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 2 

ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2006 DO CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ 3 
 4 
Aos vinte e oito e vinte e nove de setembro de dois mil e seis, às nove horas e trinta minutos, reuniu-se o Conselho 5 
Deliberativo da Fundação Oswaldo Cruz, no Espaço Carlos Chagas Filho, estando presentes os seguintes membros: 6 
Paulo Marchiori Buss/Presidente(PR); Ary Carvalho de Miranda/Vice-Presidente de Serviços de Referência em 7 
Saúde (VPSRS); Maria do Carmo Leal/Vice-Presidente de Ensino, Informação e Comunicação (VPEIC); Paulo 8 
Ernani Gadelha Vieira/Vice-Presidente de Desenvolvimento Institucional e Gestão do Trabalho(VPDIGT); Reinaldo 9 
Felippe Nery Guimarães/Vice-Presidente de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico(VPPqDT); Arlindo Fábio 10 
Gómez de Sousa/Chefe de Gabinete(GabPR); BIOMANGUINHOS-Mário Moreira/Representante do Diretor do 11 
Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos; CECAL-Antenor Andrade/Diretor do Centro de Criação de Animais de 12 
Laboratório; CICT-Ilma Noronha/Diretora do Centro de Informação Científica e Tecnológica; COC-Nara 13 
Azevedo/Diretora da Casa Oswaldo Cruz; CPqAM- Rômulo Maciel Filho/Diretor do Centro de Pesquisa Aggeu 14 
Magalhães; CPqGM-Mitermayer dos Reis Galvão/Diretor do Centro de Pesquisa Gonçalo Moniz; CPqLMD-Roberto 15 
Senna Rocha/Diretor do Centro de Pesquisa Leônidas e Maria Deane; CPqRR-Álvaro José Romanha/Diretor do 16 
Centro de Pesquisa René Rachou; ENSP-Antonio Ivo/Diretor da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca; 17 
EPSJV-André Malhão/Diretor da Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio; FARMANGUINHOS-Eduardo 18 
Costa/Diretor do Instituto de Tecnologia em Fármacos; IFF-José Augusto de Britto/Diretor do Instituto Fernandes 19 
Figueira; INCQS-André Luiz Gemal/Diretor do Instituto Nacional de Qualidade em Saúde; IOC – Tânia  Araújo 20 
Jorge/Diretora do Instituto Oswaldo Cruz; IPEC-Valdiléa Gonçalves Veloso/Diretora do Instituto de Pesquisa Clínica; 21 
ASFOC – Rogério Lannes Rocha/Diretor da Associação dos Servidores da FIOCRUZ; DIPLAN-Félix 22 
Rosenberg/Diretor de Planejamento Estratégico; DIRAC-Fernando de Carvalho/Diretor de Administração do 23 
“Campus”; DIREH-Leila Mello/Diretora de Recursos Humanos; AUDIN-Silvina Marques/Chefe da Auditoria Interna; 24 
PF-Antonio Mallet/Procurador Federal; OUVIDORIA-João Quental/Ouvidor. Estavam presentes os Assessores da 25 
Presidência Thereza Christina Tavares, José Roberto Ferreira e Sonia Moreira. O Dr. Arlindo deu início aos 26 
trabalhos. 27 
 28 
Dia 28/09/06: 29 
 30 

1. DIRETRIZES PARA A ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA FIOCRUZ – 28/09/2006 31 
(tema para discussão) 32 

 33 
O Dr. Arlindo deu início à sessão ressaltando a relevância da discussão prevista para os dois dias de 34 
reunião. Foram distribuídos três documentos: Pendências para aprovação no CD/FIOCRUZ- 28/09/20006. 35 
Neste documento estão reunidos todos os itens cuja deliberação da plenária realizada no dia 19/09 foi de 36 
que a apreciação e decisão sobre os temas deveriam ficar a cargo do CD/FIOCRUZ.  37 
 38 
. Relatório Final da Plenária, com 22 páginas, já é a consolidação que a relatoria fez dos trabalhos já 39 
incorporando as deliberações e fazendo indicações daquilo que ficou pendente também para o Conselho 40 
Deliberativo.  41 
 42 
. “Pendências para aprovação no Conselho Deliberativo” , objeto de pauta da reunião para ser apreciado pelo 43 
CD/FIOCRUZ, contendo 12 páginas. Lembrou que essas contribuições têm o objetivo de nortear as discussões dos 44 
grupos de trabalho já que as proposições não foram apreciadas pela Plenária, tendo em vista a falta de quorum 45 
qualificado num determinado momento que levou a interrupção dos trabalhos.  46 
 47 
. Formulário síntese do Manual de Organização da Unidade – instrutivo para preenchimento 48 
Esse material será devolvido a DIPLAN depois de 60 dias, de acordo com a deliberação da própria plenária 49 
