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TERMO DA 82ª (OCTOGÉSIMA PRIMEIRA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO 
CONSELHO CURADOR DA FUNDACENTRO 

 

1. DATA, HORA E LOCAL:  

 
. Data: 19/08/2019                        Hora: 14h 

. Local: Sala Diogo Pupo Nogueira 
 
2. PARTICIPANTES: 
 

 Felipe Mêmolo Portela – Presidente da FUNDACENTRO e do Conselho Curador 

 Marina Brito Battilani – Diretora Executiva da FUNDACENTRO 

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

 Orion Sávio Santos de Oliveira – Representante da Secretaria de Previdência da Secretaria 
Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia 

 Viviane de Jesus Forte – Representante da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do 
Ministério da Economia (por videoconferência) 

 Adauto de Oliveira Duarte – Representante da CNF – Confederação Nacional das Instituições 
Financeiras 

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

 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 do Brasil 

 Itamar Sanches – Representante da CUT – Central Única dos Trabalhadores 

 João Donizete Scaboli – Representante da Força Sindical 

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

 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 e de sua suplente Terezinha Reis de Souza Maciel – 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 

 Jairo José da Silva– Representante da Nova Central Sindical 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: Murilo Albertini Borba – Procurador Chefe da Procuradoria 1 
Federal/FUNDACENTRO; Maurício Maia, Procuradoria Federal/FUNDACENTRO; 2 
Benedito Silva Guimarães Filho, Auditor Chefe; Gustavo Holzbach Haibara, Assistente 3 
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da Auditoria Interna; Fernanda de Lima Araujo – Assessora da Diretoria Executiva: 4 
Cristiane Reimberg, Chefe da Assessoria de Comunicação Social; Marcelo Prudente de 5 
Assis, Assistente da Diretoria Técnica; Erika Alvim de Sá e Benevides, Coordenadora da 6 
Coordenação de Diagnósticos e Prospecções. Participaram também, por 7 
videoconferência, os senhores Clóvis Veloso de Queiroz Neto, da Confederação Nacional 8 
de Saúde - CNS e Rômulo Machado e Silva, representando o conselheiro Bruno Silva 9 
Dalcomo. 10 
 11 
O Sr. Presidente deu início a reunião, informando ser Procurador Federal de carreira e 12 
que está Presidente da FUNDACENTRO desde o mês de junho de 2019. Esclareceu que 13 
desde quando a Sra. Marina assumiu a Presidência estavam trabalhando em conjunto, 14 
sendo que a ideia inicial era ter vindo à mesma época, não sendo possível por conta da 15 
agenda em Brasília. Esclareceu também que a Sra. Marina começou montando a equipe, 16 
sendo ótimo, pois quando de sua vinda, o trabalho estava muito bem encaminhado e 17 
aproveitou para agradecer publicamente a Sra. Marina por todo avanço que conseguiu 18 
junto à equipe da FUNDACENTRO, em um período tão curto. Finalizando, informou que 19 
o objetivo é de colocar a entidade para produzir, modernizando-a administrativamente e 20 
trazendo-a para a nova configuração do Ministério da Economia, viabilizando uma 21 
oportunidade única de juntar a previdência e trabalho, passando a ter um órgão técnico 22 
subsidiando a política de previdência e trabalho, sendo que a parte técnica é muito 23 
importante e a entidade não pode perder a oportunidade de uma conjuntura a qual não 24 
se apresenta a todo o momento. 25 

 26 

Em seguida, o Sr. Presidente passou a palavra à Sra. Marina, a qual informa ter 27 

assumido a Diretoria Executiva e que priorizou dar atenção maior às Unidades 28 

Descentralizadas, tendo realizado o mapeamento das unidades, identificando o que 29 

está sendo realizado por cada uma delas, quantos servidores possuem e quais estão 30 

em abono de permanência, para se verificar como, no futuro, poderá haver a  31 

reestruturação. Finalizando, informou sobre a elaboração de um plano de 32 

integridade e que esteve em Brasília, juntamente com o Sr. Guilherme, Assistente do 33 

Diretor de Administração e Finanças, participando de um curso de Multiplicadores 34 

em Gestão de Riscos e Integridade, da Secretaria de Controle Interno do Ministério 35 

da Economia. Comentou que até o final do ano estão previstas ações que propiciarão 36 

uma conscientização dos servidores da casa sobre a necessidade do controle de 37 

risco, sendo que a sua efetivação se dará inicialmente pela Diretoria de 38 

Administração e Finanças e, em seguida, pela Diretoria Técnica. 39 

 40 

Em seguida, os senhores conselheiros realizaram uma breve apresentação e, após, o 41 

