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TERMO DA 4ª (QUARTA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO CURADOR 
DA FUNDACENTRO 

 
1. DATA, HORA E LOCAL:  

 
. Data: 02/06/2022                        Hora: 14h 
. Local: Reunião realizada em ambiente virtual (Plataforma Microsoft Teams) 

 
2. PARTICIPANTES: 

 

• Felipe Mêmolo Portela – Presidente da FUNDACENTRO e do Conselho Curador 

• Bruno Silva Dalcolmo – Secretário Executivo do Ministério do Trabalho e Previdência 

• Benedito Adalberto Brunca – Suplente do Secretário Executivo do Ministério do 
Trabalho e Previdência 

• Orion Sávio Santos de Oliveira – Representante do Ministro de Estado do Trabalho e 
Previdência  

• Paulo César Andrade Almeida – Representante do Ministro de Estado do Trabalho e 
Previdência  

• Rômulo Machado e Silva – Representante do Ministro de Estado do Trabalho e 
Previdência  

• Marcelo Naegele - Representante do Ministro de Estado do Trabalho e Previdência  

• Rodrigo Hugueney do Amaral Mello – Representante da Confederação da Agricultura 

e Pecuária do Brasil - CNA 

• José Carlos Canesin – Representante da Confederação Nacional do Comércio - CNC 

• Roberto Alves da Silva – Representante da Central Única dos Trabalhadores – CUT 

• Marcísio Mendes de Moura – Representante da União Geral dos Trabalhadores – UGT 

• Robinson Leme – Representante da Nova Central Sindical de Trabalhadores - NCST  

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

• Érika Alvim de Sá e Benevides – Diretora de Pesquisa Aplicada 

• Paulo Cesar Vaz Guimarães – Chefe de Gabinete da Presidência 

• Allan David Soares – Assessor Técnico da Presidência  

• Murilo Albertini Borba - Procurador-Chefe da Procuradoria Federal 

• Benedito Silva Guimarães Filho - Auditor Chefe 
 

Participaram da reunião: Estefania Medeiros Castro, da Procuradoria Federal; 1 

Marcelo Prudente de Assis, Diretor de Conhecimento e Tecnologia, Cristiane 2 

Oliveira Reimberg, Chefe do Serviço de Comunicação Institucional; Guilherme 3 

Masaaki Koreeda, Coordenador de Planejamento Estratégico, Evandro Tamaiti, da 4 

Coordenação de Planejamento Estratégico, Thais Monteiro Andrade da Silva, Chefe 5 

do Serviço de Administração de Pessoas e servidores da FUNDACENTRO.  6 

O Sr. Presidente iniciou a reunião cumprimentando a todos e empossando, 7 

formalmente, os representantes dos trabalhadores e empregadores, designados 8 

por meio da Portaria nº 911, de 27 de abril de 2022, do Ministério do Trabalho e 9 

Previdência. Em seguida, informou que a reunião é aberta a todo o corpo de 10 
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servidores da FUNDACENTRO e, após, solicitou a todos que se apresentassem, 11 

dando boas-vindas a todos os novos conselheiros. O Sr. Presidente esclareceu que 12 

a pauta da reunião é basicamente para atender itens que estão previstos como 13 

questões de responsabilidade do Conselho Curador, sendo que serão 14 

apresentados, para aprovação, o Plano de Ação da FUNDACENTRO contendo o que 15 

está sendo realizado e o que se pretende fazer até o final do ano; o Relatório de 16 

Gestão que, para atender ao prazo estipulado pelo Tribunal de Contas da União, 17 

foi feita uma publicação preliminar no site da FUNDACENTRO, sendo que o 18 

documento definitivo será disponibilizado após aprovação do Conselho; Orçamento 19 

da FUNDACENTRO para 2023, que trata de uma questão que fica prejudicada nas 20 

reuniões, pois o ciclo orçamentário, a forma de construção dos órgãos públicos é 21 

bem amarrada, sendo que o conselho, dentre uma de suas responsabilidades, é a 22 

de aprovar o orçamento da instituição para o ano seguinte mas, considerando as 23 

datas que o Ministério da Economia e a Secretaria do Tesouro colocam para todos 24 

os órgãos públicos, fica inviável uma aprovação prévia, sendo que a 25 

FUNDACENTRO tem apresentado ao Conselho Curador para ratificação e, 26 

eventualmente, caso tenha alguma demanda extraordinária. Dando continuidade, 27 

informou que também serão apresentados, para aprovação, o Relatório Anual das 28 

Atividades das Auditoria Interna – RAINT 2021 e o Plano Anual de Atividades da 29 

