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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO

FEDERAL

Presidência 
Comissão de É�ca

 

Memória de Reunião - IBRAM/PRESI/ETICA  

   MEMÓRIA DE REUNIÃO 

 

Assunto: Reunião nº 07/2022 da Comissão de É�ca

Data/Hora: 19/07/2022 - 15h00 às 16h00

Local: Via Meet (online)

Par�cipantes : Alessandra do Valle, Antônio Terra, Maiara Borges e Daniel Monteiro.

 

TÓPICO  RESUMO DA DELIBERAÇÃO  

RITOS INICIAIS 

Alessandra iniciou a reunião com a verificação do quórum, confirmando a
presença de quatro membros: Alessandra, Antônio, Maiara e Daniel. Os demais
membros da Comissão estavam ausentes (Ana por mo�vos de férias; Kelly por
mo�vo de acompanhamento do processo de brigada, no Parque Nacional). 

Passou-se a deliberar sobre os assuntos previstos na pauta da Convocação nº
07/2022 (91158398):

1. (Alessandra): Retorno das contribuições da CGT (90876109) sobre a Car�lha
sobre é�ca no teletrabalho para servidores e chefias;

2. (Alessandra): Informações gerais aos membros da Comissão de É�ca:

Circular nº 7 - DIGEP/IBRAM (90615950), que trata da divulgação para
os servidores de capacitações relacionadas às temá�cas 'conduta
é�ca e assédio moral' (retorno à demanda da Comissão de É�ca
- 00391-00005306/2022-83);

Circular nº 47/2022 - PRESI/IBRAM (90313768), que trata da
ins�tuição da Comissão de Mediação de Conflitos;

3. (Antônio): Caso de injúria racial envolvendo servidor do Brasília Ambiental
(Parque Ezechias Heringer);

4. Outros assuntos.

1. Retorno das
contribuições da
CGT  sobre a
Car�lha sobre é�ca
no teletrabalho
para servidores e
chefias.

Alessandra informou sobre o teor das contribuições apresentadas pelo CGT sobre
a Car�lha sobre é�ca no teletrabalho para servidores e chefias; que foram todas
aprovadas sem ressalvas pelos membros da Comissão de É�ca.

Alessandra registrou ainda que a Presidência solicitou (90370664) dilação no
prazo de resposta, para 22/07/2022, o que foi prontamente atendido. Assim, caso
sejam apresentadas outras sugestões de alteração na Car�lha, estas serão
apresentadas aos membros para validação antes da finalização do material
informa�vo. 
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Após ajustes, o material será encaminhado para ampla publicação. 

2.1. Capacitações
relacionadas às
temá�cas 'conduta
é�ca e assédio
moral'

Em relação à demanda encaminhada por esta Comissão de É�ca à DIGEP (00391-
00005306/2022-83), Alessandra informou que a Diretoria de Gestão de
Pessoas encaminhou circular interna a todos os servidores do Brasília Ambiental
acerca das capacitações disponíveis em cursos abertos e gratuitos relacionados à:

Conduta é�ca e assédio moral (fornecido pela Escola de Governo do DF -
EGOV):

 - II Seminário de combate e prevenção ao assédio no setor público
(presencial),

- Assédio na administração pública (EAD),

- É�ca, uma questão de escolha (EAD),

- Liderando no Setor Público (presencial),

- Desenvolvimento de  competências gerenciais (EAD),

- Produ�vidade e melhoria do clima organizacional (EAD).

Teletrabalho ( fornecido pela Escola Nacional de Administração Pública -
ENAP):

- Ferramentas de Gestão do Teletrabalho (PDP) (EAD),

- Noções Básicas do Trabalho Remoto (EAD), 

- Teletrabalho e Educação a Distância (EAD).

Considerando as atribuições desta Comissão de É�ca, os membros deliberaram
que demandas de capacitações mais específicas, por meio da contratação de
ins�tuições especializadas, devem ser feitas diretamente pelas unidades
interessadas. Sendo assim, decidiu-se finalizar o referido processo considerando
as providências adotadas pela DIGEP.

2.2. Ins�tuição da
Comissão de
Mediação de
Conflitos.

Alessandra informou sobre a ins�tuição da Comissão de Mediação de Conflitos
Circular nº 47/2022 - PRESI/IBRAM (90313768), para registro da 'ciência' de todos
os membros da Comissão.

3. Caso de injúria
racial envolvendo
servidor do Brasília
Ambiental (Parque
Ezechias Heringer).

Antônio relatou brevemente caso de injúria racial envolvendo servidor do Brasília
Ambiental, no Parque Ezechias Heringer, que tomou conhecimento por meio de
no�cia veiculada em mídia jornalís�ca de ampla repercussão.

Maiara informou que a unidade a qual o servidor denunciado está lotado
formalizou o assunto, por meio do processo administra�vo 00391-
00006189/2022-75 (de acesso restrito), com vistas à apuração administra�va da
Comissão Permanente de Sindicância e Processo Administra�vo Disciplinar
(CPSPAD).

Considerando que o assunto já está sendo tratado administra�vamente, os
membros decidiram aguardar o resultado da apuração da CPSPAD e avaliar
posteriormente se faz-se necessário alguma providência adicional da Comissão de
É�ca.

4. OUTROS
ASSUNTOS 

Maiara informou que deve se ausentar do Brasília Ambiental a par�r de
outubro/2022, por conta da sua licença maternidade, e perguntou quando
deveria efe�vamente solicitar à Presidência sua subs�tuição como
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membro da Comissão de É�ca. Alessandra sugeriu que o assunto seja
tratado antecipadamente, para indicação do(a) subs�tuto(a), mas que a
subs�tuição em si poderia ser feita mais próxima da data que está
programada a licença (15-20 dias de antecedência). Todos os membros
concordaram com esta proposição.

Alessandra perguntou aos membros se haveria outros assuntos para
inclusão na pauta. 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: preparar a versão final  e divulgar a car�lha sobre é�ca no
teletrabalho; 

2. Alessandra: providenciar a publicação no site do Brasília Ambiental
da convocação e memória de reunião nº 07/2022.

A próxima reunião ordinária está prevista para o dia 12/08/2022.

REGISTRO DA ATA

Servidor
responsável Alessandra do Valle

Documento assinado eletronicamente por ALESSANDRA DO VALLE ABRAHÃO SOARES -
Matr.0183938-1, Presidente da Comissão de É�ca, em 19/07/2022, às 17:35, 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 MAIARA BORGES - Matr.0263886-X, Membro da
Comissão de É�ca, em 22/07/2022, às 14:38, 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 É�ca, em 12/08/2022, às 08:28, 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 auten�cidade do documento pode ser conferida no site:
h�p://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 
verificador= 91392613 código CRC= BEE0B182.
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