Sr. Presidente desejou boas-vindas a todos os presentes.  42 

 43 
O Sr. Presidente declarou aberta a 82ª Reunião Ordinária do Conselho Curador e, dando 44 
início aos assuntos da pauta, colocou para aprovação a ata da 81ª Reunião Ordinária, 45 
realizada no dia 12 de abril de 2019. Após apreciação dos senhores conselheiros, a ata 46 
foi aprovada por unanimidade. 47 
 48 
O Sr. Presidente informou da importância em se realizar a presente reunião, mesmo 49 
possuindo pouco caráter deliberativo, pelo fato da atual gestão ter completado seis 50 
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meses, contando a partir da chegada da Sra. Marina, sendo que ocorreram alguns 51 
avanços significativos na parte administrativa. Esclareceu que o governo como um todo 52 
está com um problema sério de orçamento e que passamos por uma situação de 53 
contingenciamento do orçamento, sendo que a FUNDACENTRO iniciou o ano com 54 
compromissos acima do orçamento previsto e a atual gestão realizou um grande 55 
trabalho, conseguindo colocá-la novamente no rumo. Esclareceu também que a entidade 56 
possui um planejamento para o próximo semestre, cujo objetivo é fazer com que a 57 
FUNDACENTRO volte a ter uma alta capacidade de pesquisa, sendo que atualmente a 58 
entidade tem um trabalho importante de divulgação e de replicar conhecimento, mas, 59 
por uma série de particularidades, a entidade tem tido um pouco de dificuldade em 60 
produzir novos conhecimentos e, principalmente, fazer com que sejam transmitidos para 61 
dentro e fora de governo. Esclareceu que está sendo estudada pelo Diretor Técnico, 62 
juntamente com sua equipe, uma repaginação da área técnica, tornando-a mais veloz e 63 
adequada, com uma estratégia clara e alinhada com o Ministério da Economia como um 64 
todo, mas, principalmente, à Secretaria Especial de Previdência e Trabalho. Pretende-se 65 
que, com a participação da FUNDACENTRO, o Brasil tenha trabalhos técnicos já 66 
elaborados e debatidos com a sociedade, ouvindo todas as partes envolvidas, para que as 67 
discussões sejam amparadas com subsídios técnicos. Finalizando, informou que serão 68 
realizadas apresentações dos Srs. Francisco, Diretor de Administração e Finanças e 69 
Robson, Diretor Técnico, o qual apresentará uma área nova que foi desenvolvida e está 70 
sendo coordenada pela Sra. Erika, a qual está presente à reunião.  71 
 72 
Em seguida, o Sr. Presidente solicitou ao Sr. Benedito que informasse sobre o Plano de 73 
Providências Permanente da Auditoria Interna. 74 
 75 
O Sr. Benedito cumprimentou a todos e iniciou sua apresentação informando que, na 76 
última reunião, a auditoria apresentou seu parecer sobre o Relatório de Gestão, sendo 77 
colocadas algumas recomendações que ainda não haviam sido tomadas providências, 78 
por parte das Unidades Descentralizadas. Naquela oportunidade os senhores 79 
conselheiros cobraram sobre quando teriam conhecimento das providências adotadas 80 
pelas Unidades Descentralizadas e, por esse motivo, a Auditoria elaborou o Plano de 81 
Providências com relação ao que ainda não foi feito ou está em andamento. Na 82 
sequência, o Sr. Benedito perguntou aos senhores conselheiros se restou alguma dúvida 83 
com relação ao relatório contendo o Plano de Providências. 84 
 85 
O conselheiro José Carlos se manifestou, perguntando se a Nota Técnica se refere 86 
apenas às pendências de três unidades. 87 
 88 
O Sr. Benedito esclareceu que, se verificar o parecer da Auditoria apresentado na 89 
reunião anterior, para cada uma das unidades citadas na Nota Técnica consta um 90 
número grande de pendências: foram emitidas sete recomendações para a Unidade 91 
Descentralizada do Paraná, sendo atendidas seis; na do Distrito Federal foram emitidas 92 
vinte e uma, das quais quatorze foram atendidas, seis parcialmente atendidas e uma 93 
não houve manifestação, ficando um alerta ao gestor para evitar utilização de veículos 94 
sem o devido preenchimento correto dos itinerários e, no caso de reincidência, poderá 95 
ser apurada responsabilidade; e, por fim, na da Bahia foram emitidas dezessete 96 
recomendações, sendo que dezesseis foram atendidas e uma parcialmente atendida. 97 
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Complementando, esclareceu que, com relação à sede, existem dezessete pendências, 98 
sendo que apenas quatro são de exercícios anteriores, ou seja, de auditorias realizadas 99 
antes de 2018, e que as restantes foram citadas no último relatório da Controladoria 100 
Geral da União – CGU, logo a entidade está dentro do prazo para resposta. 101 
 102 
O conselheiro José Carlos, relembrando de uma reunião ocorrida no ano passado, onde 103 
foi apresentado um extenso Relatório da Auditoria, contendo vários problemas, 104 
perguntou se, de tudo o que foi visto no relatório, só restou o que consta na Nota 105 
Técnica e se as demais pendências foram sanadas. 106 
 107 
O Sr. Benedito esclareceu que a Nota Técnica se refere ao parecer da Auditoria Interna 108 
sobre o Relatório de Gestão, sendo que, na última reunião, a Auditoria apresentou um 109 
parecer sobre o Relatório de Gestão, onde constavam algumas pendências com relação 110 
às Unidades Descentralizadas e na Nota Técnica constam as respostas. 111 
 112 
O Sr. José Carlos se referindo à Nota Técnica, comentou que, pelo tamanho da 113 
FUNDACENTRO e por tudo que representa e pode realizar, constam pequenas 114 
irregularidades e, se referindo a uma constatação citada na nota, referente à Unidade 115 
Descentralizada do Distrito Federal, na qual seis recomendações foram parcialmente 116 
atendidas, observou constarem oito e não seis. 117 
 118 
O Sr. Benedito esclareceu constarem sete recomendações, sendo que seis foram 119 
parcialmente atendidas e uma não houve manifestação do gestor, mas ficando um alerta 120 
que, caso haja reincidência, será apurada responsabilidade. 121 
 122 
O conselheiro Frederico observou que uma das recomendações não se encaixava nem 123 
como parcialmente atendida e nem como sem manifestação do gestor, se referindo a não 124 
utilização do Cartão Corporativo pela Unidade Descentralizada do Distrito Federal, em 125 
virtude da servidora responsável pela utilização do cartão encontrar-se em licença 126 
médica, se tratando de uma recomendação com outro aspecto e, no seu entendimento, 127 
se trataria da oitava citada pelo conselheiro José Carlos. 128 
 129 
O Sr. José Carlos informou que também não detectou resposta sobre o levantamento dos 130 
valores do Imposto sobre Serviços - ISS, recolhido a partir das notas fiscais e prestação 131 
de serviços. 132 
 133 
O Sr. Benedito esclareceu que o levantamento ainda se encontra pendente, sendo que foi 134 
detectado por auditoria externa realizada pela CGU. 135 
 136 
O Sr. Presidente solicitou ao Sr. Benedito para descrever as que estão pendentes no 137 
CTN. 138 
 139 
O Sr. Benedito, se referindo a relatórios anteriores da CGU, esclareceu que estão 140 
pendentes quatro respostas de exercícios anteriores, que são: o levantamento citado pelo 141 
conselheiro José Carlos; a implantação de um manual para o sistema de patrimônio, que 142 
está em vias de ser aprovado; um processo de sindicância que ainda não foi claramente 143 
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esclarecido para a CGU e, por último, uma posição da Auditoria Interna com relação ao 144 
PAINT de 2014, o qual já foi respondido. 145 
 146 
O Sr. Presidente esclareceu que no que concerne ao uso racional do patrimônio 147 
imobiliário, realmente a administração da FUNDACENTRO está um pouco desalinhada. 148 
Esclareceu que, principalmente com relação às Unidades Descentralizadas, quase todos 149 
os imóveis são muito grandes para as equipes atuais, sendo que está em andamento um 150 
trabalho para concentrar as unidades federais em espaços compartilhados, na esteira da 151 
política geral do Poder Executivo. Finalizando, informou que neste ano foi implementado 152 
de forma mais rigorosa o Sistema Eletrônico de Informações – SEI. Tal iniciativa é uma 153 
medida de administração básica, importante até por conta das dificuldades que a 154 
entidade enfrentará com orçamento, que pesem parecerem pequenas e irrelevantes, além 155 
de retratar a falta de observância de procedimentos mínimos considerados adequados 156 
pela CGU. De fato, se somadas, as pequenas coisas acabam prejudicando muito a 157 
administração do órgão, sendo importante a entidade estar atenta e, a todo o momento, 158 
que sejam respondidas todas as questões para a CGU.  159 
 160 
Após todos os esclarecimentos prestados com relação ao Plano de Providências 161 
elaborado pela Auditoria Interna, o Sr. Presidente solicitou ao Sr. Francisco o inicio de 162 
sua apresentação. 163 
 164 
O Sr. Francisco cumprimentou a todos e esclareceu pretender realizar uma apresentação 165 
mais rápida possível, fornecendo as linhas de ação da Diretoria de Administração e 166 
Finanças. Esclareceu que, no primeiro semestre, as medidas se concentraram 167 
basicamente em duas frentes de atuação, que são: Reformular a gestão financeira, 168 
promovendo redução de gastos para a despesa discricionária total ao limite da Lei 169 
Orçamentária Anual – LOA; Implantar plenamente o SEI, utilizando-o como vetor de 170 
modernização e de saneamento dos procedimentos e fluxos internos de trabalho. Em 171 
seguida, passou a informar sobre as Despesas Discricionárias da FUNDACENTRO, 172 
sendo que as despesas executadas em 2018 foram 38% (trinta e oito) por cento 173 
superiores à LOA e a estrutura de despesas empenhadas, licitadas ou comprometidas, 174 
encontrada em fevereiro de 2019, projetava gastos de 26% (vinte e seis) por cento 175 
superiores à LOA. Informou também que, ano após ano, diante da constatação de uma 176 
redução histórica da LOA, com um nível de dotação orçamentária abaixo de vinte 177 
milhões de reais, a instituição permanecia mantendo uma estrutura de gastos na ordem 178 
de vinte e cinco milhões de reais, se tratando de uma situação insustentável, a qual 179 
ficou mais dramática neste ano, por conta do contingenciamento orçamentário, o qual 180 
bloqueou o orçamento da instituição. Esclareceu também que, no ano de 2019, a 181 
estrutura de gastos era de vinte e cinco milhões, para uma LOA de dezenove milhões e 182 
disponibilidade de quinze milhões, sendo a situação encontrada pela atual 183 
administração, na qual resultou na necessidade de equacionamento com a redução de 184 
todos os tipos de despesas. Em seguida, passou a descrever as principais medidas para 185 
redução de despesas com impacto em 2019, dentre elas: redução de postos terceirizados, 186 
com economia estimada em um milhão e novecentos mil reais; migração da operação das 187 
Unidades Descentralizadas para as Superintendências Regionais do Trabalho e 188 
Emprego, com redução estimada em oitocentos mil reais; redução do serviço de 189 
vigilância e monitoramento no CTN, com redução estimada em duzentos e quarenta mil 190 
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reais; suspensão da reforma hidráulica, com economia estimada em novecentos e 191 
noventa mil reais; suspensão temporária da manutenção, com economia estimada em 192 
quinhentos e três mil reais; redução com diárias e passagens, com redução estimada em 193 
cento e vinte e dois mil e quinhentos reais; redução com combustíveis, com redução 194 
estimada em setenta mil reais e outras despesas, com redução estimada em duzentos e 195 
quarenta e cinco mil e setecentos reais. O quadro apresentado resumiu um pouco o 196 
resultado que a atual gestão conseguiu, totalizando um valor de quatro milhões e 197 
oitocentos e setenta mil reais de redução das despesas em 2019. Dando continuidade, 198 
informou que, como prosseguimento das medidas, haverá: 1) Redução ainda maior no 199 
valor da contratação de terceirização de apoio administrativo que, mesmo com as 200 
reduções feitas, o atual contrato representará quarenta e dois por cento da dotação 201 
discricionária da LOA, sendo que a meta da nova contratação, a vigorar a partir de 2020, 202 
é que o percentual não ultrapasse trinta e cinco por cento; 2) Continuidade na migração 203 
da operação das unidades descentralizadas para espaços compartilhados com outros 204 
órgãos; 3) Substituição dos contratos de vigilância pelos agentes de portaria; e 4) 205 
Reversão das economias obtidas para despesas com atividades finalísticas até o limite da 206 