Auditoria Interna – PAINT 2022. Por fim, será apresentado, pelas Diretorias de 30 

Pesquisa Aplicada e de Conhecimento e Tecnologia, um resumo das atividades 31 

previstas para o ano e os próximos semestres. Antes de passar aos pontos 32 

constantes na pauta, o Sr. Presidente esclareceu que a instituição continua 33 

passando por um processo de organização administrativa, sendo que atualmente 34 

se encontra em uma situação bem mais transparente e, principalmente, mais 35 

mapeada sobre os desafios administrativos da instituição, que são: manutenção 36 

dos prédios próprios; grande quantidade de documentos que necessitam ser 37 

tratados; necessidade de adequação a uma série de normativos novos como, por 38 

exemplo, a Lei Geral de Proteção de Dados; participação no Projeto Unifica, para 39 

redução de despesas; e diminuição da quantidade de contratos. Dando 40 

continuidade, o Sr. Presidente fez um breve resumo sobre a situação das unidades 41 

da FUNDACENTRO e informou sobre a necessidade de realização de concursos 42 

públicos, por estar com um déficit grande de servidores, necessitando de um 43 

planejamento de médio prazo para repor gradativamente a sua força de trabalho. 44 

Informou, também que a entidade encaminhou um pedido de concurso 45 

fundamentado e, além da necessidade de concurso, a FUNDACENTRO tem 46 

buscado formas complementares de força de trabalho, que não substituem os 47 

servidores, mas, sim, complementam a lógica do serviço público, como, por 48 

exemplo, a contratação de estagiários de nível superior, que vêm colaborando com 49 

algumas áreas, bem como o programa de bolsas, que teve seu início no ano 50 

passado, sendo muito bem sucedido mas, antes de dar continuidade a essa política 51 

de bolsistas,  que são profissionais com um conhecimento muito específico na área 52 

e vinculados normalmente a um projeto específico, serão avaliados o projeto, 53 

custos e benefícios e, se a avaliação for positiva, terá continuidade. O Sr. 54 

Presidente esclareceu sobre a importância em dar conhecimento do programa ao 55 

conselho e como ele tem ajudado a administração a dar continuidade a estratégia 56 
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de complemento da força de conhecimento específico, para algumas ações da 57 

instituição. Por fim, esclareceu que se espera, para o segundo semestre, contar 58 

com o contrato de apoio para a área-meio, tanto para o Centro Técnico Nacional 59 

quanto para as demais unidades, possibilitando retomar com um pouco mais de 60 

tranquilidade. Informou também sobre a implementação do Programa de Gestão, 61 

o qual substituirá a lógica de acompanhamento de jornada, pelo acompanhamento 62 

baseado em produtividade. Em seguida, o Sr. Presidente passou à palavra ao Sr. 63 

Marcelo, para dar início à apresentação das atividades da Diretoria de 64 

Conhecimento e Tecnologia. O Sr. Marcelo iniciou a apresentação informando 65 

sobre os principais resultados obtidos em 2021, destacando, dentre os avanços, 66 

um acordo assinado com a Escola Nacional de Administração Pública - ENAP, o 67 

qual possibilitou a consolidação do modelo de ensino à distância, bem como a 68 

consolidação do canal do YouTube como instrumento para difusão de conteúdos 69 

técnicos e a ampliação do número de participantes e da capilaridade da instituição, 70 

por todo o território nacional. Em seguida, passou a detalhar sobre os cursos, 71 

eventos e conteúdo no YouTube. Com relação a publicações, o Sr. Marcelo 72 

destacou a atualização da Recomendação Técnica de Procedimentos – RTP 05 e, 73 

também, o lançamento de três cartilhas sobre COVID e três livros com temas 74 

diversos, como nanotecnologia, GHS e toxicologia. Informou que foram divulgados 75 

relatórios técnicos de pesquisa e, também, que o grande destaque foi a Revista 76 

Brasileira de Saúde Ocupacional, que publicou vinte e seis artigos, se tratando da 77 

única revista brasileira especializada em saúde ocupacional. Finalizando, 78 

informou sobre o lançamento do aplicativo Monitor BUTG, o qual foram realizados 79 

mais de cinco mil downloads. Dando continuidade, o Sr. Presidente passou à 80 

palavra à Sra. Eríka, que iniciou sua fala informando que sua apresentação será 81 

bem sucinta, tratando de números e resultados da área finalística, relacionados à 82 

