GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO
RURAL DO DISTRITO FEDERAL
Comissão Para Implantação do Programa de
Integridade
ATA

ATA DA 6ª REUNIÃO DA COMISSÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE DA
EMATER-DF. Às onze horas do dia 23 de setembro de dois mil e vinte, reuniram-se por meio de vídeo
conferência, os membros da Comissão para implementação do Programa de Integridade da EMATERDF/CIPI: FERNANDO RODRIGUES PEIXOTO, matrícula n° 734-X, MARIA CRISTINA FIRMINO DA MOTA,
matrícula: 917-2, MARCELO PEREIRA, matrícula n° 378-6 e RODRIGO TEIXEIRA ALVES, matrícula: 6904. A reunião teve como obje vo avaliar as a vidades da Comissão, interrompidas em razão da
pandemia e de licença médica da presidente. Foram tratados diversos pontos acerca do cumprimento
do Plano de Ação, restando apurado cumprimento parcial de ações faltantes conforme se seguem:
aplicação de ques onário em conjunto com a Controladoria-Geral do Distrito Federal-CGDF, cuja
ﬁnalidade foi veriﬁcar o nível de conhecimento interno acerca de elementos que compõem o Programa
de Integridade, como valores, princípios e normas que regem a organização, Código de É ca,
existência de área responsável pela apuração/análise e julgamento de sindicâncias, procedimentos
administra vos disciplinares (PAD) e de tomadas de contas especiais, bem como de área para a
realização de denúncias, reclamações, sugestões ou elogios; publicação das atas de reuniões da
Comissão no sí o Eletrônico da EMATER-DF; fomento à mobilização da Comissão de É ca da EMATERDF, com realização de reunião (benchmarking colabora vo) com a CGDF e a expedição do memorando
nº 1/2020-CIPI, des nado a vários setores da EMATER-DF para coleta de informações a ﬁm de avaliar
o desenvolvimento das ações de integridade na Empresa, a cargo de diversos setores como Comissão
de Conciliação de Conﬂitos, Comissão de Processos Administra vos Disciplinares, Ouvidoria e
Controle Interno, cujo resultado será apresentado em forma de relatório de a vidades. Outro ponto
abordado foi a apreciação e aprovação do novo Regimento Interno da EMATER-DF por parte do
Conselho de Administração. O referido Regimento Interno prevê a criação do Comitê de Conformidade,
Integridade e Gestão de Riscos-CICOG, o qual absorverá as a vidades ora desempenhados por esta
CIPI, que deliberou por apresentar relatório de a vidades ao referido Comitê, a ﬁm de que seja
dado prosseguimento à implementação do Programa de Integridade na EMATER-DF. Nada mais
havendo, a reunião foi encerrada e, lida e aprovada, esta ata segue assinada pelos membros da
Comissão para Implantação do Programa de Integridade da EMATER-DF.

Assinaturas:
Documento assinado eletronicamente por RODRIGO TEIXEIRA ALVES - Matr.0000690-4,
Membro da Comissão, em 29/10/2020, às 14:10, 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 FERNANDO RODRIGUES PEIXOTO - Matr.0000734X,
Membro da Comissão, em 29/10/2020, às 15:03, 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.
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Documento assinado eletronicamente por MARCELO PEREIRA - Matr.0000378-6, Membro da
Comissão, em 29/10/2020, às 19:42, 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= 49900863 código CRC= CAE3ECAE.
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