LOA. Prosseguindo, informou sobre as despesas projetadas para 2019 após as medidas 207 
de redução, detalhando despesas totais, da Sede, das Unidades Descentralizadas e as 208 
mais onerosas para a FUNDACENTRO. Informou ser interessante aos senhores 209 
conselheiros conhecerem melhor detalhes dos números, sendo que de vinte e quatro 210 
milhões, a entidade conseguiu reduzir para dezenove milhões e oitocentos mil reais e, se 211 
a partir de agora, a FUNDACENTRO só manter o que já foi executado, em dezembro 212 
chegará mais ou menos no nível da LOA. Salientou a importância de destacar que a 213 
totalidade dos gastos das Unidades Descentralizadas é com apoio administrativo, não 214 
existindo nenhuma despesa alocada diretamente nas UD´s que sejam classificadas na 215 
ação finalística da entidade. Destacou também que, com relação às despesas mais 216 
onerosas para a entidade, o contrato de apoio administrativo é o que mais pesa no 217 
orçamento da instituição. Esclareceu que a FUNDACENTRO possui alguns desafios, 218 
sendo que para o primeiro deles a decisão já foi tomada pela Presidência, qual seja, a 219 
implantação de um sistema que obedeça a Lei Ordinária de Orçamento da União e, se na 220 
lei constar que o orçamento da FUNDACENTRO será de dezenove milhões, a 221 
administração terá que realizar gestões para se chegar no valor estipulado, pois se 222 
contarmos com suplementação e crédito suplementar adicional, para se fechar as 223 
contas, não é sustentável ao longo do tempo, sendo que, emergencialmente pode ter uma 224 
ou outra situação que requeira, mas ter uma estrutura de despesas que não tenha 225 
flexibilidade e mecanismos de trazer o nível do gasto para a LOA, qualquer que seja a 226 
intercorrência, não é sustentável. Esclareceu também que o outro desafio, combinado 227 
com o primeiro, se refere ao apoio administrativo terceirizado, sendo que a 228 
FUNDACENTRO necessita desse apoio, pois tem uma série de demandas e será 229 
necessário ter mecanismos que limitem, de forma percentual, a despesa da 230 
FUNDACENTRO com contrato de apoio administrativo, sendo que a primeira ideia é de 231 
que o limite seja de trinta e cinco por cento, mas está em estudo para se verificar se o 232 
limite pode ser menor. Informou que a entidade necessita de mecanismos de gestão que 233 
sejam capazes de absorver eventuais contingências que exijam uma redução ainda 234 
maior. Finalizando, informou sobre as medidas de gestão, que são: Impulso na 235 
implantação do SEI como vetor para saneamento e aperfeiçoamento dos procedimentos 236 
administrativos internos e evolução da implantação do SEI, sendo que processos com 237 
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fluxo mapeado e migrados para o SEI até 28/02/2019 foram sete tipos; até 27/07/2019, 238 
setenta e sete tipos e, até 28/02/2020, serão cento e cinquenta e oito tipos de processos 239 
rodando no SEI, seguindo procedimentos e protocolos seguros. Antes de dar 240 
continuidade, o conselheiro Itamar pergunta o que é o SEI, o qual foi esclarecido em 241 
detalhes pelo Sr. Francisco.  242 
 243 
Em seguida, o Sr. Francisco informou que estão em curso na entidade as seguintes 244 
medidas de gestão: Elaboração do Planejamento Estratégico Institucional; Implantação 245 
do Sistema de Gestão de Riscos e do Programa de Integridade e, por fim, a Avaliação de 246 
imóveis ociosos para subsidiar a tomada de decisão sobre destinação desses ativos. 247 
 248 
Finalizando, se colocou à disposição dos senhores conselheiros para eventuais dúvidas 249 
e/ou esclarecimentos. 250 
 251 
O Sr. Presidente informou que todo o esforço que está sendo realizado 252 
administrativamente é para que sobre mais recursos para a área finalística, ou seja, o 253 
desenho orçamentário administrativo da entidade praticamente estava engolindo o 254 
orçamento com ações administrativas, sendo que, em um cenário de restrição, 255 
inviabiliza qualquer aplicação. Informou também que o objetivo é que se tenha uma folga 256 
orçamentária e, nos momentos de dificuldades, a entidade passe sem problemas 257 
administrativos e qualquer recurso que sobrar  será aplicado onde exista necessidade, 258 
como modernização dos laboratórios, aquisição de equipamento para processamento de 259 
dados e mais recursos para diárias e passagens. Finalizando, esclareceu que se trata de 260 
uma economia, dentro de um orçamento previsível, para aplicar o recurso disponível 261 
onde for necessário. Esclareceu também que no Portal da Transparência Pública, apesar 262 
das informações não estarem cem por cento corretas, pode ser verificado que um por 263 
cento do orçamento da FUNDACENTRO vai para a área finalística, se tratando de um 264 
valor um pouco maior por conta das diárias e passagens, mas não chega a dez por cento 265 
do valor do orçamento da entidade. Mencionou ainda que, além da parte administrativa 266 
necessária para auxiliar o Ministério da Economia e o Brasil como um todo, com um 267 
esforço fiscal, o principal objetivo é que se tenha uma estrutura que garanta o 268 
investimento na área finalística.  269 
 270 
O conselheiro Itamar se referindo a fala do Sr. Presidente, com relação a produção, 271 
concordou que a entidade tem que produzir mais e aproveitou para citar que já havia 272 
cobrado, na última reunião, a questão de concurso público para reposição de pessoal, 273 
pois muitos servidores estão saindo da instituição. Relembrou que desde que participa 274 
do conselho se fala muito em corte de orçamento e, no final da apresentação, foi citado 275 
um assunto que é de conhecimento dos conselheiros, principalmente para os 276 
representantes dos trabalhadores, que trata da venda do terreno da Oscar Freire, não 277 
tendo dúvidas de que é um terreno bastante valorizado, sendo que sua posição pessoal é 278 
de que dispor de um terreno que, no futuro, poderia ser instalado o Museu do 279 
Trabalhador ou de Segurança e Saúde, seria precipitado, sendo que poderia se pensar 280 
um pouco mais sobre o assunto. Realçou que é conhecedor de que a administração 281 
poderá realizar a venda do terreno, mas se trata de um imóvel da União, do Estado, ou 282 
seja, do povo. Salientou que pela atual situação da instituição seria necessário pensar 283 
em algo e questiona se a venda do terreno é fato mesmo. Demonstrou outra preocupação 284 
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com relação aos cortes com diárias e passagens, pois, no momento, estão sendo 285 
reformuladas as Normas Regulamentadores – NR´s e não tem dúvidas de que a 286 
participação da FUNDACENTRO, no momento atual, é fundamental, pois se trata de um 287 
apoio técnico importantíssimo na discussão, sendo relevante não se ter uma economia 288 
com diárias e passagens, para propiciar a participação dos técnicos da entidade nas 289 
discussões das NR´s. Aproveitou para solicitar que a entidade avalie com muito cuidado 290 
a situação apresentada. 291 
 292 
O Sr. Presidente, esclarecendo ao conselheiro Itamar, informou que as NR´s são, sem 293 
dúvida, o projeto estratégico da FUNDACENTRO número 1 e que o orçamento que a 294 
entidade possui está totalmente deslocado para essa missão e, tendo recursos com 295 
diárias e passagens, serão utilizados para essa destinação, para que não só a 296 
FUNDACENTRO esteja presente, mas preferencialmente quem conhece o assunto e já 297 
possui um histórico, pois é o que interessa para discussão da parte da FUNDACENTRO. 298 
Com relação ao terreno, o Sr. Presidente esclareceu que patrimônio imobiliário é uma 299 
recomendação geral, necessita ser avaliado, se está em boas condições gerais, alguma 300 
dívida ou irregularidade formal para, após, se pensar o que será feito com o terreno. No 301 
caso do terreno da capital, apesar de ser o mais valioso, não se trata de um terreno 302 
problemático, pois está ligado à Sede, mesmo tendo alguns custos como, por exemplo, a 303 
necessidade de um vigilante no portão de entrada, mas quando a administração pensou 304 
em algo emergencial, se referia aos terrenos ociosos das Unidades Descentralizadas, que 305 
estão vazios e independentes, como nos casos do Rio Grande do Sul, que já possui um 306 
levantamento adiantado, e de Brasília, que se localiza no Setor das Embaixadas, o qual 307 
foi adquirido há algum tempo e possui o seu valor, mas atualmente é um terreno 308 
cercado que, de vez em quando, a entidade é multada por não ter sido capinado. 309 
Esclareceu que, com relação aos terrenos sem nenhuma vinculação finalística, a 310 
entidade necessita tomar providências, mas, evidentemente, tudo muito transparente e 311 
discutido no conselho, se tratando de uma decisão que não será tomada exclusivamente 312 
pela FUNDACENTRO, sendo importante o Ministério da Economia sempre se posicionar, 313 
pois tem um planejamento estratégico para imóveis e uma série de detalhes. 314 
Finalizando, esclareceu que a preocupação é dar efetividade, tudo em um ambiente de 315 
muita transparência e, com relação ao terreno da Sede, para maiores detalhes solicitou 316 
ao Sr. Francisco que informasse sobre o assunto. 317 
 318 
O Sr. Francisco esclareceu que, de momento, o que está sendo feito é a contratação de 319 
perito para realizar a avaliação. 320 
 321 
O Sr. Presidente, dando continuidade, esclareceu que, com base no valor e nas 322 
circunstâncias do imóvel, será tomada uma decisão sobre o que fazer com o terreno 323 
como, por exemplo: vender, transferir, trazer algum órgão público federal ou procurar 324 
uma forma moderna de explorar, como uma concessão, com compartilhamento de 325 
despesas e, por fim, não tem nada decidido com relação ao assunto. 326 
 327 
O Sr. Presidente, ainda esclarecendo ao conselheiro Itamar, com relação ao concurso da 328 
FUNDACENTRO, informou que o assunto não é exclusivo da entidade, apesar de estar 329 
passando por uma situação particular, com uma perda significativa de mão de obra. 330 
Reforçou que certamente numa instituição de pesquisa, o seu valor são os 331 
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pesquisadores, e que não é possível, diferentemente do que acontece com outros órgãos, 332 
substituir por robôs ou software. Para o concurso, contudo, a entidade precisa ter seu 333 
planejamento claro, demonstrando o que a FUNDACENTRO fará nos próximos dez anos, 334 
com o dimensionamento do orçamento, e com uma estrutura bem delineada, para ter 335 
condições de saber se a entidade necessitará de um concurso grande ou específico para 336 
uma determinada área. Finalizando, esclareceu que neste meio tempo a entidade tem 337 
algumas opções de aproveitamento de pessoal e, citando o conselheiro Leonardo, que é 338 
do IPEA, informou que ele, juntamente com alguns colegas do órgão que trabalham na 339 
Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, trouxeram exemplos onde os 340 
pesquisadores trabalham com o apoio de bolsistas para projetos estratégicos, o que tem 341 
ajudado demais o instituto para ações específicas, sendo que a FUNDACENTRO tem a 342 
intenção de adotar a ideia em curtíssimo prazo.  343 
 344 
O conselheiro José Carlos, se referindo à redução de gastos e a uma das planilhas 345 
apresentadas, pode constatar que os gastos administrativos atingem quatro milhões e o 346 
sistema de vigilância um milhão e novecentos, quase cinquenta por cento do total, 347 
chamando sua atenção por se tratar de um gasto exagerado com vigilância, diante de 348 
todas as proporções vistas, e se a FUNDACENTRO fosse uma entidade privada e ele o 349 
proprietário, verificaria o porquê do contrato de vigilância ter um custo tão alto, a ponto 350 
de atingir quase cinquenta por cento das despesas administrativas. Aproveitou para 351 
sugerir que sejam averiguados os gastos com vigilância, para verificar se não podem 352 
sofrer diminuição. Dando continuidade e se referindo ao imóvel do Distrito Federal que 353 
está sendo subutilizado, questionou se poderia ter uma resolução rápida, com a qual 354 
reduziria as despesas com o imóvel, mas observou que, para resolução da situação, 355 
dependeria de uma escrituração que levará seis meses e pergunta se não tem como 356 
reduzir o prazo para que a FUNDACENTRO possa diminuir seus gastos com o imóvel. 357 
 358 
O Sr. Benedito esclarecendo ao conselheiro José Carlos, com referência ao imóvel de 359 
Brasília, informou que a escrituração é para que o imóvel fique em definitivo para a 360 
