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1. IDENTIFICAÇÃO DO COMITÊ/COMISSÃO/GRUPO 

Nome: Grupo Técnico de Integridade 

Coordenador: Márcio Vinicius Gimenes Milan  
 
2. INFORMAÇÕES DA REUNIÃO 

Data: 30/05/2022 Hora: 16h Local: Videoconferência Tipo de reunião: Ordinária 

 
3. PARTICIPANTES 

Nome Lotação 

Patrícia Andrade Castro Carvalho Coordenadoria de Governança e Projetos 

Gabriela Madalena Milagres Coleti  Seção de Riscos e Compliance 
Antônio Carlos Galon de Queiroz Seção de Riscos e Compliance 
Filipe Vieira de Lima Seção de Riscos e Compliance 
Claudia Polachini Kayatt Ouvidoria 
Fabiana Catafesta Veríssimo Secretaria de Comunicação Social 
Hussein Augusto Mohamad Said Cavalcante   Secretaria de Gestão de Pessoas 

Camila Almeida Neves de Carvalho 
Secretaria de Processamento e 

Acompanhamento de Contratos e Licitações 
Narjara Jacó da Silva e Silva Secretaria de Saúde 
Thays Martinez Seção de Acessibilidade e Inclusão 
Luiz Fernando de Paula Pereira Seção de Acessibilidade e Inclusão 
 
 
4. PAUTA 

 Discussão e validação do "Plano de Ação de Integridade”. 

  
5. DISCUSSÕES 

 

A diretora da Coordenadoria de Governança e Projetos, Patrícia Andrade, iniciou a reunião 
agradecendo a presença de todas e todos e explicou que o objetivo da reunião seria a discussão e 
validação do Plano de Ação de Integridade, conforme acordado em reunião anterior. Relembrou 
aos participantes que tal documento foi elaborado no formato 5W2H, que cada ação descrita 
corresponde a um tratamento aos riscos de integridade institucionais prioritários e iniciou a 
exposição 
 
A servidora da Seção de Acessibilidade e Inclusão, Thays Martinez, fez uma observação em relação 
à sugestão feita por ela em reunião anterior, referente à inclusão de política de acessibilidade e 
inclusão como um controle dos riscos prioritários de integridade. Informou que tal política está em 
fase de elaboração e de devidas aprovações, então será necessário aguardar sua publicação para a 
inserção no rol de controles institucionais. 
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Em seguida, os membros do grupo passaram a discutir e validar todos os elementos das ações 
propostas no Plano. Após a explicação de cada uma das ações, os participantes tiraram eventuais 
dúvidas e fizeram contribuições, sugestões e críticas, que foram incorporadas ao documento. 
 
Em relação às violações de integridade “Desacato” e “Falta de urbanidade e cordialidade”, foi 
pontuado que seria importante a realização de campanha de comunicação para atingir não apenas 
o público interno, mas também o externo. Foi apresentada a ideia de convidar a OAB para fazer 
parte do ciclo de palestras a respeito das violações de integridade. 
 
Em relação ao Código de Ética, foi sugerida a inclusão do tema nos concursos de ingresso de 
servidores do Regional, ação acatada por todos e todas. A sugestão será alinhada com a SGP para 
verificação de sua viabilidade. 
 
A servidora Camila Carvalho ponderou a necessidade de validar com o diretor Aquiles a respeito 
das demandas que envolvem a Secretaria de Processamento e Acompanhamento de Contratos e 
Licitações, o que foi acatado pelo Grupo.  
 
Após discussão e validação de todas as ações do documento, a diretora da CGP explicou que a 
próxima etapa do processo será a validação e alinhamento das ações com as áreas envolvidas, 
para execução do planejamento.  
 
Por fim, a diretora agradeceu a presença e o engajamento de todas e todos e encerrou a reunião. 
 
 
6. ENCAMINHAMENTOS 

 

Ação/medida a ser tomada Responsável Data 

Análise e validação das ações relacionadas à 
SPACL 

Camila Carvalho Próxima reunião 

Análise da viabilidade de inclusão do conteúdo 
Código de Ética nos concurso de ingresso de 
servidores e servidoras pela SGP 

Hussein Augusto Próxima reunião 

 

 

7. FECHAMENTO 

Data, hora e local da próxima reunião: a definir (prevista para julho) 
 

8. ASSINATURA 

Nome Assinatura 

Patrícia Andrade Castro Carvalho 
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