
 
 
 
 
 
 
Ata nº 09/2005 
   

Luisa/Ata 09/2004-CD-PR 
Av. Brasil, 4365-Manguinhos cx. postal 926 – CEP 21040-360- tel: (021) 3885-1747/ PABX Rio de Janeiro–RJ – Brasil                  

 

1

 

 ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO OSWALDO  CRUZ 1 
 2 
Aos dezesseis dias do mês de dezembro de dois mil e quatro, às dez horas, reuniu-se o Conselho Deliberativo da 3 
Fundação Oswaldo Cruz, no Espaço Carlos Chagas Filho, estando presentes os  seguintes membros: Paulo 4 
Marchiori Buss/Presidente da Fundação Oswaldo Cruz; Paulo Ernani Gadelha Vieira/Vice-Presidente de 5 
Desenvolvimento Institucional, Informação e Comunicação(VPDIIC); Ary Carvalho de Miranda/Vice-Presidente de 6 
Serviços de Referência em Saúde(VPSRS); Tânia Celeste Nunes/Vice-Presidente de Ensino e Recursos Humanos 7 
(VPERH); Euzenir Sarno/Vice-Presidente de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico(VPPqDT); Arlindo Fábio 8 
Gomez de Sousa/Chefe de Gabinete(GabPR); André Gemal/Diretor do Instituto Nacional de Controle de Qualidade 9 
em Saúde (INCQS); Keyla Marzochi/Diretora do Instituto de Pesquisa Evandro Chagas (IPEC); Núbia 10 
Boechat/Diretora do Instituto de Tecnologia em Fármacos (FAR-MANGUINHOS); José Britto/Diretor do Instituto 11 
Fernandes Figueira (IFF); Renato Cordeiro/Diretor do Instituto Oswaldo Cruz (IOC); Akira Homma/Diretor do Instituto 12 
de Tecnologia em Imunobiológicos (BIO-MANGUINHOS); Nísia Lima/Diretora da Casa de Oswaldo Cruz (COC); 13 
Antonio Ivo de Carvalho /Diretor da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca (ENSP-SA) André 14 
Malhão/Diretor da Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio (EPSJV); Rômulo Maciel Filho/Diretor do Centro 15 
de Pesquisa Aggeu Magalhães (CPqAM); Mitermayer dos Reis Galvão/Representante do Diretor do Centro de 16 
Pesquisa Gonçalo Moniz (CPqGM); Roberto Sena/Diretor do Centro de Pesquisa René Rachou (CPqRR); Júlio 17 
César Schweickardt/Diretor do Centro de Pesquisa Leônidas e Maria Deane (CPqLMD); Antenor Andrade/Diretor do 18 
Centro de Criação de Animais de Laboratório (CECAL); Ilma Noronha/Diretora do Centro de Informação Científica e 19 
Tecnológica (CICT); Rogério Lannes/Diretor da Associação dos Servidores da FIOCRUZ(ASFOC); Maria 20 
Lanna/Diretora de Administração do “Campus” (DIRAC); Denise de Oliveira/Diretora Regional de Brasília (DIREB); 21 
João Quental/Ouvidor da FIOCRUZ; Márcia Teixeira/Diretoria de Recursos Humanos(DIREH); Silvina 22 
Marques/Chefe da Auditoria Interna (AUDIN), Deolinda Costa/Representante do Procurador Federal. Foram 23 
convidados os seguintes Assessores da Presidência: Eduardo Costa; Thereza Christina Tavares, Célia Almeida.  O 24 
Dr. Arlindo Fábio deu por aberto os trabalhos iniciando com a aprovação das Atas e da Pauta.  25 
 26 

1. APROVAÇÃO DAS ATAS: 27 
 28 
O Dr. Arlindo encaminhou proposta de aprovação das Atas de nº 04, de 01de julho; nº 05, de 19 e 20 de 29 
agosto e nº 06,  de 29 de setembro de 2004, com as alterações sugeri das pela Dra. Tânia Celeste nas três 30 
Atas (págs. 4 – 7 e 3, respectivamente). O CD/FIOCR UZ aprovou todas três, por unanimidade.  31 
 32 

2. APROVAÇÃO DA PAUTA: 33 
 34 
O CD/FIOCRUZ aprovou a inversão de Pauta concordand o que a apresentação do Projeto CDTS ficasse para 35 
a parte da tarde. 36 
 37 