FUNDACENTRO e, mesmo que tenha sido publicada uma portaria passando o imóvel 361 
para a entidade, ainda não saiu a sua escritura, sendo que foi solicitado um prazo de 362 
sessenta dias para sair definitivamente a escrituração. Informou também que o imóvel é 363 
muito grande pela atual estrutura da Unidade, com relação ao número de servidores e 364 
terceirizados. Finalizando, informou que a Auditoria Interna recomendou que o imóvel 365 
fosse utilizado pela FUNDACENTRO e por algum outro órgão ou entidade. 366 
 367 
A conselheira Marina esclareceu que, na semana passada, em conversa com o chefe da 368 
Unidade de Brasília, solicitou que fosse realizado um levantamento de qual a metragem 369 
e de quantas salas serão necessárias para manter a estrutura da Unidade e do que se 370 
consegue abrir mão. Esclareceu, também, que assim que receber o levantamento, a 371 
administração resolverá qual o destino a ser dado ao restante das salas, pois atualmente 372 
ocupam um andar inteiro no CONIC - Edifício Boulevard Center, sendo que a Unidade 373 
possui oito servidores e cada um possui sua própria sala com banheiro privativo, além 374 
de sala de reuniões, sala para uso da Presidência, almoxarifado, copa, auditório e uma 375 
biblioteca.  376 
 377 
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O Sr. Presidente, complementando as informações, esclareceu existirem três questões 378 
com relação a Brasília, sendo uma delas a parte formal, na qual a administração 379 
pública, com suas idiossincrasias, apesar do imóvel já estar na posse da 380 
FUNDACENTRO a um bom tempo, até o momento não foi formalizado e regularizado. 381 
Continuando, informou que o espaço utilizado pela Unidade é superdimensionado, 382 
aparentemente se trata de um imóvel bem localizado, em ótimas condições, ou seja, 383 
poderá receber outro órgão público federal que talvez não esteja em um espaço com boas 384 
condições. Com relação ao terreno vazio, onde seria construída a Sede e pertencente à 385 
FUNDACENTRO, se trata de um terreno grande, que deve ter valor, pois está localizado 386 
em uma área nobre da cidade, e não faz sentido a entidade ter despesas para manter um 387 
terreno vazio, podendo ser utilizado por algum órgão da União ou disponibilizado à 388 
Secretaria de Patrimônio da União - SPU para realizar a destinação que entender 389 
melhor. Informou que além de Brasília, a FUNDACENTRO possui terrenos no Rio 390 
Grande do Sul, Pará e Minas Gerais. Informou também que há muito a fazer em termos 391 
básicos de gestão e acredita que, em um prazo curtíssimo, a entidade obterá respostas. 392 
Finalizando, esclareceu que um dos objetivos da reunião é o de apresentar o que foi 393 
realizado nos primeiros meses, mas também para esclarecer que, sobre as demandas da 394 
administração que necessitam ser tomadas providências, a entidade conseguirá realizar 395 
muito no segundo semestre e início do próximo ano e, automaticamente, ao reduzir a 396 
estrutura administrativa, se conseguirá reduzir os gastos. Com relação aos gastos com 397 
vigilância, o Sr. Presidente esclareceu que a forma do contrato é um pouco rígida e está 398 
muito ligada na localização das UD´s, sendo que em algumas unidades, a princípio, um 399 
contrato de vigilância por monitoramento seria suficiente, custando uma fração de um 400 
contrato de vigilância com posto de vigilante físico. Em seguida, solicitou ao Sr. 401 
Francisco para detalhar um pouco mais sobre a situação de vigilância.  402 
 403 
O Sr. Francisco esclareceu que é basicamente o que foi informado pelo Sr. Presidente, 404 
sendo que a entidade precisará passar para uma próxima etapa, de reavaliar os itens de 405 
despesas que são mais rígidos e que nos serviços de vigilância para órgãos públicos, o 406 
preço do posto é caro, sendo que na licitação é mais caro do que para a iniciativa 407 
privada. Informou que a entidade necessita de alternativas e que a avaliação 408 
mencionada pelo Sr. Presidente já foi iniciada, com a verificação das unidades em que se 409 
tem a necessidade de manter a parte de proteção patrimonial realizada por vigilantes e 410 
em quais unidades poderão, ao invés de usar postos de vigilância, usar postos de 411 
agentes de portaria, com a função de controlar a entrada e saída de pessoas, ao invés de 412 
realizar proteção mais ostensiva, e em quais locais poderá se utilizar uma metodologia 413 
um pouco mais flexível como, por exemplo, monitoramento eletrônico. Informou também 414 
que, no patamar que a entidade chegou, para se avançar mais há a necessidade de 415 
reestruturar os itens de despesas que tem uma rigidez um pouco maior. Esclareceu 416 
também que no CTN vinha mantendo um alto gasto em razão da existência de um posto 417 
de atendimento bancário do Banco do Brasil, inclusive com caixas eletrônicos, sendo 418 
que o banco retirou o posto e os caixas. Imediatamente, a administração iniciou a 419 
reavaliação da quantidade e natureza dos postos. Com relação ao contrato de limpeza, o 420 
Sr. Francisco informou ser mais difícil pois o parâmetro utilizado para serviços de 421 
limpeza é estabelecido por Instrução Normativa.  422 
 423 
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O conselheiro Frederico parabenizou pelo levantamento que está sendo realizado e 424 
aproveitou para comentar que, durante os anos de 2013 a 2015, fez parte do Conselho 425 
Nacional da Previdência, sendo que passaram pelo mesmo desafio, só que não era tão 426 
simples e nem tinha tanta clareza com relação aos números como os que estão sendo 427 
apresentados na reunião, sendo ciente do quão hercúleo é o trabalho que está sendo 428 
feito. Comentou sobre sua preocupação em relação ao corte com serviços de 429 
manutenção, pois, em geral, é o item que é sempre cortado e, neste primeiro momento 430 
de contingenciamento, onde há a necessidade de enxugamento de gastos, solicitou que a 431 
entidade repense sobre o contrato de manutenção e, no próximo ano, que seja priorizada 432 
a questão.  433 
 434 
O Sr. Presidente esclareceu que, sem dúvida, a manutenção é necessária para 435 
preservação do patrimônio, se tratando de uma medida emergencial para 2019, sendo 436 
que o esforço da entidade é o de reduzir os gastos onde se consegue realizar uma gestão 437 
sobre eles, como o contrato de terceirizados, pagamento de aluguel, dentre outros, e 438 
conseguindo as reduções, naturalmente sobrará espaço para que retornemos com o 439 
contrato de manutenção, sendo prioridade da entidade para 2020. 440 
 441 
O Sr. Francisco, complementando as informações prestadas pelo Sr. Presidente, 442 
esclareceu que foi necessário colocar em compasso de espera o serviço de manutenção 443 
predial, pois a entidade assumiria despesa empenhada sem capacidade de ser paga. 444 
Esclareceu também que o processo de contratação continua em andamento e estão 445 
sendo refeitos os parâmetros e modelos e acredita que, até o final do ano, será realizado 446 
o pregão pois o objetivo da entidade é iniciar 2020 prestes a ter condições de assinar o 447 
contrato de manutenção predial. Finalizando, esclareceu que a entidade está realizando 448 
contratações menores e emergenciais, mas a FUNDACENTRO necessita ter um contrato, 449 
segundo o modelo econômico, mais efetivo e que resolva de fato os problemas de 450 
manutenção preventiva necessária para não ocorrerem desgastes importantes. 451 
 452 
O conselheiro Frederico agradeceu pelos esclarecimentos prestados e, lembrando o início 453 
de sua trajetória profissional, comentou sobre a necessidade de se ter cuidado no 454 
momento de se refazer as contas, pois às vezes se deixa uma margem tão ruim que 455 
empresas boas acabam não participando e, ainda que a Lei 8.666 traga diversos critérios 456 
para tentar blindar, é fato que na prática não são suficientes e, se restringindo demais, 457 
acabam sendo contratadas péssimas prestadoras de serviços. 458 
 459 
O conselheiro Scaboli comentou que, por se estar em pleno século 21, é fundamental em 460 
qualquer casa, principalmente na FUNDACENTRO, que se tenha planejamento, 461 
organização, administração, gestão e planos de ações, sendo que neste século o mundo 462 
sofreu transformações diante dos avanços tecnológicos e, na entidade, é fundamental o 463 
papel da pesquisa, até porque se analisarmos os dados e registros da Organização 464 
Internacional do Trabalho – OIT, o Brasil é o quarto país que mais adoece trabalhadores 465 
e que ocorrem acidentes de trabalho notificados, sem contar os subnotificados e, se 466 
analisar os subnotificados, poderemos afirmar que não somos o quarto e sim o primeiro 467 
país, com gastos de bilhões de reais desnecessários, não só na FUNDACENTRO, mas 468 
também no ambiente de trabalho, tanto do setor privado como no público. Continuando, 469 
questionou que tipo de gestão será necessário aplicar para a nossa realidade, sendo que 470 
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o governo e a sociedade arcam com os gastos. Informou fazer parte do Conselho Nacional 471 
de Saúde do Ministério da Saúde, sendo que a saúde não aguenta mais com tantos 472 
trabalhadores que adoecem nos ambientes de trabalho e a previdência também, pelo 473 
número de pessoas afastadas, se tratando de gastos desnecessários de bilhões e bilhões 474 
de reais. Informou que teve a oportunidade de compor uma Comissão Interministerial 475 
que, na época, envolviam os Ministérios da Saúde, do Trabalho e da Previdência, mas 476 
que os planos de ações não foram realizados. Informou também que não está culpando o 477 
atual governo, pois os governos anteriores não realizaram os planos de ações, mesmo 478 
com a participação de representação das centrais sindicais e de trabalhadores e 479 
pergunta como as empresas conseguirão uma certificação de ISO ou de 480 
Responsabilidade Social e competir no mercado de trabalho, se não investirem em 481 
segurança no ambiente de trabalho. Concluindo, comentou da necessidade de se 482 
valorizar a FUNDACENTRO, por realizar pesquisas diante dos avanços tecnológicos. 483 
Comentou também ser favorável ao tripartismo, citando as normas regulamentadoras, 484 
diante do consenso de todos e aproveitou para parabenizar a administração, por ter 485 
elaborado um planejamento, desejando que a administração seja positiva no sentido de 486 
que execute, de fato, o papel da pesquisa.  487 
 488 
O Sr. Presidente esclareceu que o esforço que está sendo realizado juntamente com os 489 
colegas de Brasília, os quais estão conduzindo os trabalhos das comissões e das revisões 490 
das normas regulamentadoras, com o objetivo de investir em prevenção, tendo em vista 491 
que cada real colocado em prevenção, economiza muitos outros na outra ponta, seja na 492 
previdência ou na produtividade. Afirmou que chegou o momento, dito no início de sua 493 
fala, da importância da união de trabalho e previdência, pois todos estão sentados na 494 
mesma mesa e conversando juntos e provavelmente serão obtidos planos estratégicos 495 
factíveis que sairão do papel. Lembrou que a FUNDACENTRO tem um papel 496 
importantíssimo nesse processo, que é o balizador técnico-científico, inclusive a de ter 497 
capacidade para prever os novos riscos sociais no mundo inteiro e, enquanto o Brasil 498 
está realizando algumas discussões de trabalho e previdência, o mundo inteiro já 499 
superou há anos, sendo que o Brasil necessita passar para novos temas: a indústria 4.0 500 
e os desafios que trará: os novos riscos para o trabalho e os riscos psicossociais, sendo 501 
que necessitamos olhar para todas essas questões e, também, de um órgão técnico 502 
fortalecido para realizar esses trabalhos.  503 
 504 
Em seguida, o Sr. Presidente passou a palavra ao Sr. Robson para que realizasse a 505 
apresentação da parte técnica. 506 
 507 
O Sr. Robson cumprimentou a todos e informou estar incumbido de apresentar o 508 
espelho das atividades do primeiro semestre de 2019, destacando algumas ações. 509 
Iniciando, informou que a FUNDACENTRO possui três macroprocessos que são: 1) 510 
realizar estudos e pesquisas técnico-científicas pertinentes aos problemas que afetam a 511 
segurança e saúde do trabalhador; 2) desenvolver ações educativas relacionadas com a 512 
melhoria das condições de trabalho nos aspectos de saúde, segurança e meio ambiente 513 
do trabalho; e 3) difundir informações que contribuam para a proteção e promoção da 514 