extraordinária e após revisão das Unidades e elaboração das propostas das estruturas no sentido de traçar as 50 
estratégias e metas da Instituição para os próximos anos.  51 
 52 
Antes de iniciar a discussão do documento, a Dra. Ilma Noronha alertou a respeito da dúvida que surgiu na 53 
utilização do nova nomenclatura da sua Unidade. Pediu orientação do Diretor da DIPLAN que sugeriu que fosse 54 
encaminhado ao CD/FIOCRUZ, mesmo tendo sido aprovada pelo Congresso Interno a mudança de nomenclatura.   55 
 56 
O Dr. Gadelha salientou que a decisão foi tomada e ela tem um encaminhamento para ser operacionalizada. As 57 
decisões que implicam em mudança de Estatuto e Regimento elas vão ter que ser operacionalizadas nesse sentido. 58 
É o caso, por exemplo, da mudança de denominação de unidade e principalmente a transformação dela em unidade 59 
técnico científica, ela implica em mudança de estatuto.  60 
 61 
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Disse ainda que se não tiver nenhuma implicação envolvendo organismos externos, não haverá problema. Mas 62 
prefere estudar melhor o assunto, tendo em vista a possibilidade de um questionamento externo, como as 63 
prestações de conta, ou na atribuição do rol de responsabilidades etc. Fez uma avaliação mais profunda e no final 64 
da reunião, após concluir a avaliação, determinou que a Unidade apresente um texto explicativo e esse tema voltara 65 
com cuidado na discussão da montagem da estrutura.  66 
 67 
Continuando sobre a discussão do documento sinalisou que seria melhor iniciar com as questões pendentes. Não foi 68 
necessário discutir a metodologia na primeira parte. Ela é o resultado da Relatoria aprovada no Congresso Interno. 69 
O Conselheiro poderá encaminhar para os Relatores Dr. Arlindo Fábio e Juliano Lima, os temas que achar que 70 
necessita de alguma avaliação.  71 
  72 
a) UNIDADES ESPECIAIS - o texto foi apreciado pelos grupos e será encaminhado às Unidades para aprofundar o 73 
debate, mas na plenária extraordinária ele não mereceu nenhum tipo de reparo. O CD/FIOCRUZ aprovou o texto 74 
que vai para o debate.  75 
 76 
O Dr. Ary observou que, talvez em função da carência das discussões nas Unidades, está havendo excesso de 77 
Plenárias Extraordinárias em cima de tópicos pontuais, tornando o CI muitas vezes, frágil e banal. Fez essa 78 
ponderação porque o Congresso Interno quando deliberou esse tema, com grande participação das Unidades, antes 79 
de voltar para esta reunião deveria ser revisto para evitar que o CD/FIOCRUZ fique redundando em proposta de 80 
plenária. 81 
 82 
O Dr. Gerson Penna solicitou ao Conselho revisão no texto cujo teor exclui a DIREB das Unidades Especiais. 83 
Merece uma reflexão. O CD/FIOCRUZ aprovou a retirada da DIREB do texto.  84 
 85 
b) INSTITUTOS ASSOCIADOS - a deliberação da plenária foi clara, será realizada uma plenária extraordinária para 86 
deliberar exclusivamente sobre o assunto.  87 
 88 
Foram apreciados mais dois temas como:  89 
 90 
c) FINANCIAMENTO DA NOVA ESTRUTURA – alternativas para a priorização do financiamento transitório da nova 91 
estrutura organizacional – de cargos/funções – aprovada proposta 1 com adendo. 92 
 93 
d) ATRIBUIÇÕES DAS SUBUNIDADES ORGANIZACIONAIS ressaltando Departamento, Centro e Laboratório.  94 
 95 
A seguir houve destaque para os seguintes itens que incorporam sugestões feitas pelos grupos de trabalho 96 
e não foram objeto de apreciação na Plenária : Serviço/Divisão, Seção, Setor e Núcleo. 97 
 98 
Nesse item, e) ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES MÍNIMAS PARA OCUPAÇÃO DE CARGOS 99 
COMISSIONADOS – Presidente da FIOCRUZ, Vice-Presidente, Diretor de Unidade e outros o destaque maior 100 
foi para a ocupação do cargo de Assessor da Presidência-DAS 4.   101 
 102 
Tendo em vista compromissos inadiáveis assumidos pelo Dr. Paulo Gadelha e Dr. Félix Rosenberg, a 103 
discussão desse tema foi adiado para o dia seguinte.   104 
 105 
Portanto, a reunião seguiu com informes. O Dr. Arlindo passou a palavra ao Dr. Paulo Buss.   106 
 107 

2. INFORMES DO PRESIDENTE 108 
 109 
