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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 02/2022 da Comissão de Ética

Data/Hora:

17/03/2022 - 10h00 às 11h00

Local:

Via Meet (online)

Participantes:

Alessandra Abrahão, Ana Lucia Pinelli e Maiara Borges.

TÓPICO

RESUMO DA DELIBERAÇÃO
Alessandra iniciou a reunião com a verificação do quórum, confirmando a
presença de três membros: Alessandra, Ana e Maiara. Kelly e Antônio não
puderam comparecer em função de terem sido convocados para outras
reuniões no mesmo horário. Daniel não informou sobre os motivos de sua
ausência.
Passou-se a deliberar sobre os assuntos previstos na pauta da Convocação nº
03/2022 (82217801):
1. Encaminhamento das convocações e memórias de reunião para
publicação no site e intranet - Relatoria: Ana;
2. Conteúdo sobre "Conflito de interesses" e "Condutas indevidas" para
inclusão na Cartilha de Ética - Relatoria: Maiara;

RITOS INICIAIS

3. Proposta de temas e entrevistados para as 3 edições de podcast
programados em 2022 e produção da 1ª edição do podcast - Relatoria:
Daniel;
4. Criação de uma área no site e intranet para que sejam incluídas as
futuras ementas dos processos de apuração de desvios éticos que
forem instruídas pela Comissão; e a inserção da seguinte informação
nesta área: "Não houve nenhum processo de apuração de desvio ético
no BRASÍLIA AMBIENTAL até o momento." - Relatoria: Ana;
5. Elaboração de formulário para a pesquisa sobre a ética no BRASÍLIA
AMBIENTAL no Google Forms - Relatoria: Maiara;
6. Diagramação do Calendário de Atividades da Comissão de Ética 2022 Relatoria: Kelly;
7. Outros assuntos.

1. ENCAMINHAMENTO
DAS CONVOCAÇÕES E

Ana informou que já separou os documentos e que irá encaminhá-los para
publicação até amanhã, dia 18/03/2022.
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MEMÓRIAS
DE
REUNIÃO
PARA
PUBLICAÇÃO NO SITE E
INTRANET
Maiara apresentou o documento, que foi complementado com sugestões dos
membros.
Alessandra comprometeu-se em diagramar o texto em novas páginas da
Cartilha da Ética até amanhã, dia 18/03/2022.
2. CONTEÚDO SOBRE
"CONFLITO
DE
INTERESSES"
E
"CONDUTAS
INDEVIDAS"
PARA
INCLUSÃO
NA
CARTILHA DE ÉTICA

Considerando a sugestão da Maiara para dar destaque ao Manual sobre
Condutas Vedadas aos Agentes Públicos do Distrito Eleitoral no Período
Eleitoral de 2022, foi sugerido a elaboração de um infográfico para divulgação
interna no Brasília Ambiental, contendo um resumo das principais
informações trazidas pelo Manual, além do link de acesso do documento na
íntegra.

3.
PODCAST
COM
CONTEÚDOS
VOLTADOS PARA A
PROMOÇÃO DA ÉTICA

Considerando que a relatoria do tema ficou a cargo do Daniel, que estava
ausente, o assunto foi retirado da pauta e será deliberado na próxima
reunião.

4. CRIAÇÃO DE UMA
ÁREA NO SITE E
INTRANET PARA QUE
SEJAM INCLUÍDAS AS
FUTURAS
EMENTAS
DOS PROCESSOS DE
APURAÇÃO
DE
DESVIOS ÉTICOS QUE
FOREM
INSTRUÍDAS
PELA COMISSÃO

Ana informou que irá providenciar o assunto junto com o item 1, até amanhã,
dia 18/03/2022.