saúde do trabalhador. Informou também que, sobre o primeiro indicador de estudos e 515 
pesquisas, a entidade tem uma meta anual de quarenta estudos produzidos, sendo que 516 
até o momento já foram produzidos vinte e cinco, distribuídos entre: 13 artigos técnicos; 517 
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7 capítulos de livros; 4 relatórios e pareceres técnicos e 1 dissertação/tese, lembrando 518 
que serão potencializadas as notas técnicas e pareceres, os quais constarão da produção 519 
da entidade num futuro próximo. Com relação ao segundo indicador, informou se tratar 520 
de ações educativas e número de pessoas capacitadas, sendo que a meta anual é de 521 
quatro mil pessoas e, até o momento, já foram capacitadas três mil, duzentas e duas 522 
pessoas. Dando continuidade, com relação à disseminação de conhecimento, a entidade 523 
tem como meta anual alcançar um milhão e quinhentas mil pessoas, sendo que até o 524 
momento se chegou a oitocentos e sessenta e cinco mil, quatrocentos e quarenta e cinco 525 
e, deste número, três mil, oitocentos e trinta e quatro participaram de eventos; cento e 526 
noventa e oito mil e seiscentas acessaram vídeos no Youtube, sendo que, no total, ainda 527 
não foi computado o mês de junho; que realizaram download de materiais, quatrocentos 528 
e cinco mil, trezentos e vinte e três, pelo portal da FUNDACENTRO e duzentos e 529 
cinquenta e seis mil, quinhentas e cinquenta e sete, a Revista Brasileira de Saúde 530 
Ocupacional – RBSO, pelo Portal Scielo, referentes a artigos científicos publicados. 531 
Destacou que, durante o primeiro semestre foram realizados o V Congresso Nacional de 532 
Segurança e Saúde no Trabalho Portuário e Aquaviário, em Recife, tendo a participação 533 
de quase mil pessoas, e o I Simpósio sobre Exposição Ocupacional a Radiações 534 
Ionizantes no Brasil, o qual trata de um trabalho do Carex Brasil - CARcinogen 535 
EXposure, sistema internacional de informação sobre exposições ocupacionais a agentes 536 
carcinogênicos, realizado em conjunto com o Ministério da Saúde, de estratificar a 537 
população de trabalhadores expostos a radiações ionizantes no nosso Brasil continental, 538 
se tratando de trabalho de estudo epidemiológico do câncer ocupacional que, no caso da 539 
FUNDACENTRO, está coordenando a parte de radiação ionizante. Em seguida, informou 540 
sobre as publicações do primeiro semestre, que são: A arte da prevenção em Segurança e 541 
Saúde no Trabalho; Seminário Saúde, Segurança e Geração de Renda nas Centrais de 542 
Triagem de Materiais Recicláveis, se tratando de um ciclo de Palestras o qual gerou 543 
material didático; Violências durante processo de adoecimento pelo trabalho e, por fim, 544 
uma publicação também produzida no ano passado, que foi reformulada e merece 545 
destaque, a qual se encontra disponível no portal da FUNDACENTRO, Pontos de 546 
Verificação Ergonômica, da OIT.  547 
 548 
O conselheiro José Carlos indaga sobre o significado de Violências durante processo de 549 
adoecimento pelo trabalho. 550 
 551 
O Sr. Robson esclareceu se tratarem do enfrentamento de questões como assédio, 552 
condições de trabalho, estresse, dentre outros, no processo de adoecimento no trabalho. 553 
 554 
Continuando a apresentação, o Sr. Robson informou que um dos destaques da área 555 
finalística da FUNDACENTRO, a qual, ao final de sua fala, a Sra. Érika Benevides vai 556 
comentar, se trata de uma proposta da gestão passada, de criação de uma coordenação 557 
que tivesse uma tônica diferente, sendo criada a Coordenação de Diagnósticos e 558 
Prospecções – CDP, diferente das caixinhas que já temos na área técnica, de saúde, 559 
educação e segurança, sendo que se trata de uma coordenação que virá para alavancar 560 
a instituição, a qual tem grande prazer em receber a Sra. Érika, cedida pelo Tribunal de 561 
Justiça e que, com muita maestria, está desenvolvendo uma das ações que muito 562 
ajudarão a instituição em um futuro próximo. Informou também que tiveram a felicidade 563 
de apresentar o novo projeto de mestrado profissional da FUNDACENTRO, na CAPES, 564 
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sendo finalizado em 09 de agosto, destacando que só foi possível por uma dedicação 565 
pessoal do Sr. Presidente, que se propôs a realizar uma revisão e análise prévia e, caso 566 
contrário, a entidade não teria conseguido apresentar o mestrado da FUNDACENTRO, o 567 
qual será avaliado pela CAPES e se acredita que, ainda no primeiro semestre do próximo 568 
ano, já começará a funcionar, se aprovado. Dando continuidade, informou sobre uma 569 
ação de destaque, por influência direta da Sra. Marina, quando assumiu a Presidência 570 
da entidade, de se entregar de corpo e alma à Campanha Nacional de Prevenção de 571 
Acidentes do Trabalho – CANPAT, inclusive fazendo parte do Grupo Gestor, sendo 572 
selada, de forma conjunta com o Ministério da Economia, a participação da 573 
FUNDACENTRO na realização da CANPAT. Informou também que, por orientação da 574 
nova gestão do Sr. Felipe que, de forma sensível, se reuniu com todos os servidores das 575 
áreas técnicas, oportunidade em que tomou conhecimento que está sendo realizado pela 576 
instituição e suas problemáticas para, a partir daí, juntamente com a Diretoria Técnica, 577 
realizar um planejamento de gestão. Observou que a demanda era tão grande que a área 578 
técnica acabava ficando de sobreaviso e, no momento, a situação está totalmente 579 
diferente, sendo que já se tem uma previsão de linha de trabalho que está sendo 580 
reorganizada para que, a partir de 2020, ou seja, num futuro próximo, o conselho será 581 
informado e haverá um processo para abertura e manifestação do conselho para 582 
recebimento de sugestões.  Dando continuidade, informou que a entidade tem um 583 
estudo comprometido com a CTPP, sobre processo de estufagem, até o final do segundo 584 
semestre, aos quais a CTPP, após uma manifestação técnica da FUNDACENTRO, 585 
deliberará sobre um novo anexo da NR- 31 ou, eventualmente, algum material técnico 586 
especificamente sobre estufagem. Esclareceu existir um Grupo Técnico da entidade 587 
envolvido com o estudo, sendo que já se tem um cronograma de ação para atendimento 588 
a demanda. Informou também sobre outra demanda recebida, que trata de um estudo 589 
sobre saneamento básico, sendo que a entidade está tentando realizar um estudo em 590 
relação às atividades de saneamento básico e as correlações existentes com as outras 591 
NR´s, em virtude da CTTP ter sido demandada, no exercício passado, para elaborar uma 592 
NR específica sobre o assunto e, na época, se deliberou que primeiro envolveria a 593 
FUNDACENTRO para realizar um estudo técnico um pouco mais aprofundado, 594 
manifestando sobre a necessidade de se adequar ou não as ações afetas a questão de 595 
saneamento básico. Continuando, informou que a entidade recebeu outra demanda para 596 
produção de materiais didáticos para motociclistas, sendo que já possui material 597 
produzido sobre o tema e está sendo agregado a uma demanda trazida à entidade. Antes 598 
de dar continuidade à apresentação, destacou que o Sr. Presidente, felizmente, seguia 599 
para Washington, juntamente com um representante técnico da FUNDACENTRO, em 600 
virtude da entidade estar na iminência de voltar a ser um Centro Colaborador da 601 
Organização Pan-Americana de Saúde – OPAS, pois, infelizmente, a entidade havia 602 
perdido essa referência, não por questões institucionais, mas por uma questão logística 603 
da própria OPAS, ou seja, por uma falta de troca de e-mails, a FUNDACENTRO deixou 604 
de ser um Centro Colaborador, sendo que já está praticamente saneado e o Sr. 605 
Presidente, juntamente com os técnicos, estão extremamente envolvidos e a 606 
FUNDACENTRO estará designada, em um futuro próximo e, provavelmente, a notícia de 607 
que voltamos a ser um Centro Colaborador da OPAS, será trazida oficialmente na 608 
próxima reunião do conselho. Citou ainda que, sobre o ponto de vista de orientação, 609 
como já dito pelo Sr. Presidente, foi estabelecido para a área técnica que a prioridade 610 
seria o apoio técnico nas Normas Regulamentadoras e, todas as normas que passaria a 611 
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listar, houve de alguma forma, direta ou indireta, a participação da FUNDACENTRO: NR 612 
1 – Disposições Gerais, já publicada, sendo que a FUNDACENTRO participou de 613 
reuniões técnicas e contribuiu com sugestões; NR 12 – Segurança no Trabalho em 614 
Máquinas e Equipamentos, já publicada, a qual teve a participação ativa do servidor 615 
Roberto do Valle Giuliano; NR 2 – Em um ato recente com a presença do Presidente da 616 
República e do Ministro da Economia, foi revogada, sendo que, neste momento, está em 617 
elaboração uma nova norma e a proposta, que ainda está em plena discussão, sendo que 618 
a FUNDACENTRO está participando ativamente, é a de termos um espelho de uma 619 
norma e itens de gestão e, a partir daí, teremos anexos que vão resultar sobre as 620 
questões de clínica, ambiente de trabalho, ergonômica e, assim, sucessivamente. Se 621 
referindo à NR 24, informou que a sua elaboração contou com participação ativa de 622 
servidores da FUNDACENTRO e, até onde tem conhecimento, por não estar presente na 623 
última reunião da CTPP, a NR já estava para ser publicada.  624 
 625 
O Sr. Presidente informou que, com relação à NR 24, o Sr. Romulo poderia, ao final da 626 
apresentação, trazer um resumo do que foi encaminhado durante a reunião da CTPP. 627 
 628 
Continuando a apresentação, o Sr. Robson informou sobre a NR 15, sendo que já se 629 
iniciou no primeiro semestre, em particular os anexos 1e 2, que tratam sobre ruído 630 
contínuo e de impacto; o 3 sobre calor; o 13, de agentes químicos cancerígenos e o 14 631 
sobre agentes biológicos, estão pautados como prioridade, os quais contam com a 632 
participação de técnicos da entidade, sendo que a proposição é que ainda no primeiro 633 
semestre se produza material técnico para subsidiar a Secretaria do Trabalho sobre 634 
esses conteúdos. Esclareceu que o trabalho sobre agentes biológicos está sendo 635 
realizado em conjunto com os auditores fiscais da Secretaria de Inspeção, não se 636 
tratando de um trabalho que tem identidade só da FUNDACENTRO, ao contrário, tem 637 
identidade do Ministério da Economia com a participação da FUNDACENTRO. Se 638 
referindo a NR 20 – Segurança e Saúde no Trabalho com Inflamáveis e Combustíveis, 639 
informou já estar em processo de revisão, sendo que a entidade foi demandada para 640 
participar da reunião técnica. Com relação à NR 10 – Instalações Elétricas, o Sr. Robson 641 
informou que está com previsão de acontecer uma Consulta Pública em outubro. 642 
Passando à NR 31 – Segurança na Agricultura, Pecuária, Silvicultura, Exploração 643 
Florestal e Aquicultura, informou, também, que está prevista a realização de Consulta 644 
Pública também no mês de outubro. Com relação às NR´s 29 – Segurança e Saúde no 645 
Trabalho Portuário e 30 – Segurança e Saúde no Trabalho Aquaviário, informou estar 646 
prevista a realização de Consulta Pública no mês de novembro. Concluindo, informou 647 
que, com referência a NR 32 – Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde, a 648 
previsão é de ser realizada Consulta Pública em novembro. Finalizando, se colocou à 649 
disposição para quaisquer outras informações e/ou esclarecimentos. 650 
 651 
O Sr. Presidente fez duas observações, sendo a primeira em relação a um ponto de vídeo, 652 
o qual não consta uma correção, pois na realidade os acessos ao youtube foram de 653 
noventa e dois mil e não cento e noventa e oito, como consta na apresentação. 654 
 655 
O Sr. Robson esclareceu que, no relatório parcial constam os últimos dois meses, sendo 656 
que no primeiro trimestre foram noventa e dois mil acessos e, entre os meses de abril e 657 
maio, cento e seis mil e seis acessos, só não sendo incluído o mês de junho. 658 
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 659 
Continuando, o Sr. Presidente informou que a outra questão se trata de um grande 660 
desafio para a FUNDACENTRO, que é viabilizar que o conhecimento produzido seja 661 
transformado em proteção e prevenção efetiva, o que será trabalhado nos próximos 662 
meses e próximos anos, se tratando de um assunto já externado ao Sr. Robson, até para 663 