O Presidente da FIOCRUZ na oportunidade anunciou que o Dr. Rodrigo Correia de Oliveira, do CPqRR., foi eleito 110 
por unanimidade, o Representante da FIOCRUZ na comissão do JCB. Essa comissão é permanente de articulação 111 
entre os Institutos Nacionais de Saúde Pública da Região das Américas. É o grupo coordenador do TDR. O Dr. 112 
Paulo Buss elogiou o Dr. Rodrigo que estava presente na reunião representando o CPqRR.e fez um apelo para que 113 
ele seja um ponto focal das Unidades da FIOCRUZ e dos próprios pesquisadores junto ao TDR.  114 
 115 
O Dr. Rodrigo disse que já representa a FIOCRUZ nesse grupo há três anos com indicação do Presidente da 116 
FIOCRUZ e a grande vantagem dessa participação é que possibilitou levar as demandas da FIOCRUZ para o TDR. 117 
Dentro desse processo teve a oportunidade de participar da  revisão do TDR. A participação do Brasil é importante 118 
pela sua atuação em poder mostrar alguns rumos para onde o T DR deve investir e para onde a ciência vai. Na 119 
reunião passada conseguiu deixar registrada a importância de manter o investimento de ciência básica, além de 120 
apoiar atividades relacionadas, por exemplo, a entrada de novas áreas como os estudos em dengue; estudo em 121 
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doenças parasitárias intestinais como as helmintoses intestinais e coisas desse tipo. Em outubro desse ano será 122 
realizada a última reunião cuja pauta será perspectivas para os próximos 10 anos para o TDR.  123 
 124 
O Dr. Mitermayer elogiou a escolha do Dr. Rodrigo que vai, segundo ele, representar muito bem a Instituição, não 125 
só como brasileiro, mas como cientista no TDR e na Organização Mundial de Saúde. Sugeriu ao Dr. Paulo propor 126 
que o Dr. Rodrigo fizesse uma apresentação sobre o que é o TDR, quais as áreas, como é que a FIOCRUZ pode 127 
influenciar. Seria enriquecedor para esse Conselho Deliberativo.  128 
 129 
. O Dr. Paulo Buss noticiou que o Dr. Adolpho Horácio Chorny, Professor da ENSP, recebeu o Prêmio Abrahan 130 
Horwitz de Administração das Américas. Como se encontra acamado, o cheque de cinco mil reais foi entregue ao 131 
Presidente da FIOCRUZ. A ENSP fará uma cerimônia para homenagear o Dr. Chorny.  O Presidente FIOCRUZ 132 
acredita que com esse espaço que a FIOCRUZ alcançou, o TDR só tende a crescer. Na reunião do Conselho 133 
Diretivo da Organização Pan Americana foi aprovado que todos os países da América que vão apoiar a iniciativa do 134 
aumento dos recursos para pesquisa em doenças negligenciadas e apoiar o escopo das doenças tratadas pelo 135 
TDR, terão como base para partida cerca de trinta milhões.  136 
 137 
. Comentou que recebeu uma correspondência do NIH mostrando interesse em discutir com a FIOCRUZ a 138 
possibilidade de cooperação, não só com as bolsas da Pan American Fellowship; voltar a discutir o apoio ao CDTS. 139 
 140 
. O Dr. Paulo Buss propiciou informações da reunião com a Comissão de Pesquisa e Saúde do Brasil e Estados 141 
Unidos, realizada no dia 27 de setembro de 2006. Distribuiu documento contendo a proposta de temas para 142 
discussão. Do encontro participaram o Dr. Agenor Alvarez, Ministro da Saúde do Brasil e o Secretário de Saúde dos 143 
Estados Unidos Michael Leavitt. O Dr. Reinaldo Guimarães, Vice-presidente e o Dr. José Roberto, Assessor da ACI 144 
serão os representantes da Presidência da FIOCRUZ nesse processo.   145 
 146 
A reunião encerrou às dezessete horas  e vinte minutos. Reiniciou no dia seguinte às dez horas. 147 
 148 
DIA 29/09 149 
 150 

3. Continuação da discussão do documento – “ Pendências para aprovação no Conselho Deliberativo” 151 
 152 
No segundo dia de reunião o Dr. Arlindo recuperou a discussão do documento “Pendências para aprovação 153 
no Conselho Deliberativo” que havia sido interrompido no item: Assessor-DAS4.  154 
 155 
O cargo de Assessor, diretamente vinculado à Presidência da FIOCRUZ foi amplamente discutido ressaltando suas 156 
atribuições na assessoria direta.  A Presidência defendeu a proposta de DAS 4 para o cargo de assessoria da 157 