3. PESQUISADOR EMÉRITO DA FIOCRUZ: 38 
 39 
O Conselho Deliberativo do IOC aprovou, por unanimidade, a outorga do Título de Pesquisador Emérito da 40 
Fundação Oswaldo Cruz ao Pesquisador Dr. Luiz Rey, atualmente com oitenta e seis anos de idade e aposentado, 41 
recentemente, por invalidez. 42 
 43 
O Diretor do IOC, Dr. Renato Cordeiro teceu alguns comentários sobre a trajetória do Dr. Luiz Rey, na FIOCRUZ e 44 
nas mais importantes instituições nacionais, como a Universidade de São Paulo/USP e  algumas internacionais, 45 
dentre elas a OMS, onde dedicou toda sua vida à pesquisa e ao ensino.  46 
 47 
O Título de Pesquisador Emérito da Fundação Oswaldo Cruz concedido ao Pesquisador Luiz Rey, foi 48 
aprovado pelo CD/IOC e ratificado pelo CD/FIOCRUZ. 49 
 50 

4. COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL ATRAVÉS DE FUNDAÇÃO DE APOIO: 51 
                                                               52 
 O Dr. Arlindo encaminhou esse tema tendo em vista o Decreto 5.205,de 14 de setembro de 2004, que 53 
dispõe sobre as relações entre as instituições federais de ensino superior e de pesquisa científica e tecnologia e as 54 
fundações de apoio. 55 
 56 
A Presidência explicou a preocupação diante do fato, desde o início da gestão, e comentou que o assunto em 57 
questão está sendo discutido, freqüentemente, nesse CD/FIOCRUZ. A partir da Plenária Extraordinária de Recursos 58 
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Humanos do  IV Congresso Interno da FIOCRUZ, que teve entre as suas deliberações “regular e normatizar formas 59 
de complementação salarial compatíveis com a função pública na FIOCRUZ” indicando ainda que o CD/FIOCRUZ 60 
deverá “viabilizar a extinção de complementação salarial via Fundação de Apoio em um prazo de doze meses”, mais 61 
uma vez se faz necessária esta discussão. 62 
 63 
Como cita o próprio documento distribuído anteriormente, a Presidência reconhece a legitimidade de todas as 64 
manifestações do Congresso Interno e tem buscado mecanismos de implementação de suas recomendações, 65 
analisando cada tema em suas dimensões gerais e específicas identificando todos os processo relacionados, os 66 
impactos e desdobramentos em toda a Instituição, dentre outros fatores. No caso específico desta recomendação, a 67 
análise prévia apontou para a inviabilidade de sua implantação no prazo definido por aquela plenária, pelos diversos 68 
fatores que causarão  impacto aos projetos  considerados relevantes, incidirá sobre o grande número de pessoas 69 
com atribuições e responsabilidades consideradas estratégicas para o projeto institucional. 70 
  71 
O Presidente da FIOCRUZ explicou que este recurso surgiu da necessidade de alavancar alguns projetos prioritários 72 
para a Instituição. Como a FIOCRUZ não dispõe da alternativa de gratificar através das FCTS e diante da 73 
insuficiência de número de DAS para Gerentes de Projetos, foi necessária essa implementação, concluiu.  74 
 75 
Portanto, diante das razões apresentadas, a Presidência propõe: 76 
 77 

� uma reavaliação dessa deliberação no próximo Congresso Interno, a ser realizado em 2005, com o 78 
compromisso de antes disponibilizar informações atualizadas à comunidade: 79 

 80 
� aprovar a permanência da situação atual das complementações via Fundação de Apoio;  81 

 82 
� organizar uma agenda para 2005  sobre o tema, com discussões,  que integrem a comunidade e os 83 

gestores da FIOCRUZ, de modo a reunir elementos de análise atualizada para o próximo Congresso 84 
Interno, espaço onde os delegados deverão  reapreciar a questão.   85 

 86 
Após ampla discussão os Conselheiros manifestaram sentimento de solidariedade no sentido de regulamentar essa 87 
questão o mais rápido possível, sem desqualificar o processo.  88 
 89 
Com base na solicitação da Presidência, aprovaram a constituição de uma Comissão objetivando a realização de 90 
um estudo profundo sobre o conteúdo do Decreto 5.205.   91 
 92 
A Comissão ficou assim constituída: 93 
 94 
Paulo Gadelha – Presidente 95 
Akira Homma – Membro 96 
André Malhão - Membro 97 
Antonio Ivo – Membro 98 
Félix Rosenberg – Membro 99 
Rômulo Maciel Filho - Membro 100 
 101 