que a sociedade veja o que a FUNDACENTRO está realizando, pois acaba, às vezes, 664 
sendo um assunto muito técnico e muito pesado. Exemplificou afirmando que até a 665 
forma como o site foi desenhado pode ser melhorada para que as informações cheguem 666 
com a maior rapidez possível para uma maior quantidade de pessoas, se tratando de 667 
uma questão mais simples, ligada a área de comunicação e divulgação da informação, e 668 
não requer mudança estrutural. 669 
 670 
O Sr. Presidente passou a palavra ao Sr. Rômulo para que informasse sobre a NR 24. 671 
 672 
O Sr. Rômulo cumprimentou a todos e aproveitou para informar que, apesar de estar 673 
trabalhando na área de SST há bastante tempo, é a primeira reunião do Conselho da 674 
FUNDACENTRO que participa, sentindo-se muito honrado com o convite. Com relação à 675 
NR 24, esclareceu que foram construídos muitos consensos, com muito boa vontade de 676 
todas as bancadas, demonstrando mais uma vez a maturidade da CTPP, que entendeu o 677 
momento de ouvir e respeitar todas as bancadas, sendo que praticamente já se fechou 678 
todo o texto por consenso, restando três pontos pendentes e que estão em contato com a 679 
coordenação das bancadas para, também, concluir a NR com cem por cento de 680 
consenso. Em reunião realizada com o Sr. Presidente, o Sr. Rômulo informou que foram 681 
colocados alguns pontos que seriam importantes ter a FUNDACENTRO trabalhando e se 682 
envolvendo, pois, mais do que o processo de revisão das normas, se pretende chegar ao 683 
objetivo de redução de acidentes lá na frente, sendo que o processo de revisão das 684 
normas é um meio, e o objetivo fim é a reduções de acidentes do trabalho. Informou 685 
também sobre uma preocupação grande que está se tendo no processo de revisão é com 686 
a questão de se dar um tratamento diferenciado para micros e pequenas empresas, 687 
criando mecanismos efetivos de se levar informação às micros e pequenas empresas e, 688 
no processo de revisão das NR´s, que possui as diretrizes de simplificação, 689 
desburocratização e harmonização, sem nunca deixar de lado a segurança do 690 
trabalhador, se precisa de alguns caminhos para poder propiciar um tratamento 691 
diferenciado, pois, do contrário, acabamos ficando engessados na hora de elaborar a 692 
norma, sendo que para se conseguir elaborar uma norma, prevendo o tratamento 693 
diferenciado, necessitamos que a FUNDACENTRO desenvolva algumas ferramentas para 694 
serem disponibilizadas para a sociedade. Informou, também, que na reunião, solicitou o 695 
desenvolvimento de um curso bem básico sobre gestão de riscos, onde qualquer pessoa 696 
poderia acessar o site da FUNDACENTRO e realizar o curso, com a finalidade de que 697 
qualquer empreendedor, empresa ou pessoa interessada possa entrar e realizar o 698 
primeiro curso, se tratando de uma estratégia de se criar uma cultura de prevenção. 699 
Com relação ao micro empreendedor individual, que pode ter apenas um trabalhador, o 700 
Sr. Rômulo informou que a OIT possui fichas de segurança e saúde no trabalho, sendo 701 
que foi solicitado para a FUNDACENTRO verificar a possibilidade de realizar um 702 
trabalho de tradução das fichas e, além das fichas de segurança e saúde no trabalho, 703 
tem a questão do Online interactive Risk Assessment – OiRA, uma ferramenta que a 704 
União Europeia utiliza, se tratando de uma ferramenta que se vê com carinho o processo 705 
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de revisão, especialmente das NR´s 7, 9 e 17 e, caso seja possível a FUNDACENTRO 706 
realizar um trabalho, incorporando um sistema similar, seria mais uma ferramenta de 707 
prevenção que poderia ser utilizada. Informou que, além dos cursos, da ficha de 708 
avaliação e do OiRA, gostaria de chamar a atenção  que, certamente será solicitada a 709 
indicação da FUNDACENTRO para compor o Grupo de Trabalho que revisará a Politica 710 
Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho - PNSST, constituído por meio da Portaria 711 
nº 917, de 30 de julho último, cujo principal objetivo é que o Estado brasileiro estabeleça 712 
metas para redução de acidentes. Informou também que, tanto no PNSST como no Plano 713 
Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho – PLANSAT pode constatar que alguns dos 714 
membros do conselho participaram de sua construção e, quando se lê o PLANSAT, os 715 
objetivos e as ações são muito interessantes, mas é algo bonito que ficou no papel e 716 
precisamos trazer para a vida real também. Concluindo, destacou sobre os Acordos de 717 
Cooperação Técnica firmados com a FIESP, FIRJAN e FIESC, no qual a FUNDACENTRO 718 
também será chamada para participação, sendo que todos os acordos têm a finalidade 719 
de desenvolver ações na área de segurança e saúde, com objetivo maior de reduzir os 720 
números das taxas de acidentes.   721 
 722 
O Sr. Presidente esclareceu que todos os pedidos feitos durante a conversa que manteve 723 
com o Sr. Rômulo, também se referem a pedidos e desejos de muitos da 724 
FUNDACENTRO, pois basicamente se fala em medidas de prevenção, sendo que o 725 
assunto foi trazido ao Sr. Robson e está sendo considerado no Planejamento Estratégico 726 
e na área coordenada pela Sra. Érika. Em seguida, relatou que a FUNDACENTRO entrou 727 
em contato com a ENAP, que oferece uma espécie de serviço de centralização de tudo 728 
quanto é atividade de capacitação do Poder Executivo e se espera que se consiga 729 
potencializar a capacidade da FUNDACENTRO de realizar cursos e, em especial, cursos 730 
à distância – EAD, como também eventos, sendo que a entidade está em vias de celebrar 731 
um Termo de Cooperação, bem simplificado e não envolvendo custos, no qual 732 
utilizaremos basicamente a plataforma ENAP, a sua organização e quanto aos critérios 733 
de metodologia, inscrição e toda a parte burocrática a ENAP nos auxiliará e, com isso, o 734 
curso básico sobre Gestão de Riscos deverá sair em breve. Com relação aos demais 735 
pedidos, tanto as fichas quanto a OiRA, o Sr. Presidente esclareceu serem produtos que 736 
se ligam muito bem ao aplicativo que a FUNDACENTRO já possui, que é o SST Fácil e, 737 
evidentemente, poderá ser aperfeiçoado e melhorado, sendo que a entidade contará com 738 
auxílio, pois já foram iniciadas tratativas e criado um Grupo de Trabalho em andamento, 739 
com a Secretaria de Governo Digital, que auxiliará a montar uma estratégia de 740 
transformação digital da entidade, se tratando de uma  prestação de serviços para a 741 
população, ou seja, facilitar e acelerar a transmissão de conhecimento, sendo que o foco 742 
inicial e todo esforço será nesse primeiro momento, para as micro e pequenas empresas, 743 
primeiramente porque é o setor que mais necessita de informação e temos uma 744 
capacidade de resolução de muitos problemas sem um grande esforço de estruturação 745 
de setores e, no alto conhecimento das empresas, medidas simples darão resultados 746 
significativos, além de constar no Planejamento Estratégico para consideração, é 747 
prioridade e, por este motivo, a entidade buscou, coincidentemente, as parcerias com o 748 
Governo Digital e ENAP.  749 
 750 
O Sr. Robson fez uma observação com relação a sua fala, quando citou o mestrado 751 
profissional, sendo que uma condicionante do mestrado é que todos os egressos do 752 
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mestrado poderão ser inseridos nos projetos de pesquisa desenhados para a área técnica 753 
e serão abertos à sociedade para pesquisa, ou seja, uma forma de trazer recursos 754 
humanos e produção científica, que contará com pesquisadores de fora engajados nos 755 
projetos da FUNDACENTRO. 756 
 757 
A conselheira Irene, se referindo à apresentação do Sr. Robson e lembrando que, em 758 
outras reuniões se colocou muito o problema de que o atendimento da FUNDACENTRO 759 
está em função da demanda, externou sua preocupação porque, não necessariamente, a 760 
demanda é o que mais se precisa em termos de prevenção e pergunta como a instituição 761 
está avaliando, pois entende que não é só a demanda que deve conduzir as ações 762 
técnicas da FUNDACENTRO, sendo que determinada demanda pode ser interessante a 763 
uma categoria ou determinado ramo, mas não trata do ponto mais importante de 764 
prevenção e ultimamente têm sido passadas essas informações, citando como exemplo a 765 
demanda dos motociclistas, que tem sido constante ao longo dos anos, pois as pessoas 766 
são interessadas e se preocupam e são conhecedoras de que a FUNDACENTRO já 767 
realizou muito com relação à demanda e pergunta se em um momento de redução de 768 
orçamento, está sendo analisado se determinada demanda é fundamental e, se de 769 
repente, atendendo a demanda, não estará deixando de atender algo que não foi 770 
demandado, mas que terá um reflexo maior na sociedade para prevenção dos acidentes e 771 
doenças ocupacionais. 772 
 773 
O Sr. Robson esclareceu que uma coisa não elimina a outra, sendo que, de certa forma, 774 
as estatísticas de acidentes de trabalho confirmam quais as áreas que estão 775 
demandando, teoricamente, uma ausência de prevenção, pois existem dados estatísticos 776 
mostrando acidentes do trabalho e o Brasil está no 4º lugar no ranking com acidentes e 777 
se pretende associar a FUNDACENTRO a determinada demanda, no sentido de reduzir 778 
os acidentes do trabalho, que atualmente apresenta no setor de transportes, serviços, 779 
etc., e a necessidade de realizar um estudo de mercado, assunto que será tratado na 780 
apresentação da Sra. Érika, a qual elaborou um modelo que a NIOSH utiliza para 781 
administrar estratégias de atuação, contendo qual desenho, a médio e a longo prazo, 782 
ações que poderão trazer consequências, propiciando a oportunidade de o Estado 783 
observar algumas questões. Finalizando, esclareceu existir uma proposta de elaborar, 784 
analogamente, uma matriz de análise de prioridades que a NIOSH realiza e a ideia é de 785 
que a FUNDACENTRO se aproxime cada vez mais da NIOSH, trazendo o modelo que 786 
funciona e definindo prioridades. Esclareceu também que a prioridade não será definida 787 
apenas pela FUNDACENTRO, tratando de uma questão que já vem sendo trazida ao 788 
Conselho Curador, de que os conselheiros e seus representantes também tragam à 789 
FUNDACENTRO demandas para mostrar o tripartismo que existe no conselho, não só o 790 
que o governo definir, mas que as partes também tragam e lembra que, em algumas 791 
reuniões, sempre abriu ao conselho para trazer sugestões de pautas, se tratando de uma 792 
forma de se colocar do outro lado, pois estamos no nosso nicho, observando a questão 793 
científica, mas o mundo do trabalho está aí, com todos os atores sociais e, trazendo 794 
demandas da sociedade, para a FUNDACENTRO é muito importante. 795 
 796 
O conselheiro Itamar comentou que no Fórum das Centrais Sindicais, tem pautado não 797 
só a participação mais relevante dos trabalhadores, das Centrais Sindicais no conselho 798 
e, só não participa das reuniões do conselho quando surge algum imprevisto. Destacou a 799 
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necessidade de uma participação mais expressiva das centrais sindicais, encaminhando 800 
pautas para a FUNDACENTRO com as necessidades das centrais, sendo que tem feito 801 
um pouco disso na CTPP, a exemplo da necessidade de um manual de trabalho 802 
doméstico, pois as domésticas têm contato com vários produtos químicos, produtos 803 
ergonômicos, dentre outros, envolvendo não só o mercado formal, como o informal e a 804 
sociedade como um todo. Esclareceu que na CTTP ficou definido que seria uma tarefa do 805 
governo, mas expressou a importância de ser desenvolvido pela FUNDACENTRO ou, até 806 
dentro de uma das linhas citadas, o desenvolvimento de um projeto que poderia ser 807 
implementado e realizado pela entidade. 808 
 809 
O conselheiro Scaboli, se referindo à fala do Sr. Rômulo, achou interessante quando 810 
citou sobre reforçar a Política Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho, a qual já 811 
existe, sendo que, se forem executados os planos e ações, envolvendo todas as partes, 812 
com certeza diminuirá assustadoramente os acidentes e doenças do trabalho. Relembrou 813 
que, na época, foram criadas duas comissões para realizar estudos sobre as áreas que 814 
mais causavam acidentes, que são a de transporte de cargas perigosas e da construção 815 