Diretoria de Pesquisa Aplicada e, para quem acompanhou as apresentações dos 83 

anos anteriores, relembrou que sempre foi tratado sobre as metodologias, os 84 

processos e os modelos de acompanhamento e, no ano de 2021, o foco foi 85 

exatamente na melhoria e consolidação do modelo gerencial de acompanhamento 86 

de projetos. Em seguida, informou sobre o calendário técnico da FUNDACENTRO 87 

de 2021 e sobre as linhas temáticas dos projetos de pesquisa em 2021. Dando 88 

continuidade, informou dos resultados em 2021: 23 projetos; 5 projetos 89 

concluídos; 9 novos projetos apresentados para 2022; 47 atividades técnicas 90 

organizadas; 6 notas técnicas ou pareceres técnicos; 135 atendimentos técnico-91 

especializados; 70 atendimentos externos; 01 Acordo de Parceria Internacional; 03 92 

Acordos de Cooperação Técnica e 35 relatórios de ensaios. Informou também sobre 93 

outras participações e produções técnicas importantes, como: revisão de Normas 94 

Regulamentadoras; publicação da Portaria para Revisão das NHO´s; 7 livros ou 95 

capítulos de livros; 27 artigos científicos; 3 guias setoriais de prevenção à Covid-96 

19; guia de boas práticas sobre desamiantagem; e 74 produtos entregues do 97 

Laboratório de Inovação. Dando continuidade, o Sr. Presidente passou a palavra 98 

ao Sr. Francisco, o qual apresentará um breve panorama de como foi a atuação da 99 

FUNDACENTRO no ano de 2021 na parte de orçamento, finanças e administração, 100 

a execução orçamentária de 2022 e a previsão de orçamento para 2022. Dando 101 

início a sua apresentação, o Sr. Francisco informou que a Diretoria de 102 
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Administração e Finanças tem lidado com desafios muito importantes, sendo um 103 

deles a reestruturação do trabalho e, da mesma forma que as áreas técnicas vêm 104 

implementando saltos importantes de paradigma na gestão do trabalho técnico, 105 

na área administrativa estão sendo enfrentados desafios muito parecidos. Em 106 

seguida, passou a discorrer sobre as questões mais antigas e persistentes ao longo 107 

dos anos e o que tem sido feito para equacionar e finalizá-las e como tem sido 108 

reorganizado o trabalho da gestão administrativa, para mitigar riscos e obter uma 109 

condução mais tranquila. Dando continuidade, informou, em detalhes, sobre a 110 

gestão de patrimônio e a execução de ajustes e atualizações contábeis necessários, 111 

no Sistema Integrado de Administração de Serviços - SIADS. Com relação ao 112 

Orçamento 2022, o Sr. Francisco informou que, a partir de 2019, com o ajuste 113 

fiscal que a administração vem promovendo, houve uma revisão dos referenciais 114 

orçamentários para a administração pública, exigindo da FUNDACENTRO 115 

medidas bastante profundas para readequar o seu custeio aos novos referenciais 116 

sinalizados pela Secretaria de Orçamento Federal, sendo o Programa Unifica um 117 

dos principais vetores do ajuste de despesas e, também, a implementação de uma 118 

política de adequação das despesas da instituição estritamente ao tamanho da 119 

dotação da Lei Orçamentária Anual. Com relação ao ciclo orçamentário para 2023, 120 

informou que a FUNDACENTRO realizou o envio de subsídios para a Lei de 121 

Diretrizes Orçamentária – LDO, bem como sobre a conclusão, no mês de maio, do 122 

Plano de Contratações Anual 2023, que trata de uma etapa importante do ciclo. 123 

Informou também que a entidade enviou informações complementares sobre as 124 

ações orçamentárias de 2023, se tratando de uma fase mais qualitativa. Em 125 

seguida, passou a informar sobre a expectativa de despesas para 2023. O Sr. 126 

Presidente, antes de passar a palavra aos senhores conselheiros, discorreu sobre 127 

alguns pontos da apresentação do Sr. Francisco. Dando continuidade aos 128 

assuntos da pauta, o Sr. Presidente passou a palavra ao Sr. Benedito, para 129 

informar sobre o parecer da Auditoria Interna referente ao Relatório de Gestão 130 

