
 
                      Presidência 

Ata04-2007-CD 
Av. Brasil, 4365-Manguinhos cx. postal 926 – CEP 21040-360 tel: (021) 3885-1804 - Rio de Janeiro–RJ - Brasil 
 
 
 

1

 1 
ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2007 DO CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ 2 

 3 
Aos vinte e quatro dias do mês de maio de dois mil e sete, às dez horas e dez minutos, reuniu-se o Conselho 4 
Deliberativo da Fundação Oswaldo Cruz, no Espaço Carlos Chagas Filho, estando presentes os seguintes membros: 5 
Paulo Machiori Buss/Presidente(PR); Ary Carvalho de Miranda/Vice-Presidente de Serviços de Referência em Saúde 6 
(VPSRS); Maria do Carmo Leal Vice-Presidente de Ensino, Informação e Comunicação (VPEIC); Paulo Ernani Gadelha 7 
Vieira/Vice-Presidente de Desenvolvimento Institucional e Gestão do Trabalho(VPDIGT); Ary Carvalho de Miranda/Vice-8 
Presidente de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico-Interino(VPPqDT); Carlos Augusto Grabois Gadelha/Vice-9 
Presidente de Produção e Inovação em Saúde(VPPIS); Arlindo Fábio Gómez de Sousa/Chefe de Gabinete(GabPR); 10 
BIOMANGUINHOS-Arthur Couto/Representante do Diretor do Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos; CECAL-11 
Antenor Andrade/Diretor do Centro de Criação de Animais de Laboratório; ICICT- Umberto Trigueiros/Representante da 12 
Diretora do Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em Saúde; COC- Nara Margareth Silva 13 
Azevedo/Diretora da Casa Oswaldo Cruz; IAM-Rômulo  Maciel Filho/Diretor do Instituto Ageu Magalhães; IGM-14 
Mitermayer Galvão dos Reis/Diretor do Instituto Gonçalo Muniz; ILMD-Roberto Senna Rocha/Diretor do Instituto 15 
Leônidas e Maria Deane; IRR-Álvaro José Romanha/Diretor do Instituto René Rachou; ENSP-Antonio Ivo/Diretor da 16 
Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca; EPSJV-Sérgio Munck/Representante do Diretor da Escola Politécnica 17 
de Saúde Joaquim Venâncio; FARMANGUINHOS-Eduardo de Azeredo Costa/Diretor do Instituto de Tecnologia em 18 
Fármacos; IFF-José Augusto de Britto/Diretor do Instituto Fernandes Figueira; INCQS-André Luiz Gemal/Diretor do 19 
Instituto Nacional de Qualidade em Saúde; IOC – Tânia  Araújo Jorge/Diretora do Instituto Oswaldo Cruz; IPEC-20 
Alejandro Hasslocher/Representante da Diretora do Instituto de Pesquisa Clínica; ASFOC – Rogério Lannes 21 
Rocha/Diretor da Associação dos Servidores da FIOCRUZ; DIPLAN-Félix Rosenberg/Diretor de Planejamento 22 
Estratégico; DIRAC-Fernando de Carvalho/Diretor de Administração do “Campus”; DIRAD-Cristiane Sendim/Diretora de 23 
Administração; DIREH-Leila Mello/Diretora de Recursos Humanos; DIREB-Fabíola de Aguiar Nunes/Diretora da 24 
FIOCRUZ de Brasília; AUDIN-Silvina Marques/Chefe da Auditoria Interna; PF-Antonio Mallet/Procurador Federal; 25 
OUVIDORIA-João Quental/Ouvidor. Estava presente o Assessor da Presidência José Roberto Ferreira. O Dr. Arlindo 26 
deu início aos trabalhos. 27 
 28 
1) - INFORMES DA PRESIDÊNCIA DA FIOCRUZ 29 
 30 

