselheiros enviem contribuições para a instituição, não só 713 
durante as reuniões, mas que seja mantido um contato mais ativo e, uma das ideias, é a 714 
criação de uma lista de e-mail dos conselheiros para envio de relatórios periódicos e que 715 
o mesmo aconteça de fora para dentro, com envio de contribuições ou apontamentos. 716 
 717 
O conselheiro Itamar informou que, em conversa com o Sr. Marcelo, da Diretoria 718 
Técnica, antes do início da reunião, comentou ser louvável o contato feito por telefone, 719 
em que a Presidente informou ter assumido a instituição, com uma visão mais técnica 720 
de gestão e, na oportunidade, pode colocar um pouco de sua visão, mas seu papel, 721 
enquanto representante, é o de escutar a base e trazer ao conselho e, por estarmos em 722 
um período atribulado das agendas, acaba dificultando, mas o que é trazido ao conselho 723 
já foi discutido no Fórum das Centrais Sindicais, onde são pautadas questões de saúde e 724 
segurança do trabalho e, enquanto bancada, poderia se trazer algo mais consolidado e 725 
de consenso entre as demais centrais sindicais, não impedindo que uma central ou 726 
outra apresente um plano ou um detalhe, citando, como exemplo, a questão do 727 
motorista de transporte público de São Paulo. Finalizando, informou que pretende, para 728 
a próxima reunião, encaminhar algum assunto prioritário e consolidado para 729 
apreciação. 730 
 731 
A Sra. Presidente aproveitou para convidar os senhores conselheiros a participarem do 732 
evento da CANPAT, a ser realizado no dia 25 de abril, na FUNDACENTRO, em parceria 733 
com a SIT/SEGUR/SP, sendo que o tema para a Campanha para este ano é 734 
Gerenciamento de Riscos, o qual tem muito a ver com a questão de Brumadinho e no 735 
evento serão proferidas cinco palestras, com temas sobre a visão da questão do acidente 736 
de trabalho e da sua prevenção, visto por diversas instituições. Informou que o evento 737 
contará com a participação de palestrantes da FUNDACENTRO, que trará a visão da 738 
instituição; um da SIT, trazendo a visão da fiscalização; um da OIT, trazendo uma visão 739 
de fora para dentro; um do INSS, que tratará o impacto do caso de Brumadinho para a 740 
seguridade social e, por fim, uma palestrante da AGU que falará sobre a atuação nas 741 
ações regressivas acidentárias do INSS, sendo que a ideia do evento é trazer uma visão 742 
multidisciplinar da prevenção e de acidentes do trabalho e fomentar uma cultura de 743 
prevenção, pois o mais importante no papel da FUNDACENTRO não é apontar onde 744 
existe um item que possa gerar um acidente do trabalho ou um elemento ou agente 745 
químico ou biológico que dê ensejo a um adicional de insalubridade ou periculosidade, 746 
sendo que seu papel principal é apontar como reduzir a exposição do empregado a esses 747 
agentes, que possam trabalhar sem se expor ou de uma maneira totalmente isolada ou 748 
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reduzida, realmente na prevenção de acidentes e de doenças. Frisou que a 749 
FUNDACENTRO tem um papel fundamental, pois não existe outra instituição de governo 750 
que se ocupe do que é dever da entidade, se tratando, por si só, uma justificativa para 751 
manutenção da instituição no modelo que é, pois se a FUNDACENTRO não cumprir seu 752 
papel institucional, hoje, não existe uma instituição neutra e isenta que realize esse 753 
papel e tipo de pesquisa. Finalizando, passou a palavra para a Sra. Renata. 754 
 755 
A Sra. Renata cumprimentou a todos, informando que está no cargo de Chefe da Seção 756 
de Segurança e Saúde no Trabalho da Superintendência Regional do Trabalho no Estado 757 
de São Paulo e que, dentro das ações da CANPAT, que a SIT, por meio da coordenação 758 
das ações de segurança, instituiu a campanha há alguns anos. Deesde o ano passado o 759 
começo é no mês de abril, sendo que neste ano ocorrerá de 04 de abril até o mês de 760 
novembro. Esclareceu que a campanha é composta por várias ações, dentre elas, um 761 
evento em memória às vítimas de acidentes do trabalho, comemorado em 28 de abril e 762 
que neste ano será realizado no dia 25, em parceria com a FUNDACENTRO. Aproveitou 763 
para convidar os senhores conselheiros a participarem de outro evento, no dia 30 de 764 
abril, o qual será divulgado em breve e contará com a Sra. Presidente na mesa de 765 
abertura e realizado em parceria com a FIESP,  com a participação de palestrantes da 766 