2021. O Sr. Benedito esclareceu que, no parecer da Auditoria Interna, os principais 131 

pontos destacados foram com relação ao patrimônio, a demora nos processos 132 

licitatórios e o desfazimento dos bens, os quais estão ocupando o espaço da 133 

garagem. Em seguida, o Sr. Presidente passou a palavra aos senhores 134 

conselheiros. Os conselheiros José Carlos, Orion, Brunca e Robinson se 135 

manifestaram, sendo que os apontamentos foram esclarecidos e as sugestões 136 

anotadas pelo Sr. Presidente. Em seguida, o Sr. Presidente colocou para aprovação 137 

o Relatório de Gestão 2021, sendo aprovado por unanimidade. Dando 138 

continuidade aos pontos da pauta, o Sr. Presidente passou a palavra ao Sr. 139 

Marcelo para informar sobre o planejamento da Diretoria de Conhecimento e 140 

Tecnologia para 2022. Após a apresentação, o Sr. Marcelo se colocou à disposição 141 

para eventuais esclarecimentos. O conselheiro Robinson fez algumas observações 142 

sobre os itens apresentados. O Sr. Presidente esclareceu que alguns pontos 143 

poderão ser detalhados pelo Sr. Marcelo e os demais esclarecidos quando da 144 

apresentação da Sra. Erika. Quanto ao papel do Conselho Curador, o Sr. 145 

Presidente esclareceu que, até pelas suas limitações, o conselho realiza um 146 

controle formal e, para o segundo semestre, serão realizadas reuniões específicas, 147 

nas quais serão detalhadas sobre o que está sendo realizado pela FUNDACENTRO. 148 
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Em seguida, a Sra. Erika informou sobre o Calendário Técnico e o Plano de Ação, 149 

ambos para 2022. O conselheiro Robinson perguntou sobre os critérios usados 150 

para definição de quais Normas de Higiene Ocupacionais seriam revisadas. A Sra. 151 

Erika informou que os critérios utilizados não foram apenas o de antiguidade, mas 152 

também o impacto, necessidade e relevância naquele momento. Após todos os 153 

esclarecimentos, o Sr. Presidente informou que, com relação ao orçamento, que 154 

trata de item previsto em decreto como de competência para manifestação do 155 

conselho, a única informação que a entidade tem no momento, é de que a proposta 156 

orçamentária de 2022 se repetirá para 2023 e, quando da formalização do 157 

processo, será submetido para ratificação do conselho, o orçamento que será 158 

apresentado à Secretaria de Orçamento Federal – SOF. Dando continuidade aos 159 

assuntos constantes da pauta, o Sr. Presidente passou a palavra ao Sr. Benedito, 160 

para informar sobre o Relatório Anual das Atividades da Auditoria Interna – RAINT 161 

2021 e Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – PAINT 2022. O Sr. 162 

Benedito informou que a metodologia adotada para elaboração do PAINT e do 163 

RAINT segue a Instrução Normativa nº 05, de 27 de agosto de 2021, da 164 

Controladoria-Geral da União - CGU. Com relação ao PAINT, informou que 165 

obrigatoriamente necessita ser enviado à CGU até o último dia de novembro, sendo 166 

que já houve aprovação da CGU, com uma pequena ressalva, a qual solicita que a 167 

Auditoria realize um trabalho mais focado na gestão de riscos. Quanto ao RAINT, 168 

o Sr. Benedito esclareceu que seu objetivo é apresentar a execução e os resultados 169 

dos trabalhos da AI, conforme as ações previstas no PAINT. O Sr. Presidente 170 

submeteu para aprovação o Relatório Anual das Atividades da Auditoria Interna – 171 

RAINT 2021 e o Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – PAINT 2022, os 172 

quais foram aprovados pelos senhores conselheiros. Dando continuidade, o Sr. 173 

Presidente solicitou ao Sr. Evandro e Sra. Thais, que explanassem sobre o Plano 174 

de Ação Estratégica para 2022. A Sra. Thais informou da elaboração, no Power BI, 175 

de um painel gerencial das atividades da FUNDACENTRO, no qual constam as 176 

iniciativas aprovadas. Informou, também, que está sendo realizado um 177 

acompanhamento dos projetos, seus resultados e o público-alvo. Após a 178 

apresentação, o Sr. Presidente franqueou a palavra aos senhores conselheiros ou 179 

para quem estiver acompanhando, mesmo não fazendo formalmente parte do 180 

conselho. O conselheiro Robinson perguntou sobre a aprovação da ata da 3ª 181 

Reunião Ordinária. O Sr. Presidente esclareceu que, em virtude da alteração na 182 

composição do Conselho Curador, entendeu não ser adequado que os novos 183 

conselheiros aprovassem a ata, sendo que foi enviada, para aprovação, aos 184 

conselheiros que participaram da reunião. Após manifestação dos conselheiros 185 

Moura e Roberto, o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião, parabenizando a 186 

equipe e agradecendo a participação de todos. 187 