Presidência demonstrando a necessidade de fortalecimento da Presidência. 158 
 159 
O Dr. Gadelha disse que o número de assessores da Presidência será definido na fase em que a estrutura for 160 
montada. A Presidência pode nomear ad referendo deixando claro quais são as funções. É cargo de confiança da 161 
Presidência, é ela que nomeia, não é o Conselho Deliberativo da FIOCRUZ que esta nomeando, mas ela pode criar 162 
alguns critérios de qualificação, de atribuições e reportar ao CD/FIOCRUZ a indicação.  Ela pode estar informando 163 
ao CD, mas a Presidência está qualificando. Invés de corrigir as distorções que por acaso possa existir, a 164 
Presidência está criando amarras a um grau de capacidade de operação, de capacidade de ação política que já teve 165 
no passado, teve que reconstruir através do PADI e que agora esta querendo voltar a legalidade do DAS 4. Se 166 
gerou problemas anteriores e se ainda pode gerar essa visão, que seja corrigido nessa discussão. 167 
 168 
O Dr. Rogério defendeu a proposta de DAS 3 para o cargo de assessoria da Presidência. Disse ainda que se 169 
absteria da votação pelo fato da ASFOC defender o enxugamento de todas as Unidades de maneira igualitária. A 170 
ASFOC pediu que ficasse registrada a sua posição contrária ao DAS 4 para o cargo de Assessor. 171 
  172 
O CD/FIOCRUZ aprovou, consensualmente, a proposta que atribui a Presidência o direito de indicar e definir 173 
o seu quadro de Assessoria, com DAS 4, sem necessitar da aprovação dos currículos dos nomes indicados.  174 
 175 
O CDFIOCRUZ recomendou que a Presidência não tenha estruturas paralelas e apresente de maneira 176 
transparente, toda a sua estrutura e denominações, para que não paire dúvidas, com base no que foi 177 
deliberado e nos mesmos moldes das Unidades. Foi consensual, portanto a Presidência acatou.  178 
 179 

4. CONCESSÃO DO TÍTULO DE PESQUISADOR EMÉRITO 180 
 181 
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A Dra. Tânia solicitou inclusão na pauta do tema: Concessão do Título de Pesquisador Emérito para três 182 
pesquisadores do IOC. Dr. Wladimir Lobato Paraense, Dr. José Rodrigues Coura e Dr. Amaury Cury. A Mesa acatou 183 
o pedido e foi incorporado na pauta.  184 
 185 
Os currículos já tinham sido encaminhados em oportunidade anterior ao CD/FIOCRUZ e previamente indicados os 186 
relatores para apresentar a defesa das proposições, Dra. Tânia Araújo e Dr. Reinaldo Guimarães.   187 
 188 
O CD/FIOCRUZ aprovou a concessão do titulo de Pesquisador Emérito aos Drs. Wladimir Lobato Paraense e 189 
José Rodrigues Coura.  190 
 191 
Quanto ao Dr. Amadeu Cury o CD/FIOCRUZ decidiu que o título de Pesquisador Emérito não caberia, 192 
portanto, será remetido a uma nova oportunidade ou como alternativa, se reconhecido, transpor o título de 193 
emérito para honorário.  194 
 195 
O Dr. Paulo Buss pediu a Dra. Tânia que comunicasse aos Dr. Coura e Dr. Lobato, que o CD/FIOCRUZ aprovou, 196 
por unanimidade, a concessão dos títulos. Sugeriu a Diretora do IOC que, junto com a Presidência indicasse uma 197 
data para a solenidade de entrega.  198 
 199 
Disse que a Presidência está estudando um local para expor as celebridades que receberam da FIOCRUZ os títulos 200 
de Eméritos, os Doutores Honoris Causa, destacando a fotografia e a data da emerência.   201 
 202 
Finalizando a reunião, o Dr. Paulo Buss fez uma homenagem ao Dia da Secretária. O CD/FIOCRUZ parabenizou e 203 
agradeceu as Secretárias presentes, eu, Marli Ganime e Ebenezer Ramalho pela dedicação ao trabalho. O Dr. 204 
Arlindo, a pedido do Presidente da FIOCRUZ, enviará no dia seguinte, uma mensagem parabenizando todas as 205 
Secretárias, pelo dia 30 de setembro. (Aplauso).   206 
 207 
A reunião encerrou-se às dezoito horas. Transcrevo a presente Ata, de conformidade com o que foi dito e aprovado 208 
pelo que dou fé, assinando-a juntamente com o Senhor Presidente, o Senhor Chefe de Gabinete da Presidência e 209 
os Senhores Diretores das Unidades da  FIOCRUZ.  Luisa Helena Ferreira Lopes. 210 
 211 
 212 
 213 
 214 
 215 
 216 
 217 
 218 
  219 
 220 
 221 