a) - Dr. Paulo Buss 31 
 32 
 – 107 anos da FIOCRUZ- comentou  o evento comemorativo dos 107 anos da FIOCRUZ que se realizaria no dia 33 
seguinte em vários pontos do Campus da FIOCRUZ. Falou da homenagem que seria prestada pela Presidência e pelo 34 
IOC que também comemora, nessa data, 107 anos.  35 
 36 
- Participação do Dr. Carlos Gadelha no CD/FIOCRUZ - no seu pronunciamento ressaltou a importância da presença 37 
do Dr. Carlos Augusto Grabois Gadelha participando da primeira reunião do CD/FIOCRUZ, como Vice-Presidente de 38 
Produção.   39 
 40 
- Indicação do Dr. Rômulo Maciel Filho ao MS - fez um breve relato sobre o convite que o Dr. Rômulo Maciel Filho, 41 
Diretor do IAM, recebeu do Ministro da Saúde, Dr. José Gomes Temporão, para ocupar o cargo de Assessor para 42 
Assuntos Institucionais, no Ministério da Saúde. A partir daí, participou de reunião em Recife para, além de informar a 43 
Comunidade do Aggeu Magalhães, formalizar as questões da sucessão do Diretor. O Dr. Rômulo indicou para seu 44 
sucessor o Dr. Eduardo Maia Freese de Carvalho, Vice-Diretor, que foi apoiado pela Comunidade do IAM e sua 45 
indicação homologada pelo Presidente da FIOCRUZ. No final da reunião a Dra. Eridan Coutinho, pesquisadora da 46 
Casa, proferiu um brilhante discurso deixando transparecer a emoção no momento da despedida.  O Dr. Rômulo 47 
relatou aos Conselheiros a dificuldade que enfrentou até tomar a decisão. Foi difícil pela boa relação que mantém com 48 
seus Colegas o que, aliás, deixou claro, que não deseja perder. Paralelo a isso, também não escondeu o respeito e a 49 
admiração que sente pelo Dr. José Gomes Temporão desde a luta pela redemocratização do país e a construção da 50 
reforma sanitária. Recebeu telefonemas de alguns atores importantes como os Drs. Reinaldo Guimarães, Francisco 51 
Campos, Gerson Penna, Paulo Henrique, José Paranaguá e outros. O que pesou mais foi o ambiente agradável que 52 
construiu no MS, muito propício à viabilização de um trabalho promissor. Agradeceu ao CD/FIOCRUZ o tempo em que 53 
estiveram juntos.    54 
 55 
O CD/FIOCRUZ aplaudiu e desejou sucesso ao Dr. Rômulo na nova etapa de sua vida.  56 
 57 



 
                      Presidência 

Ata04-2007-CD 
Av. Brasil, 4365-Manguinhos cx. postal 926 – CEP 21040-360 tel: (021) 3885-1804 - Rio de Janeiro–RJ - Brasil 
 
 
 

2

Em relação à sucessão do Dr. Rômulo, o CD/FIOCRUZ estabeleceu uma jurisprudência. Se um diretor eleito não 58 
completar a primeira metade do mandato faz-se uma nova eleição para que o eleito complete o mandato. No caso de já 59 
ter ultrapassado a primeira metade do mandato, nomeia-se um Vice-Diretor.  No final da reunião foi feita a apresentação 60 
da minuta da proposição para ser apreciada e votada.  61 
 62 
- Relatório de Atividades de 2006 - prosseguindo em seu discurso, o Dr. Paulo Buss anunciou o Lançamento do 63 
Relatório de Atividades de 2006, produto de toda a atividade realizada na FIOCRUZ no ano passado. Foi confeccionado 64 
em papel reciclado com o propósito de reduzir custos. Pediu a Chefe da Auditoria Interna, Dra. Silvina Marques, que 65 
enviasse para o TCU, CGU e outros Órgãos de Controle, um exemplar do Relatório com o objetivo de divulgar para a 66 
sociedade brasileira os fatos mais relevantes realizados na Instituição, como: o Genoma do BCG, os prêmios da 67 
CAPES, os prêmios da Federação Mundial, a Ordem do Mérito Cientifico, a Medalha da Assembléia Legislativa para a 68 
Escola Politécnica, o Concurso Público, a Ópera “Cientista Oswaldo Cruz” que foram colocadas como destaques. 69 
Parabenizou o Dr.Félix e equipe pela edição do Relatório lembrando que, em breve, será editado em inglês e estará 70 
disponível na página web.  71 
 72 
- Revista RADIS - cumprimentou o Dr. Rogério Lannes Rocha, Diretor do RADIS, pela edição do mês de junho da 73 
Revista RADIS. Elogiou a matéria que destaca a Aula Inaugural da ENSP, proferida pela Ministra do Meio Ambiente, 74 
Marina Silva.  75 
 76 
- Revista da ENSP - parabenizou a ENSP, em particular o Dr. Carlos Coimbra, pelo reconhecimento da Revista da 77 
Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, que foi a segunda revista da FIOCRUZ indexada pelo ISI. A primeira 78 
foi “Memórias do IOC”. O CD/FIOCRUZ vai encaminhar Carta ao Dr. Carlos Coimbra e ao editor da Revista elogiando e 79 
agradecendo o trabalho.  80 
 81 
- Coleções Biológicas - concluindo os informes o Presidente da FIOCRUZ avisou que será aplicado um questionário 82 
sobre gerenciamento das coleções biológicas da FIOCRUZ. São três linhas: histopatológica, microbiológica e zoológica.  83 
 84 

