GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO
DISTRITO FEDERAL
Presidência
Comissão de Ética
Memória de Reunião - IBRAM/PRESI/ETICA

MEMÓRIA DE REUNIÃO

Assunto:

Reunião nº 06/2022 da Comissão de Ética

Data/Hora:

15/06/2022 - 9h00 às 10h00

Local:

Via Meet (online)

Participantes:

Alessandra do Valle, Antônio Terra e Ana Lucia Pinelli.

TÓPICO

RESUMO DA DELIBERAÇÃO
Alessandra iniciou a reunião com a veriﬁcação do quórum, conﬁrmando a
presença de três membros: Alessandra, Antônio e Ana. Os demais membros
da Comissão (Maiara, Kelly e Daniel) estavam ausentes por mo vos de
férias.
Passou-se a deliberar sobre os assuntos previstos na pauta da Convocação
nº 06/2022 (88845146):

RITOS INICIAIS

1. Car lha sobre
é ca
no
teletrabalho para
servidores e chefias.

2. Apresentação dos
resultados
da

1.

(Antônio/Alessandra): Car lha sobre é ca no teletrabalho para
servidores e chefias;

2.

(Maiara/Alessandra): Apresentação dos resultados da pesquisa sobre
a ética no teletrabalho ao Comitê Interno de Governança (CIG);

3.

(Alessandra): Infográfico sobre condutas vedadas no período eleitoral;

4.

(Alessandra): Podcast sobre ética no serviço público.

5.

Outros assuntos.

Antônio conﬁrmou que o texto da car lha sobre é ca no teletrabalho para
servidores e cheﬁas foi atualizado e está inserido no Processo 0039100003990/2022-69.
Alessandra informou que não conseguiu iniciar a diagramação do conteúdo
em uma nova car lha em função do excesso de demandas que recebeu no
período para atuar em outras frentes do Brasília Ambiental, mas que já se
programou para conclui a atividade ainda em junho/2022.

Alessandra informou que os slides preparados pela Maiara foram
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pesquisa sobre a
é ca no teletrabalho
ao CIG.

apresentados para o Comitê Interno de Governança na úl ma reunião
realizada por aquele Colegiado, em 09/06/2022.

3. Infográﬁco sobre
condutas vedadas no
período eleitoral.

Alessandra informou que o infográﬁco foi encaminhado, por meio do
processo 00391-00004544/2022-71, para a CTAI em 24/05/2022, para
validação daquela Unidade com vistas à divulgação no site do Brasília
Ambiental.
Alessandra informou que ainda não conseguiu gravar o podcast sobre é ca
no serviço público em função do excesso de demandas que recebeu no
período para atuar em outras frentes do Brasília Ambiental.
Antônio sugeriu que o assunto seja adiado para após a publicação da
cartilha sobre ética no teletrabalho, o que foi plenamente aceito por todos.

4. Podcast sobre
é ca no serviço
público

Ana sugeriu o lançamento do podcast na Semana da Saúde, que está
prevista para setembro/2022.
Antônio sugeriu enviar uma memorando à DIGEP para que seja incluída na
programação da Semana da Saúde uma palestra sobre assédio moral.
Antônio ressaltou que a temá ca é bastante per nente considerando os
resultados da pesquisa sobre a é ca no teletrabalho. Todos aprovaram a
sugestão e Antônio ﬁcou responsável pela elaboração da minuta do
documento para assinatura da Presidente da Comissão.
Ana informou que não houve novos e-mails recebidos na endereço
eletrônico da Comissão de É ca. Alessandra conﬁrmou que também
não foi tramitado nenhum processo administra vo no SEI para
deliberação da Comissão de Ética.

5.
OUTROS
ASSUNTOS

Alessandra perguntou aos membros se haveria outros assuntos para
inclusão na pauta. Não havendo nenhum acréscimo, prosseguiu-se
para os ritos finais.
Foram repassados os próximos passos, com os respec vos responsáveis e
prazos, que seguem resumidos a seguir:
1.

Alessandra: diagramar a cartilha sobre ética no teletrabalho;

2.

Ana: providenciar a publicação no site do Brasília Ambiental
da convocação e memória de reunião nº 06/2022;

3.

Antônio: elaborar minuta de memorando com sugestão para
DIGEP incluir na programação da Semana da Saúde uma palestra sobre
assédio moral.

RITOS FINAIS

A próxima reunião ordinária está prevista para o dia 14/07/2022.
REGISTRO DA ATA
Servidor
responsável

Alessandra do Valle
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Documento assinado eletronicamente por ALESSANDRA DO VALLE ABRAHÃO SOARES Matr.0183938-1, Presidente da Comissão de Ética, em 15/06/2022, às 09:44, 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= 88845424 código CRC= 7F525F1D.
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