ABIQUIM, FIESP e de dois auditores fiscais e transmitido por videoconferência. Informou 767 
também sobre outras ações ao longo do ano, dentre elas que no dia 10 de outubro será 768 
realizada a CANPAT Escolas, que espera ser realizado em parceria com a 769 
FUNDACENTRO. Esclareceu que no ano passado tiveram uma atuação bem significativa 770 
do estado, com a participação de cem por cento dos SESI´s paulistanos nas atividades, 771 
sendo que a SIT promoveu uma ação nacional entre as escolas do ensino fundamental I 772 
e II e do ensino médio,  e que São Paulo ganhou o primeiro, segundo e terceiro lugares 773 
de redação e primeiro lugar de desenho. Finalizando, informou que o evento foi bem 774 
interessante e que o SESI demonstrou interesse em participar nacionalmente da 775 
CANPAT Escolas. 776 
 777 
A Sra. Presidente aproveitou para informar que a Sra. Renata virá para compor a equipe 778 
da FUNDACENTRO, sendo que está aguardando uma alteração de uma portaria para 779 
que que tome posse. Informou que a entidade está tentando agregar pessoas técnicas e 780 
ligadas à área para compor o seu quadro de servidores. Destaacou que a Unidade 781 
Descentralizada de Santa Catarina atualmente está sem chefia, sendo que indicaram 782 
uma pessoa também da área de fiscalização, uma auditora aposentada, Rosemary Dutra 783 
Leão, que deverá assumir o cargo em maio e que poderá ajudar muito a instituição. 784 
Apesar de estar assumindo uma posição de chefia administrativa, é uma pessoa que já 785 
trabalhou na SIT por muitos anos, na CGNOR e é especialista na questão de 786 
normatização de SST. 787 
 788 
O Sr. Robson comunicou já constar no portal da entidade informações sobre a realização 789 
do V Congresso Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho Portuário e Aquaviário, que 790 
acontecerá no período de 11 a 13 de junho de 2019 em Recife, e aproveitou para 791 
convidar os senhores conselheiros para participarem do evento.  792 
 793 
O conselheiro Frederico consultou se o evento do dia 25 será transmitido por 794 
videoconferência, o qual foi informado, pelo Sr. Robson, da disponibilização de um link 795 
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para que as Unidades Descentralizadas possam acompanhar o evento. 796 
Complementando, o conselheiro Frederico perguntou se a FUNDACENTRO, por ter um 797 
canal no youtube, divulgará o evento pelo canal, pois em caso positivo, poderia 798 
encaminhar e-mail aos sindicatos informando sobre a realização do.   799 
 800 
O Sr. Robson informou sobre a realização do I Simpósio Sobre Exposição Ocupacional a 801 
Radiações Ionizantes no Brasil, que será realizado nos dias 23 e 24 de abril, no auditório 802 
do IPEN, em virtude do grande número de inscritos, os quais não caberiam no auditório 803 
da FUNDACENTRO. Informou também que o simpósio é um trabalho conjunto da 804 
FUNDACENTRO com o Ministério da Saúde. 805 
 806 
A conselheira Viviane, enquanto representante da SIT, demonstrou sua satisfação com o 807 
atual alinhamento existente entre a SIT e a FUNDACENTRO, pelo fato dos dois órgãos 808 
terem a mesma missão, mas com atuações diferentes e que, antes desse alinhamento, 809 
era muito complicado um esforço relacionado à sensibilização da sociedade em relação à 810 
necessidade de prevenir acidentes e doenças do trabalho, pois cada órgão trabalhava 811 
com um tema e organizava o seu próprio evento. Informou da necessidade de um 812 
alinhamento efetivo, se comprometendo a promovê-lo em todas as esferas, inclusive para 813 
a próxima CANPAT. Aproveitou para agradecer o empenho da entidade na efetivação 814 
desse alinhamento. 815 
 816 
A Sra. Presidente informou que tanto a conselheira Viviane quanto a Sra. Renata têm 817 
auxiliado muito a entidade e já existe um trabalho realizado pela SEGUR e AGU, 818 
referente às regressivas acidentárias com a elaboração de ações coletivas contra grandes 819 
empresas, com a finalidade de otimizar os trabalhos evitando, assim, o ajuizamento de 820 
várias ações. Afirmou que com a elaboração de relatórios robustos elaborados pela 821 
SEGUR, foi possível ajuizar as ações, se tratando de um trabalho que continua sendo 822 
desenvolvido com a AGU, e que a FUNDACENTRO será integrada nesse trabalho. 823 
Finalizando, informou que, quando se trabalha com um bom relacionamento com outras 824 
entidades, se torna mais fácil trabalhar em conjunto atingir um objetivo com maior 825 