civil e, como disse anteriormente, a PNSST foi elaborada, não sendo executada. 816 
Comentou também sobre outra parte da fala do Sr. Rômulo, sobre o trabalho com as 817 
micro e pequenas empresas, pois relembrou que trabalhou com a FUNDACENTRO, 818 
sendo que as convenções da cadeia produtiva do plástico, as máquinas injetoras em 819 
moinho, reduziram os acidentes em noventa e cinco por cento, se tratando de uma 820 
estimativa apresentada pela FUNDACENTRO e não uma pesquisa com dados reais, mas 821 
temos os signatários que assinaram a convenção, tanto da bancada dos trabalhadores 822 
quanto dos empregadores, sobre dispositivo de segurança, proteção e capacitação dos 823 
trabalhadores, a exemplo da legislação do benzeno nas usinas de açúcar e álcool, sendo 824 
que o benzeno foi banido como substituto, mas falta pesquisa, pois não existe pesquisa 825 
realizada no Estado de São Paulo contendo realmente a redução no número de 826 
acidentes, fora da estatística, como a legislação do benzeno nas usinas de açúcar e 827 
álcool em todo o território nacional. Complementando, informou não existir uma 828 
pesquisa sobre os substitutos do benzeno, sendo que algumas usinas investiram em 829 
equipamentos importados, mas que atualmente possui um produto cem por cento no 830 
mercado, que é a peneira molecular, evitando a contaminação dos trabalhadores. 831 
Continuando, se referindo ao que foi dito sobre o Ministério da Economia, comentou da 832 
importância em se pensar nas linhas de financiamento para as pequenas, médias e 833 
micro empresas, para poder se falar em segurança no ambiente de trabalho.   834 
 835 
O Sr. Presidente esclareceu que boa parte da questão dos temas é um desafio e,  por 836 
esse motivo, o Sr. Robson pensou em criar uma coordenação para tentar, de alguma 837 
forma, mapear a importância dos temas sobre vários aspectos, como os que 838 
sensivelmente afetam economicamente o país, onde existem áreas que ocupam grande 839 
parte do PIB brasileiro, podendo olhar sobre esse aspecto e, também, setores que têm 840 
uso intensivo de mão de obra, ou seja, estão gerando muitos acidentes, sendo que tudo 841 
tem que ser configurado e justamente a ideia é de se ter um limite do que pode ser 842 
realizado de pesquisa, e o objetivo é de ter pesquisas reais, que não se limitem a revisão 843 
de literatura, mas que vão a campo, para observar o que acontece no mundo real. 844 
Finalizando, esclareceu sobre a importância de se ter um mapa estratégico, onde conterá 845 
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a real capacidade, sendo possível estudar determinados temas e, caso se questione por 846 
que dos temas escolhidos, a entidade terá a resposta. 847 
 848 
O Sr. Rômulo se manifestou favorável à sugestão do Sr. Itamar e solicita a avaliação da 849 
entidade, com relação à questão do trabalho doméstico, podendo ser interessante a 850 
produção de uma cartilha, sendo que o tema já havia sido demandado pela bancada dos 851 
trabalhadores da CTPP, não se tratando de um tema de normatização, mas da 852 
elaboração de uma cartilha educativa.  853 
 854 
O Sr. Robson esclareceu ter apresentado as atividades realizadas no primeiro semestre e 855 
não as que serão realizadas no segundo semestre e, em um momento oportuno, serão 856 
apresentados ao conselho quais serão os futuros projetos. 857 
 858 
Após todos os esclarecimentos, o Sr. Presidente passou a palavra à Sra. Erika, para que 859 
pudesse realizar a sua apresentação. 860 
 861 
A Sra. Erika cumprimentou a todos e informou ter recebido o desafio de assumir a 862 
Coordenação de Diagnósticos e Prospecções, que se trata de uma coordenação idealizada 863 
com a Diretoria Técnica juntamente com a nova gestão, para contribuir e poder 864 
reafirmar o importante papel da FUNDACENTRO para SST no Brasil. Esclareceu que a 865 
coordenação iniciou seus trabalhos em maio último, quando de sua nomeação, sendo 866 
sua lotação de origem o Tribunal de Justiça de Brasília. Esclareceu também que a 867 
coordenação veio com várias atribuições e, de forma geral, o nome diz bem do que se 868 
trata, trabalha com diagnósticos e prospecções, ou seja, é realizado um levantamento de 869 
dados, que podem ser macro ou micro, dependendo do estudo, em termos de análises 870 
institucionais, análises políticas, econômicas e sociais, em termos de macro 871 
condicionantes e, com essas informações, obter análises que geram conhecimento para 872 
que se possa delinear metas e diretrizes que vão direcionar melhor os estudos e 873 
pesquisas, lembrando que, quando se refere a estudos e pesquisas, é necessário 874 
entender quais as demandas necessárias e, em seguida, passará a explicar como será 875 
feita essa priorização e quais são as competências internas da FUNDACENTRO, pois não 876 
adianta encontrarmos algumas demandas e a entidade não possuir pessoas capazes de 877 
conseguir estudar o que for necessário. Esclareceu também que, quando se refere a 878 
estudos e pesquisas, o foco é criar e organizar políticas públicas, que possam realmente 879 
gerar um impacto positivo e retorno para a sociedade. Dando continuidade, esclareceu 880 
que, em termos de prospecções, a finalidade é de identificar as demandas tripartites, 881 
sendo que temos a análise em termos de FUNDACENTRO, mas necessitamos de uma 882 
agenda FUNDACENTRO e uma da sociedade, sendo que a demanda tripartite é 883 
necessária, pois realiza todos os 360º necessários para que se obtenha um estudo de 884 
impacto, se conseguindo, com isso, construir cenários futuros que são importantíssimos 885 
em uma tomada de decisão e uma nova abordagem e identidade do que a entidade 886 
pretende realizar para o futuro, graças a capacidade humana de antecipação. Esclareceu 887 
também que, com relação à área de inovação, já foram iniciadas algumas conversas em 888 
termos de laboratório de inovação, pois hoje em dia já se pensa o setor público como 889 
está e com todas as suas dificuldades e limitações, não dá para se pensar em gestão e 890 
governança sem pensar em inovação, dentro de situações e de ações possíveis e cabíveis. 891 
Em seguida, passou a relatar um pouco das atribuições da coordenação, que são: 892 
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estudar a efetivação da Política Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho, avaliando 893 
em termos do Plano Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho e, também, sobre 894 
diagnósticos e cenários futuros. Esclareceu que, quando em um primeiro momento 895 
tomou conhecimento do grande desafio que se tratava, decidiu elencar e definir três 896 
frentes que fossem adaptadas à situação que a entidade se encontra no momento. 897 
Informou que, das atribuições, foi possível 1) definir um método de priorização de 898 
estudos para a  FUNDACENTRO, 2) definir a elaboração de um Perfil Nacional em SST, o 899 
qual está dentro do PLANSAT, como atribuição da FUNDACENTRO, a ser elaborado 900 
juntamente com órgãos parceiros, e 3) definir a elaboração de cenários futuros. Relatou 901 
sobre a importância do perfil nacional, pois trará um panorama atual, se tratando de um 902 
mapeamento da situação de SST no Brasil, o qual ajudará a verificar quais as 903 
tendências que contribuirão na construção de cenários futuros. Com relação a cenários 904 
futuros, esclareceu que tudo está interligado, ou seja, as prioridades necessitam ser 905 
estabelecidas e o perfil nacional que trata da situação presente necessita ser mapeado e 906 
os cenários futuros ajudarão na tomada de decisão de como a FUNDACENTRO se 907 
posicionará daqui para frente. Continuando, informou ser importante frisar que, como já 908 
dito durante a reunião, existem muitas vezes planos e métodos, mas há a necessidade 909 
de entrega dos produtos, sendo que já está sendo realizado um levantamento estatístico 910 
de dados e criado um grupo de estudos de prioridades, com a finalidade de estudar 911 
métodos, sendo que todos os critérios serão baseados em fatos e evidências estatísticas, 912 
bem como estudar métodos que outras instituições já estudam, para verificar o que 913 
poderá ser aplicado na FUNDACENTRO, para estabelecimento das prioridades, mediante 914 
esses métodos e aqueles que a instituição achar mais adequado para a nossa 915 
configuração, criando uma orientação de temas prioritários dentro da agenda da 916 
instituição. Continuando, se referiu ao perfil, lembrando que deve ter uma abordagem 917 
sistêmica, que desde 2006 vem sendo recomendada pela OIT, através da Convenção 187 918 
e da Recomendação 197, se tratando de um compromisso da instituição com a sociedade 919 
e com a OIT, de construção do perfil nacional, envolvendo tanto o sistema nacional, ou 920 
seja, toda a parte de legislação, de órgãos, revisão de normas quanto à parte estatística, 921 
como abordado pelo anuário estatístico por ser bem completo. Por fim, com relação aos 922 
cenários para o futuro, hoje em dia várias instituições utilizam a ferramenta, o que 923 
possibilita um comparativo, um benchmark internacional para saber o que está sendo 924 
realizado lá fora, considerando que, muitas vezes, eles estão a nossa frente e, desta 925 
forma, se consegue tentar encaminhar um pouco a mais e poder estar diante e igual por 926 
igual em relação ao cenário internacional. Finalizando, informou que o plano terá a 927 
duração de doze meses, com as entregas de etapa em etapa, sendo que estamos na 928 
primeira etapa, onde temos a estruturação e, também, finalizando e aprofundando um 929 
dos estudos de priorização, que é o BNI, utilizado pela NIOSH, se tratando de um método 930 
o qual se analisa quais as prioridades em termos de setor econômico, ou seja, quais os 931 
setores econômicos por ordem, por necessitarem de um olhar mais aprofundado e quais 932 
as doenças e acidentes, ou seja, o grupo que precisa de maior prevenção, sendo que na 933 
matriz se consegue estabelecer a questão econômica com a questão da prevenção de um 934 
determinado grupo. Concluindo, informou que o grupo tem se reunido, sendo que 935 
trabalham muito com as planilhas e simulações, até para testar antes de colocar em 936 
prática o que funcionará e, também, se está em fase de mapeamento das competências 937 
internas da FUNDACENTRO para se entender como a matriz prioridade, quais os 938 
quesitos que se conseguirá atender de forma mais imediata. Com relação ao perfil, 939 
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esclareceu que já se tem uma estruturação, sendo que os três objetivos estão sendo 940 
feitos paralelamente, iniciando uma estruturação do perfil e o que terá que ser abordado, 941 
mediante recomendação da OIT e, nos próximos passos, provavelmente o conselho terá 942 
maior conhecimento, pois entrará a parceria e validação tripartite, estando no inicio 943 
dessa elaboração. Se referindo aos cenários futuros, serão iniciados neste mês, através 944 
do grupo de estudo e se acredita que, com a participação de servidores da 945 
FUNDACENTRO em grupos de trabalho multidisciplinares e intersetoriais, se conseguirá 946 
obter um desempenho otimizado, com uma visão mais ampla, sendo que o trabalho do 947 
grupo será baseado em métodos já existentes. Por fim, passou a relatar algumas 948 
reflexões a serem abordadas sobre o planejamento estratégico da FUNDACENTRO, como 949 
por exemplo, quais serão os objetivos estratégicos da entidade.  950 
 951 
Após a apresentação da Sra. Erika, o Sr. Presidente perguntou aos senhores 952 
conselheiros se tinham alguma observação a ser feita sobre a apresentação e/ou sobre 953 
outro assunto. 954 
  955 
O conselheiro Scaboli fez uma observação sobre o dia 28 de abril, Dia Mundial em 956 
Memória das Vitimas de Acidente e Doenças Relacionadas ao Trabalho, informando que 957 
não costuma comemorar e, sim, realiza manifesto, pois o Brasil é o quarto país no 958 
mundo que mais adoece trabalhadores. 959 
 960 
O conselheiro Itamar, se referindo não só ao Manual de Empregadas Domésticas, 961 
esclareceu ter colocado no Fórum das Centrais Sindicais a realização de um 962 
levantamento e como a FUNDACENTRO já está definindo algumas prioridades, discutirá 963 
no próximo Fórum a possibilidade de se trazer algum tema para ser apresentado à 964 
entidade. Prosseguindo, informou ter apresentado, na última reunião, a questão do 965 
estatuto, sendo que, durante a reunião, teve a informação pela Sra. Marina, que havia 966 