b) – Dr. Paulo Gadelha 85 
 86 
- Homenagem ao Prof. Carlos Chagas Filho - solicitou aos Conselheiros que prestigiassem o evento que se realizaria 87 
na Academia Brasileira de Letras, onde a presença da FIOCRUZ e do Instituto de Biofísica da UFRJ seriam 88 
fundamentais. O Prof. Carlos Chagas Filho seria homenageado pelo Acadêmico Alberto Costa e Silvia.  89 
 90 
- Emenda - está sendo negociada a alocação de recursos através de emendas individuais para as Instituições de 91 
Pesquisa e Educação do Rio de Janeiro. A mesma idéia está sendo ventilada para as emendas de bancada dos 92 
Governos do Estado e Federal. Houve convite para a FIOCRUZ apresentar proposta de emenda de bancada para o 93 
próximo orçamento.   94 
 95 
- PAC Urbano do Rio de Janeiro - houve uma série de reuniões, dentre elas com a Caixa Econômica Federal, que 96 
será a agência governamental federal. O Projeto definiu como prioridade a reurbanização da área de Manguinhos, 97 
Cidade de Deus e a Colônia Juliano Moreira. Nessas três áreas a FIOCRUZ está envolvida diretamente pela situação 98 
do seu entorno. Na reunião havida no dia anterior foi colocado que a área da Saúde, onde estão vinculados os Hospitais 99 
Universitários, vai ser a primeira a ser considerada para reuniões posteriores desse colegiado que está se formando 100 
como um fórum permanente com todas as interfaces da Saúde com o complexo produtivo e desenvolvimento 101 
tecnológico. 102 
 103 
- GESTEC NIT - foi instituído o Comitê Gestor do Sistema GESTEC NIT com membros representantes de todas as 104 
Unidades. Esse é o resultado do trabalho construído pelo Dr. Reinaldo Guimarães e a GESTEC. Posteriormente, será 105 
definida agenda de trabalho para o conjunto das Unidades. A propósito, o Dr. Paulo Buss comentou que a Delegação 106 
Brasileira apresentou a Assembléia da Organização Mundial de Saúde uma resolução pioneira, pedindo ajuda aos 107 
Governos para quebrar patentes de medicamentos em áreas de interesse da saúde pública. A Moção foi apoiada pela 108 
maioria dos Membros da OMS. Esse fato coloca uma mudança radical na discussão global sobre patente. O Brasil 109 
conseguiu essa vitória a partir da quebra de patente do Efavirens, medicamento de combate a Aids e a partir daí, o país 110 
pode importar um genérico com custos bem menores. 111 
  112 
- Concurso Público – informou que houve mais uma reunião com a Comissão dos Concursados classificados e que 113 
não ingressaram na FIOCRUZ. Até o momento a Presidência não recebeu resposta oficial do Ministério do 114 
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Planejamento com relação à viabilidade jurídica sobre a possibilidade de incorporação desses concursados, apesar das 115 
diversas mobilizações políticas que estão sendo realizadas. Foi proposto, se necessário, um movimento mais intenso 116 
com os Ministérios da Saúde e do Planejamento. Encaminhou aos Ministérios da Saúde e do Planejamento uma nova 117 
solicitação para a realização de um concurso para 2008. Finalmente, esclareceu alguns pontos importantes para que os 118 
Diretores comecem a fazer simulações na Unidade no caso de uma possível incorporação, alertando sempre para que 119 
se leve em conta a liberdade que a FIOCRUZ terá de completar as demais vagas, até os 50% possíveis convocados se 120 
conseguir mudanças na legislação.  O Dr. Gadelha solicitou a Diretora da DIREH, a pedido dos Conselheiros, que fosse 121 
elaborado um informe por escrito. Até o presente momento por uma medida cautelar e em função dos prazos, foi 122 
solicitado o adiamento do prazo de validade do Concurso. A Presidência está envidando esforços no sentido de obter 123 
respostas do Ministério do Planejamento.  124 
 125 