rapidez e facilidade.  826 
 827 
O conselheiro Marcelo se referindo ao Escritório Regional da Baixada Santista, informou 828 
que o movimento sindical se encontra apreensivo para saber qual o pensamento da 829 
Presidente quanto à questão da manutenção da FUNDACENTRO em Santos. 830 
 831 
A Sra. Presidente esclareceu que o Escritório Regional da Baixada Santista está mantido 832 
e a questão vista foi que não fazia sentido um prédio de dois mil metros quadrados ao 833 
custo de setecentos mil reais por ano de manutenção de sua estrutura para dois 834 
servidores. Esclareceu que em outras unidades com um número maior de servidores, o 835 
custo é menor. Além disso, a entidade tem uma limitação orçamentária, com um déficit 836 
de seis milhões de reais, e, como no prédio em Santos houve o desabamento de uma 837 
parte da edificação, inclusive com a defesa civil tendo interditado o local, não haveria 838 
recursos para as arrumações. Concluindo, informou que como o ERBS possui apenas 839 
dois servidores, é muito mais eficiente que trabalhem em uma estrutura de uma 840 
instituição do poder executivo federal já existente; como estavam alocados na 841 
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Superintendência Regional do Trabalho em Santos, lá permaneceram e o prédio foi 842 
devolvido para a SPU. 843 
 844 
Como a Superintendência do Trabalho tinha uma demanda com prazo até maio para 845 
saír do local onde está, a administração conversou com o pessoal da SPU. Hoje, 846 
portanto, o prédio que estava com a FUNDACENTRO foi destinado à Superintendência e 847 
os servidores do ERBS lá trabalharão. Finalizando, informou que os servidores serão 848 
mantidos e que a questão de Santos se trata de uma revisão de estrutura. 849 
 850 
A conselheira Irene aproveitou para desejar uma excelente gestão e salientar que na 851 
reunião ficou demonstrado que o Conselho pode confiar nos resultados dos próximos 852 
meses, pois ficou clara a preocupação de, em princípio, reconhecer os talentos da 853 
instituição, que são realmente maravilhosos e extremamente dedicados, e a preocupação 854 
de realizar uma gestão que possibilita a correção de eventuais distorções, deixando a 855 
todos bastante felizes e, como ex-servidora da casa, tem um amor a tudo que se é 856 
realizado pela instituição. Finalizando, desejou pleno sucesso à nova administração em 857 
tudo que realizarem e, naquilo que o Conselho puder colaborar, se colocou à disposição. 858 
 859 
O conselheiro Marcelo informou trazer mensagem positiva do Presidente da Nova Central 860 
Sindical, José Calixto Ramos e do Presidente da Federação dos Trabalhadores da Saúde 861 
do Estado de São Paulo, Edison Laércio de Oliveira, desejando uma boa gestão e que e 862 
casa volte a desempenhar o seu papel fundamental.   863 
 864 
A conselheira Terezinha aproveitou para, em nome do Ministério da Saúde, desejar boas 865 
vindas à nova administração e uma boa gestão e que possam continuar realizando vários 866 
trabalhos em parceria, pois a FUNDACENTRO é fundamental para a divulgação do 867 
trabalho realizado pelo Ministério da Saúde em parceria com a entidade. 868 
 869 
A Sra. Presidente aproveitou para solicitar à conselheira Terezinha que seja portadora de 870 
uma demanda da FUNDACENTRO, a qual reivindica um assento no Conselho Nacional 871 
de Saúde. 872 
 873 
O conselheiro Itamar, em nome da CUT, desejou à nova administração uma boa gestão e 874 
que podem contar com o Conselho para a defesa do trabalhador. Comentou que, como 875 
representante dos trabalhadores na CTPP, percebeu que a FUNDACENTRO, neste último 876 
período, até antes da nova gestão, está tendo uma participação mais efetiva, não só na 877 
CTPP, mas em outros grupos de trabalho que discutem as Normas Regulamentadoras, 878 
pois participam técnicos experientes e competentes. Também lembrou a participação da 879 
entidade em outros fóruns com temas como saúde e meio ambiente, citando o da 880 
CONASQ, que trata de uma comissão muito mais governamental, e que a 881 
FUNDACENTRO tem realizado um trabalho muito importante. 882 
 883 
Nada mais havendo a ser tratado, a Sra. Presidente agradeceu a presença de todos, se 884 
colocando à disposição dos senhores conselheiros no que necessitarem coletivamente e 885 
individualmente,  mantendo as portas sempre abertas e o canal de comunicação livre.  A 886 
próxima reunião será realizada no dia 19 de agosto, às 14 horas. 887 


