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RELATÓRIO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CONSELHO DE ÉTICA 

PUBLICA DO ESPIRITO SANTO/2021  
 
 
O Conselho de Ética Pública do Estado do Espírito Santo, no período de janeiro a 
dezembro, deliberou e realizou as diversas atividades relacionadas abaixo: 
 
 

 
MÊS  

ATIVIDADES 

Janeiro 

Realização da 14ª reunião ordinária do Conselho- dia 07/01/2021 
Realizada discussão sobre Código de Ética da Polícia Militar do Espírito Santo aprovado 
pela Assembleia Legislativa sem antes consultar o Conselho de Ética Pública do Espírito 
Santo 
Deliberado agendamento de audiência com o governador do estado, sr. Renato 
Casagrande, para conversar sobre a importância e relevância do Conselho de Ética 
Publica junto ao governo bem como sobre a necessidade de criação das comissões de 
ética pelas secretarias e órgãos que ainda não a possuem 
Resgate de e-mails antigos de outras gestões do Conselho de Ética, tendo em vista a 
perda/estravio dos documentos daquelas gestões 
Realização da 15ª reunião ordinária do Conselho- dia 28/01/2021 
Aprovação pela plenária do relatório anual/2020 das atividades realizadas pelo Conselho 
de Ética Publica e posterior publicação do mesmo no site do governo na página do 
Conselho  
Inicio da inclusão do conselheiros e do Conselho de Ética Publica no E-docs 
Deliberado que as atas do Conselho de Ética Publica, após aprovadas, serão inseridas no 
E-docs para assinatura digital dos conselheiros 
Realizada discussão sobre a importante necessidade de criação das comissões de ética 
pelos diversos órgãos e secretarias do estado, conforme prevê o decreto nº 1595-R/2005 

Fevereiro      

Realização da 16ª reunião ordinária do Conselho- dia 18/02/2021 
Recebimento da retratação do servidor Thyago Cerqueira referente ao processo nº 
87676583 
Emitido pelo Conselho de Ética Publica uma nota de pesar pelo falecimento de Lula Rocha 
encaminhada à família e inserida na página do Conselho no site da SEG 
Deliberado convidar o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil - ES para uma 
reunião ordinária do Conselho de Ética, para uma reflexão acerca da confusão existente 
atualmente referente à liberdade de expressão, sendo necessário um debate entre os que 
zelam pelo direito e o campo ético 

       Março 

Realizada reunião do Conselho de Ética Publica do Espirito Santo com o governador do 
estado, sr. Renato Casagrande 
Deliberado em reunião com o governador do estado uma reunião entre o Conselho de 
Ética Publica e todo o secretariado afim de apresentar o Conselho bem como mobiliza-los 
para a efetivação das comissões de éticas em suas respectivas secretarias 
Realização da 17ª reunião ordinária do Conselho- dia 18/03/2021 
Deliberado encaminhar novo oficio às Secretarias Estaduais para solicitar informações 
sobre a existência ou não de comissão de ética nas mesmas afim de atualizar 
levantamento realizado enteriormente 
Discussão sobre o sancionamento da Lei complementar nº 962 que institui o Código de 
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Ética e Disciplinar do Militares Estaduais à revelia do Conselho de Ética Publica 
Abril Não foi realizada reunião devido ao aumento dos casos de Covid 19 

Maio 

Realização da 18ª reunião ordinária do Conselho- dia 13/05/2021 
Publicação do Regimento Interno do Conselho de Ética Pubiçca do Espírito Santo 
Deliberado convidar o Secretário de Saúde e posteriormente o Secretário de Educação 
para uma reunião afim de conversar sobre a necessidade de constituir uma comissão de 
ética, para cumprir o decreto nº 1595-R/2005, tendo em vista que ainda não foi agendada 
reunião com todo o secretariado  

Junho 

Realização da 19ª reunião ordinária do Conselho- dia 17/06/2021 
Realizada reunião entre o Conselho de Ética Publica e a SESA no dia 08/06 
Realizada discussão sobre as questões éticas na vacinação contra o Covid como o fura 
fila e falsas comorbidades. Discutido também sobre a ótima condução e organização do 
Espirito Santo na vacinação 

Julho 

Realizada reunião entre o Conselho de Ética Publica e a SEDU no dia 15/07 
Realização da 20ª reunião ordinária do Conselho- dia 22/07/2021 
Deliberado agendamento de reunião com o Secretário de Transparência tendo em vista 
que a SECONT já possui comissão de ética 

Agosto 
Não foi realizada reunião ordinária do Conselho 
Realizada reunião entre o Conselho de Ética Publica e SECONT, SETUR e SEFAZ no dia 
18/08 

Setembro 

Realização da 21ª reunião ordinária do Conselho- dia 23/09/2021 
Realizada reunião entre o Conselho de Ética Publica e a SECONT, SECOM e SEGER no 
dia 18/08 
Disponibilização de sala no Palácio da Fonte Grande para ficar à disposição do Conselho 
de Ética Publica do ES 

Outubro 

Realização da 22ª reunião ordinária do Conselho- dia 14/10/2021 
Deliberado convidar o representante da pastoral carcerária, sr. Vitor Noronha, para 
participar de uma reunião ordinária 
Deliberado encaminhar a familia nota de pesar pelo falecimento do sr. Valder Colares, 
importante representante da advocacia e docência do estado  

Novembro Não foi realizada reunião ordinária do Conselho 

 
Dezembro  

Realização da 23ª reunião ordinária do Conselho- dia 16/12/2021 
Discussão sobre o calendário de reuniões ordinárias de 2022 
Publicação do código de conduta ética do servidores da SECONT, tendo sido criada 
também a comissão de ética na referida secretaria 
Deliberado agendamento de reunião com o secretário de Governo 
Deliberado a elaboração de minuta de um projeto de Portaria e/ou Resolução para 
mudança da atual Legislação do Conselho 

 