c) - Dr. Arlindo Fábio  126 
 127 
- Documento do MS - encaminhou uma cópia da Circular 07-GM/MS de 08/05/2007, do Chefe de Gabinete do Ministro, 128 
Dr. Paulo Henrique Melo, solicitando observar normas sobre o fluxo de documentos e processos dentro do Ministério da 129 
Saúde. 130 
 131 
- 13ª CNS - informou que de 14 a 18 de novembro de 2007 será realizada a 13ª Conferencia Nacional de Saúde. No 132 
dia 28 de maio, de 14 às 16 horas será realizada uma Tele Conferência com interatividade de Lançamento da 13ª 133 
Conferência Nacional de Saúde, no Salão Internacional da ENSP. A Comunidade poderá interagir fazendo perguntas. 134 
Outra forma de participação será através da internet no endereço do Canal Saúde. Está sendo produzida, pelo Canal 135 
Saúde, uma série de programas relacionados a 13ª. Todas as últimas segundas-feiras de cada mês o Canal Saúde vai 136 
dedicar duas horas da sua programação exclusivamente para preparar a 13ª Conferencia, além de uma série de outras 137 
mobilizações, do RADIS, do DCE, na organização e montagem. A Tele conferência também vai estar sendo transmitida 138 
por satélite como freqüentemente faz diariamente o Canal Saúde. Vão estar apresentando depoimento no dia 28, o 139 
Ministro da Saúde, o Secretario de Gestão Estratégica Participativa, os Presidentes do Conselho Nacional de Saúde, do 140 
CONASS, do CONASENS, com um representante usuário do sistema e um representante de profissionais do sistema. 141 
 142 
2) - OUTROS INFORMES 143 
 144 
- ASFOC – o Dr. Rogério informou sobre a pauta emergencial de reivindicações dos servidores da FIOCRUZ, dentre 145 
elas, um tema novo, objeto de deliberação da última Assembléia Geral da ASFOC, a deflagração do início de uma 146 
campanha salarial. No dia seguinte seria entregue uma carta da ASFOC ao Dr. José Gomes Temporão, Ministro da 147 
Saúde. Essa carta explicava e argumentava a importância dessa correção de tabela e solicitava a ele analisar e emitir 148 
Aviso Ministerial, seguindo o mesmo processo que em todas as negociações salariais vem sendo feitas em C&T. Esse 149 
procedimento seria o reconhecimento da pertinência e um pedido de abertura de negociações por parte do Ministério do 150 
Planejamento.  151 
 152 
O CD/FIOCRUZ demonstrou sua concordância com o apelo da ASFOC para melhorar as condições salariais dos 153 
servidores da FIOCRUZ e apoiará as reivindicações junto ao Ministro da Saúde.  154 
 155 
O Dr. Rogério solicitou a Presidência que fosse publicizado o acordo para dar visibilidade a Comunidade da FIOCRUZ.  156 
 157 
-  IOC – a Dra. Tânia Araújo informou sobre as comemorações dos 107 anos do IOC incluindo uma sessão especial do 158 
Conselho Deliberativo da Unidade, às 10 horas, com a posse do novo Conselho eleito. Nesse dia vai estar lançando 159 
dois aspectos das Memórias do Instituto Oswaldo Cruz. A primeira é a edição on-line e a segunda, a digitalização da 160 
coleção completa desde a sua fundação, em 1909.  161 
 162 
-  IGM - o Dr. Mitermayer agradeceu ao Dr. Rômulo Maciel a contribuição dos profissionais do IAM por terem liderado o 163 
Curso de Mestrado Profissional, que culminou em quatro defesa de teses no IGM.    164 
 165 
O Diretor do IGM comentou a sua participação em reunião com Dr. David Rockefeller, da Universidade Harvard, com o 166 
objetivo de estabelecer parcerias da Universidade com Instituições brasileiras. 167 
 168 
3) - ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA FIOCRUZ (tema para deliberação)  169 
 170 
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De posse da palavra, o Dr. Paulo Gadelha recuperou a discussão do Conselho sobre as deliberações anteriores, os 171 
aspectos legais e a metodologia que seria aplicada.  172 
 173 