5. PESQUISA SOBRE
A
ÉTICA
NO
TELETRABALHO
DO
BRASÍLIA AMBIENTAL
6. CALENDÁRIO DE
ATIVIDADES
DA
COMISSÃO DE ÉTICA
2022
7. OUTROS ASSUNTOS

Para essa iniciativa, que será agregada ao Calendário de Atividades da
Comissão de Ética 2022, Ana comprometeu-se a elaborar o texto até
31/03/2022 e apresentá-los aos demais membros. Após a validação de todos,
Alessandra se disponibilizou para diagramar o infográfico, com vistas à ampla
divulgação interna.

Maiara apresentou o formulário, sendo aprovado por unanimidade.
Maiara irá encaminhar o link da pesquisa para todos os grupos de Whatsapp
dos servidores do Brasília Ambiental. Adicionalmente, Alessandra irá preparar
uma circular para ampliar a divulgação da pesquisa, via SEI e e-mails
institucionais.
Considerando que a relatoria do tema ficou a cargo da Kelly, que estava
ausente, o assunto foi retirado da pauta e será deliberado na próxima
reunião.
Maiara sugeriu que o fluxo de procedimentos para recebimento de
denúncias na Comissão de Ética seja modificado para que, sempre, seja
autuado um processo independente, vinculado ao principal, para o
trâmite do assunto no âmbito da Comissão. Maiara justificou que o
processo principal segue seu fluxo normal, com outros
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encaminhamentos em outras instâncias, inclusive com acesso de
terceiros aos autos, e que, portanto, não seria adequado incluir os atos
deliberativos da Comissão e/ou informações oriundas das apurações
acerca da conduta ética dos investigados no mesmo processo. Após
deliberação e aprovação por unanimidade, Alessandra informou que irá
atualizar no fluxo para implantação do novo procedimento, que deverá
ser iniciado desde a análise de admissibilidade da denúncia na
Comissão de Ética.
Finalizadas as deliberações supracitadas, 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 respectivos responsáveis e
prazos, que seguem resumidos abaixo:
1. Ana: Encaminhar convocações e memórias de reunião para publicação
no site e intranet, e solicitar à ASCOM a criação de uma área no site e
intranet para que sejam incluídas as futuras ementas dos processos de
apuração de desvios éticos que forem instruídas pela Comissão; e a
inserção da seguinte informação nesta área: "Não houve nenhum
processo de apuração de desvio ético no BRASÍLIA AMBIENTAL até o
momento."(Prazo: 18/03/2022).
2. Alessandra: Diagramar conteúdo sobre "Conflito de interesses" e
"Condutas indevidas" em novas páginas aa Cartilha de Ética (Prazo:
25/03/2022).
3. Ana: Elaborar texto para infográfico sobre condutas vedadas no período
eleitoral e apresentá-los aos demais membros para validação (Prazo:
31/03/2022).
RITOS FINAIS

4. Alessandra: Após validação, diagramar infográfico sobre condutas
vedadas no período eleitoral.
5. Maiara: Encaminhar nos grupos de Whatsapp dos servidores do
BRASÍLIA AMBIENTAL o link da pesquisa sobre a ética no
teletrabalho (Prazo: 18/03/2022).
6. Alessandra: Preparar circular para divulgação da pesquisa sobre a ética
no teletrabalho, via SEI e e-mails institucionais (Prazo: 18/03/2022).
7. Alessandra: Atualizar fluxo de procedimento para recebimento de
denúncias (Prazo: 25/03/2022).
8. Daniel: Apresentar proposta de temas e entrevistados para as 3 edições
de podcast programados em 2022 e iniciar a produção da 1ª edição do
podcast (Prazo anterior: 18/03/2022*).
9. Kelly: Apresentar diagramação do Calendário de Atividades da
Comissão de Ética 2022 com vistas à aprovação e publicação (Prazo
anterior: 10/03/2022*).
*Assuntos retirados da pauta que deverão ser deliberados na próxima
reunião.
A próxima reunião ordinária está prevista para o dia 20/04/2022.
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Alessandra Abrahão
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