5. ORÇAMENTO – informe: 102 
 103 
A Presidência notificou, com base nas discussões havidas com os Ministérios da Saúde e do Planejamento, que 104 
este ano não houve condições políticas, em função de uma série de questões, para solicitação de suplementação 105 
orçamentária para a FIOCRUZ. No entanto, a Presidência conseguiu gerar recursos  através dos Termos de 106 
Compromissos e outras formas de acordos com as Unidades produtoras que a FIOCRUZ estabeleceu com o 107 
Ministério da Saúde. Essa atitude permitiu a Presidência cumprir uma série de compromissos firmados com as 108 
Unidades. Foram aprovados Projetos de Lei no valor de 11 milhões de reais, que garantirão o remanejamento  na 109 
área de obras. Em andamento estão sendo liberados recursos para a Farmácia Popular, os quais permitirão também 110 
cumprir algumas demandas das Unidades. O Dr. Gadelha alertou para que não faltasse recursos para pagamento 111 
de pessoal.   112 
 113 
O Dr. Arlindo comentou que mesmo que não haja uma suplementação orçamentária de direito, na verdade foi 114 
possível a geração de recursos que representaram uma suplementação orçamentária dentro da Instituição. Esse 115 
desempenho institucional às vezes passa despercebido e os Diretores  não se dão conta do que isso representa no 116 
contexto das Instituições Públicas, das Instituições Universitárias, das Instituições de Pesquisa independentemente 117 
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de qualquer comparação do que isso representa dentro da própria Fundação Oswaldo Cruz, que é muito significativo 118 
o avanço da própria Diretoria de Administração, na capacidade gerencial que teve ao longo desse ano na execução 119 
dos nossos orçamentos e manutenção desses recursos através da Vice-Presidência de Desenvolvimento 120 
Institucional. Então, certamente falando em nome do Conselho Deliberativo da FIOCRUZ, agradeceu ao Dr. Paulo 121 
Gadelha e ao Dr. Fernando Marques o empenho e os resultados obtidos.  122 
   123 
A reunião encerrou às treze horas e, após o almoço de confraternização, recomeçou às quinze horas e dez minutos, 124 
com a apresentação do Projeto CDTS. 125 
 126 

6. CENTRO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO EM SAÚDE/CDTS: 127 
 128 
O Dr. Eduardo Costa, Coordenador do Projeto, iniciou a apresentação dos últimos eventos relacionados ao Projeto 129 
CDTS destacando, como já é do conhecimento de todos, que o CDTS destina-se ao desenvolvimento de insumos 130 
para a saúde, fármacos e medicamentos, imunobiológicos, meios diagnósticos e reagentes para laboratório, a partir 131 
de produtos candidatos, que neste espaço serão submetidos a etapas de processamento experimental, visando 132 
apurar suas melhores  características e avaliar sua segurança e eficácia numa fase de estudos pré-clínicos. 133 
 134 
Tendo em vista a sua aprovação pelo Congresso Interno da FIOCRUZ e apontado como uma das metas prioritárias 135 
da Presidência, a equipe do CDTS está envidando esforços no sentido de concluir todas as fases ainda em 136 
andamento.  137 
 138 
O objetivo dessa reunião foi apresentar a situação atual do Projeto ao CD/FIOCRUZ com o intuito de somar 139 
informações e trocar  críticas e sugestões.  140 
 141 
As Unidades de Produção estreitarão seus vínculos através do CDTS e a FIOCRUZ deverá adequar suas estruturas 142 
partindo de uma reflexão institucional. 143 
 144 
Foi entregue um documento aos Conselheiros, intitulado “Apresentação para o Conselho Deliberativo da FIOCRUZ – 145 
16/12/04” . A equipe apresentou, por meio de slides, as futuras instalações do prédio do CDTS e um resumo das 146 
atividades que serão exercidas naquele espaço.  147 
 148 
O CD/FIOCRUZ aprovou, por unanimidade, a evolução d o Projeto dando plenos poderes à Presidência para 149 
prosseguir com as etapas vindouras. 150 
   151 
A reunião encerrou-se às dezesseis horas. Transcrevo a presente Ata, de conformidade com o que foi dito e 152 
aprovado pelo que dou fé, assinando-a juntamente com o Senhor Presidente, o Senhor Chefe de Gabinete da 153 
Presidência e os Senhores Diretores da FIOCRUZ. 154 
 155 