A estrutura organizacional da FIOCRUZ foi encaminhada com as alterações feitas pela DIPLAN. Foram 174 
apresentadas as propostas de cada Unidade, analisadas pelo CD/FIOCRUZ e aprovadas de acordo com o 175 
material distribuído pela DIPLAN "Proposta de Nova Estrutura Organizacional da FIOCRUZ". A ASFOC votou 176 
contra a estrutura apresentada para a Presidência. 177 
 178 
Em relação ao CECAL, a estrutura foi aprovada, porém quanto à mudança do nome, foi recomendado o 179 
encaminhamento ao CD/FIOCRUZ, através do Comitê de Usuários de Animais de Laboratório – CUAL, uma 180 
proposta, com relato, levando-se em consideração as questões técnicas e a sua estrutura. Caso a Unidade 181 
proponha a mudança para Instituto, será necessário justificar os componentes citados pelo Dr. Mitermayer dos 182 
Reis, Diretor do IGM, de elencar dados sistematizados de pesquisa científica e artigos publicados para que o 183 
CD/FIOCRUZ tenha clareza do escopo do CECAL nessa linha, não como manifestação de desejo, mas 184 
concretamente justificar uma demanda dessa natureza.  O Dr. Gadelha acrescentou que o encaminhamento 185 
deverá ser aprovado pelo CUAL, e mesmo não sendo definitivo, será apreciado, discutido e votado.  186 
 187 
Concluindo a discussão do tema, o Dr. Gadelha colocou que o próximo passo será a elaboração do documento 188 
final para subsidiar as negociações com o Ministério do Planejamento, tendo em vista as possibilidades de 189 
incorporação da nova estrutura organizacional na dotação orçamentária da FIOCRUZ. 190 
   191 
4) - PESQUISADOR EMÉRITO (tema para deliberação) 192 
 193 
Conforme decidido na reunião do CD/FIOCRUZ anterior, retornou a pauta o tema de concessão do Título de 194 
Pesquisador Emérito aos Pesquisadores Drs.  Alda Lima Falcão e Giovanni Gazzinelli, ambos do IRR.  195 
 196 
O Dr. Paulo Buss solicitou ao Dr. Roberto Senna e ao Dr. Mitermayer dos Reis que apresentassem os currículos da Dra. 197 
Alda Falcão e Dr. Giovanni Gazzinelli, respectivamente, ambos do Instituto Renné Rachou, atendendo o pedido do 198 
Diretor Dr. Álvaro Romanha para concessão dos Títulos de Pesquisador Emérito aos dois.  199 
 200 
O CD/FIOCRUZ aprovou, por unanimidade, a concessão do Título de Pesquisador Emérito aos Pesquisadores 201 
Drs. Alda Lima Falcão e Giovanni Gazzinelli, ambos do Instituto Renné Rachou.   202 
 203 
O Dr. Paulo Buss solicitou ao Dr. Álvaro que transmitisse aos dois pesquisadores que os Títulos foram concedidos por 204 
aclamação.  205 
 206 
5) - SUBSTITUIÇÃO DE DIRETOR DE UNIDADE TÉCNICO-CIENTÍFICA (tema para deliberação) 207 
 208 
O Dr. Arlindo encaminhou o texto para aprovação do CD/FIOCRUZ relativo à deliberação no caso de vacância 209 
de Direção de Unidade Técnica-Científica.  210 
  211 

a) se o Diretor tiver exercido menos da metade de seu mandato será realizada eleição para 212 
completar o mesmo mandato que se processará a eleição no máximo em 90 dias da data da 213 
vacância oficial do cargo e segundo as regras do processo eleitoral vigente na Unidade 214 

 215 
b) se o Diretor tiver exercido mais da metade do mandato será substituído por Vice-Diretor indicado pelo 216 

Conselho Deliberativo da Unidade e referendado pelo Presidente da FIOCRUZ. Isso passaria então a 217 
vigorar em outras situações semelhantes aquela que deu origem a essa deliberação do CD. 218 

 219 
Foi aprovada a proposta de letra a. 220 
 221 
A reunião encerrou-se às dezessete horas. Transcrevo a presente Ata, de conformidade com o que foi dito e aprovado 222 
pelo que dou fé, assinando-a juntamente com o Senhor Presidente, o Senhor Chefe de Gabinete da Presidência e os 223 
Senhores Diretores das Unidades da FIOCRUZ.  Luisa Helena Ferreira Lopes. 224 
 225 
 226 


