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Data/Hora: 19/10/2022 - 15h00 às 16h00

Local: Via Meet (online)

Participantes: Alessandra do Valle, Ariana Leite, Daniel Monteiro e Antônio Terra.

 

TÓPICO  RESUMO DA DELIBERAÇÃO 

RITOS INICIAIS 

Alessandra iniciou a reunião com a verificação do quórum, confirmando a
presença de quatro membros: Alessandra, Ariana, Daniel e Antônio.  

Passou-se a deliberar sobre os assuntos previstos na pauta da Convocação nº
10/2022 (98148066):

1. (Alessandra): Informações gerais aos membros da Comissão de Ética:

 

Nomeação de novo membro para a Comissão.

2. Outros assuntos.

1. Nomeação de
novo membro
para a Comissão.

Alessandra informou que foi publicada a Instrução nº 238/2022 (96766234),
que subs tui a servidora MAIARA BORGES, matrícula 263.886-X, pela servidora
ARIANA DIAS DA SILVA FERREIRA LEITE, matrícula 0184087-8, como membro da
Comissão de Ética, instituída pela Instrução nº 192, de 21 de julho de 2021.

Após receber as boas-vindas de todos, Ariana informou que ainda não está
com o acesso à unidade SEI "IBRAM/PRESI/ETICA". Sendo assim, Alessandra irá
formalizar pedido à UGIN para atualizar os acessos da pasta aos membros
atuais da Comissão. Na ocasião também foi concedido acesso à nova
integrante da pasta da Comissão no Google Drive.

Alessandra fez um breve resumo das a vidades realizadas pela Comissão no
úl mo ano, destacando que todos os materiais produzidos podem ser
consultados no site do Brasília Ambiental ou nos respec vos processos que
estão vinculados a este principal.

Além dos materiais divulgados, Alessandra registrou que, em março/2022, a
Comissão também realizou uma pesquisa sobre a é ca no Brasília
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Ambiental (00391-00002735/2022-07). Sobre isso, houve a sugestão de
repe r essa inicia va no início de cada ano, de forma que haja um
mapeamento con nuo (e preven vo) sobre as questões é ca no ambiente da
autarquia.

Antônio reconheceu que, a par r dos resultados da primeira pesquisa, a
Comissão iden ficou a necessidade de elaborar a car lha sobre a é ca no
teletrabalho. Aliás, ele também registrou que esse material foi muito elogiado
no âmbito da SULAM, e que tanto servidores quanto chefias estavam usando a
cartilha para esclarecer dúvidas e minimizar conflitos nas equipes.

Após deliberação, os membros concordaram em inserir no plano de ação de
2023 a realização da segunda edição da pesquisa sobre é ca no IBRAM (para
início do ano - março ou abril).

2. OUTROS
ASSUNTOS 

Alessandra informou que não houve novos e-mails ou processos encaminhados
à Comissão desde a última reunião. Dessa forma, não há novas demandas para
apreciação da Comissão de Ética.

Alessandra perguntou aos membros se haveria outros assuntos para inclusão
na pauta.

Antônio lembrou que, com o fim do período eleitoral, é normal
haver novos ocupantes para os cargos em comissão. Assim, sugeriu enviar um
memorando à DIGEP no sen do de que àquela diretoria encaminhe, no ato da
posse, informações relevantes sobre a é ca funcional no tratamento com as
pessoas e com o patrimônio público distrital, sobretudo para que os novos
servidores conheçam concretamente os atos suscep veis de censura é ca e
demais orientações emanadas desta Comissão de É ca. Após deliberação, os
membros aprovaram a recomendação, que será efetivada pela presidente. 

Encerradas as falas, não havendo nenhum acréscimo, prosseguiu-se para os
ritos finais.

RITOS FINAIS

Foram repassados os próximos passos, com os respec vos responsáveis e
prazos, que seguem resumidos a seguir: 

1. Alessandra: formalizar pedido à UGIN para atualizar os acessos da pasta
SEI aos membros atuais da Comissão (incluindo acesso à Ariana
e excluindo acesso à Mayara); 

2. Alessandra: enviar memorando à DIGEP para que àquela diretoria
encaminhe, no ato da posse, informações relevantes sobre a é ca
funcional no tratamento com as pessoas e com o patrimônio público
distrital, sobretudo para que os novos servidores
conheçam concretamente os atos susceptíveis de censura ética e demais
orientações emanadas desta Comissão de Ética;

3. Alessandra: providenciar a publicação no site do Brasília Ambiental
da convocação e memória de reunião nº 10/2022.

A próxima reunião ordinária está prevista para o dia 17/11/2022.

REGISTRO DA ATA

Servidor
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Servidor
responsável

Alessandra do Valle

Documento assinado eletronicamente por ALESSANDRA DO VALLE ABRAHÃO SOARES -
Matr.0183938-1, Presidente da Comissão de Ética, em 19/10/2022, às 16:13, conforme art. 6º
do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial  do Distrito
Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MONTEIRO DE OLIVEIRA - Matr.0266493-3,
Membro da Comissão de Ética, em 19/10/2022, às 17:30, conforme art. 6º do Decreto n°
36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal nº 180,
quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 98148464 código CRC= 83D92D46.
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