sido publicado naquela data, um decreto sobre a nova composição dos conselhos e 967 
aproveita para perguntar como ficará a questão do conselho da FUNDACENTRO após a 968 
publicação do decreto, pois como foi colocado pela Sra. Marina, sofrerá alterações, 969 
lembrando que já havia se manifestado em outras reuniões da importância de se ter um 970 
representante dos servidores na composição do conselho, se tratando de uma antiga 971 
reivindicação e, também, como é o posicionamento da nova gestão, se será de acordo 972 
com o decreto ou se terá espaço no conselho para se discutir o novo formato. 973 
 974 
O Sr. Presidente esclareceu existir uma diretriz central e a entidade deve seguir ao 975 
constante no decreto que reestruturou os conselhos. Esclareceu também haver uma 976 
mudança estatutária da FUNDACENTRO, até para atualização, por conta de mudança 977 
de Ministério, sendo que o conselho da entidade permanecerá em um formato mais 978 
enxuto e garantido o tripartismo. Esclareceu também que está em discussão qual será o 979 
melhor modelo, mas certamente terá uma participação do conselho com trabalhadores e 980 
empregadores, e que será menor do que a composição da CTPP, até por conta da 981 
realidade, mas tratará de um canal de diálogo permanente e, inclusive em relação ao 982 
posicionamento apresentado pelo conselheiro Itamar, todo o trabalho de esforço de 983 
planejamento estratégico e de diretrizes de prioridades, evidentemente não será fechado 984 
e, a todo o momento, a sociedade, empresas, trabalhadores e órgãos de governo poderão 985 
enviar temas e influenciar diretamente, até porque o conselho continuará sendo um 986 
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canal de entrada de informações e demandas sociais. Finalizou, informando que se dará 987 
conhecimento, de forma transparente, sobre qual o tema entrará ou não na programação 988 
da entidade. Informou também que está em andamento o decreto que estruturará o 989 
estatuto da FUNDACENTRO e para, em um segundo momento, o Regimento Interno, o 990 
qual terá que aguardar um pouco para espelhar com o novo estatuto e espera que, para 991 
a próxima reunião, já se tenha uma definição, pois, por algum motivo a publicação do 992 
decreto está demorando um pouco mais do que deveria, provavelmente por excesso de 993 
trabalho na Casa Civil.  994 
 995 
O conselheiro Itamar comenta que, com referência a frequência das reuniões, ou seja, 996 
três anuais, na sua avaliação é muito pouco, ainda mais por se ter um novo formato, 997 
sendo que o pessoal de Brasília participará das reuniões por videoconferência e o 998 
conselho, como um todo, poderia produzir mais e ajudar a administração. 999 
 1000 
O Sr. Presidente esclareceu que, analisando o histórico de reuniões do conselho da 1001 
FUNDACENTRO, não se costuma marcar muitas reuniões extraordinárias, sendo que a 1002 
sua vantagem, principalmente em um modelo mais simplificado, é a de poder reunir o 1003 
grupo para discussões mais pontuais e as reuniões ordinárias, até pela demora entre 1004 
uma e outra, acaba tendo um caráter quase de informe de gestão mas, independente do 1005 
modelo, reuniões menores, mais objetivas e mais flexíveis, sendo ordinárias ou 1006 
extraordinárias. Na sua gestão estará aberto e acha importante sim, até para que a 1007 
entidade possa mostrar o que está sendo realizado e, eventualmente, pode se pensar em 1008 
institucionalizar o assunto, mas, de primeiro momento, está aberto para realizar 1009 
reuniões extraordinárias quando tiver algum assunto para manifestação. 1010 
 1011 
O conselheiro Scaboli comentou ter se falado muito das demandas, sendo que o 1012 
conselho não é deliberativo e, sim, consultivo, e tem seu próprio regimento e, por ser 1013 
tripartite, sendo que, dentro do regimento, seria importante uma mesa diretora para 1014 
trabalhar os pontos de pauta que serão discutidos no conselho. 1015 
 1016 
O Sr. Presidente esclareceu que, assim que se tiver a definição do decreto, será 1017 
preparada um minuta de regimento e, também, que anotou a sugestão do conselheiro, 1018 
sendo que poderá ser considerada e institucionalizar o funcionamento da manifestação 1019 
das bancadas no conselho. 1020 
 1021 
O Sr. José Carlos, se referindo à manifestação de que a sociedade traga elementos para 1022 
a FUNDACENTRO, ou seja, a visão que a sociedade tem e que seja trazida para dentro 1023 
da entidade informou ter feito uma solicitação à CNC, tendo como resposta que se traga 1024 
mais informações e, após a exposição da Sra. Erika sobre o seu trabalho de diagnóstico e 1025 
prospecção, pergunta se pode solicitar a Sra. Erika a maneira que entende o pedido e 1026 
como se construiria a visão da sociedade referente ao que representa, ou seja, a CNC, 1027 
para que seja adequado às engrenagens da FUNDACENTRO. 1028 
 1029 
O Sr. Presidente, antes de passar a palavra ao Sr. Robson, esclareceu que o trabalho que 1030 
está sendo realizado pela coordenação da Sra. Erika se trata de um trabalho inicial e, 1031 
para ser externalizado, será necessário primeiro concluí-lo, sendo que a apresentação é 1032 
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basicamente uma prévia e o trabalho está em andamento, sendo possível apresentá-lo 1033 
quando estiver mais solidificado. 1034 
 1035 
O Sr. Robson, complementando as informações prestadas pelo Sr. Presidente, esclareceu 1036 
que, em um primeiro momento, está sendo realizada uma oficina interna, para rever 1037 
como disciplina a questão de qualidades institucionais, que há décadas a 1038 
FUNDACENTRO vem sem esse trabalho, se tratando de uma inovação que está sendo 1039 
tratada na FUNDACENTRO e a perspectiva é de que o resultado dessa inovação possa 1040 
trazer a aproximação da FUNDACENTRO fielmente ao que os mercados nacional e 1041 
internacional e demandas tecnológicas trazem dentro da quantidade de intervenção 1042 
colocada pela conselheira Irene Saad. Finalizando, esclareceu que, quando estiver 1043 
estruturado o modelo e os perfis dos potenciais da casa, será informado à sociedade o 1044 
que temos condições, sendo que pequenas e médias empresas, como colocado pelo Sr. 1045 
Rômulo e indústria 4.0, já constam da pauta, se tratando de temas que já estão sendo 1046 
desenhadas, pois, independente da nossa vontade, a sociedade demanda, sendo que, 1047 
como funcionará o modelo de matriz de prioridades, uma vez posto, a FUNDACENTRO 1048 
ficará protegida, sobre o ponto de vista de trazer para a realidade a constatação pública, 1049 
sendo que terá uma parte, onde é colocado perfil em SST, que a sociedade e os atores 1050 
sociais irão explicitar e, essa parte, que será levada ao conselho para obter 1051 
contribuições.  1052 
 1053 
A conselheira Irene complementando tudo o que foi dito, comentou ser muito importante 1054 
a prospecção e a definição de prioridades, pois nem sempre o trabalho que a 1055 
FUNDACENTRO desenvolverá, é obrigatoriamente mediante demanda, pois não 1056 
necessariamente a sociedade sabe o que é mais importante ou que está faltando em 1057 
termos de estudos e pesquisas para se obter uma melhora no cenário nacional. 1058 
 1059 
O Sr. Robson informou que a entidade está sendo demandada por outros entres 1060 
públicos, de questões que estão acontecendo em seu ambiente de trabalho, mas não 1061 
existe informação concreta que se traz ou não algum risco ao trabalhador, sendo que a 1062 
FUNDACENTRO já está se envolvendo com temas dessa natureza. 1063 
 1064 
O conselheiro Adauto observou que, considerando o ambiente 4.0, no qual o mundo está 1065 
vivendo uma transformação em uma velocidade como nunca vista em toda sua história, 1066 
percebeu que pela prestação de contas apresentada na reunião, da forma como foi 1067 
estruturada, ou seja, foram apresentados temas de auditoria expostos pelo Sr. Benedito 1068 
e temas administrativos expostos pelo Sr. Francisco, pode notar uma velocidade em 1069 
buscar eficiência, enquadrando em toda a lógica do Governo Federal, do momento em 1070 
que o país está vivendo, ajustando os custos sem perder a eficiência e o foco da 1071 
instituição, mas com muita velocidade, demonstrando muita objetividade administrativa. 1072 
Se referindo ao segundo bloco, percebeu uma preparação para que a entidade possa 1073 
caminhar, sendo que o Sr. Robson apresentou um balanço do que foi realizado no 1074 
primeiro semestre, até com a participação do Sr. Rômulo e, em seguida, vem à 1075 
apresentação da Sra. Erika, falando do futuro, sendo que os dois blocos administrativos 1076 
e os de conteúdo pode ser percebido que está sendo criado um bloco administrativo para 1077 
suportar a velocidade e se começa a ver, como colocado pelo Sr. Robson, que ainda tem 1078 
o Plano de Trabalho para ser apresentando e a Sra. Erika informando sobre o futuro e o 1079 
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mercado de trabalho do futuro. Finalizando, informou que a sensação que teve é que, em 1080 
poucos meses, de janeiro até a presenta data, houve um grande avanço e uma clareza de 1081 
objetivo e tudo indica que, na reunião de 02 de dezembro, já se tenha um volume de 1082 
reação muito rápida, mesmo sabendo não ser fácil para um órgão público com uma 1083 
história como a da FUNDACENTRO, de realizar uma mudança como a que foi 1084 
apresentada, mas a percepção que fica é que se conseguirá antecipar, e muito, como 1085 
será o mundo do futuro efetivamente, ou seja, no inicio pensou que seria colocado o 1086 
tema 4.0, que seria lógico, mas não, foi apresentada a realidade, o que é próximo, sendo 1087 
que o plano e a metodologia colocados pela Sra. Erika deu a impressão que levará a um 1088 
resultado rápido. Informou, também, ser perceptível uma integração muito grande entre 1089 
as diretorias e a direção da entidade, sendo que sua percepção, ao sair da reunião, é de 1090 
que o mundo deu uma acelerada muito grande, com muita inovação e a 1091 
FUNDACENTRO, em 2019, está realizando uma mudança suficientemente rápida e com 1092 
profundidade, principalmente com sua metodologia direcionando o foco para aquilo que 1093 
é fundamental no auxílio à classe trabalhadora e a equilibrar a atividade econômica e o 1094 
trabalhador dentro dessas mudanças e, por fim, parabenizou a administração pela 1095 
forma que organizaram e como conseguiram demonstrar, em duas horas e meia de 1096 
reunião, os últimos meses e os próximos, se tendo uma ideia de projeção de como será 1097 
no final do ano que vem e nos próximos dois anos. 1098 
 1099 
O Sr. Presidente informou que a ideia é exatamente a exposta pelo conselheiro Adauto, 1100 
ou seja, de agir de forma previsível e monitorada, até para potencializar o trabalho da 1101 
instituição, sendo que a FUNDACENTRO se encontra em um momento com muito a se 1102 
realizar e a administração está tentando garantir o máximo possível de recursos, mesmo 1103 
dentro de um cenário restritivo, acreditando que a entidade terá sucesso nessa 1104 
empreitada, pois o Sr. Francisco está com as ações bem mapeadas e bem encaminhadas 1105 
e o principal é ter clareza de quais os temas fundamentais e como trabalharemos e aí  1106 
não é simplesmente sentar na mesa, discutir e lamentar, mas, sim, realmente construir 1107 
e trabalhar para se ter mudança efetiva. Finalizando, comentou estar bem otimista e 1108 
aproveitou para parabenizar e elogiar todos os diretores e equipe pelo empenho e esforço 1109 
e, também, o pessoal da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, aqui 1110 
representados pelos conselheiros Leonardo e Orion e, por videoconferência, a conselheira 1111 
Viviane e o Sr. Rômulo, representando a Subsecretaria de Inspeção do Trabalho, pois 1112 
realmente tem sido feito um esforço de trabalhar integrado e não tem dúvidas de que o 1113 
foco da Secretaria é prevenção, pois está se levando muito a sério e, um Estado que 1114 
investe em prevenção, não necessitará investir depois em reparo, sendo esta a meta e 1115 
todos estão conversando a mesma língua, toda a Secretaria e a FUNDACENTRO 1116 
acompanhará o trabalho. 1117 
 1118 
Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente agradeceu a presença de todos, se 1119 
colocando a disposição dos senhores conselheiros no que necessitarem coletivamente e 1120 
individualmente e mantendo as portas sempre abertas e o canal de comunicação livre.  A 1121 
próxima reunião será realizada no dia 02 de dezembro, às 14 horas. 1122 


