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RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CONSELHO DE ÉTICA 
PÚBLICA DO ESPÍRITO SANTO - 2020 

 
 
O Conselho de Ética Publica do Espírito Santo, no período de janeiro a dezembro de 2020,  
deliberou e realizou as diversas atividades relacionadas abaixo: 
 
 

 
 

MÊS 
ATIVIDADES 

Janeiro 

Realização de reunião como governador do estado, sr. Renato Casagrande, no dia 
02/01/2020 referente à atuação, ações e trabalhos desenvolvidos pela nova gestão do 
Conselho de Ética Pública do Estado do Espírito Santo, bem como ao desaparecimento 
dos documentos do Conselho de Ética dos exercícios antetiores 

Realização da 07ª reunião ordinária do Conselho- dia 23/01/2020. 

Realização de diligências referentes ao Processo nº 880275466 (Comissão de Ética do 
IEMA). Deliberou-se oficializar ao Secretário de Estado de Governo-SEG, que por meio de 
seu gabinete, sejam solicitadas informações referentes às comissões de ética no diversos 
órgãos do Estado 

Solicitação de informações aos órgãos, autarquias e secretarias de Governo sobre a 
existência de Comissões de Ética e sua disponibilização ao Conselho de Ética Pública 
(encaminhamento por e-mail) 

Solicitação de assinatura do Governador José Renato Casagrande e  publicação do 
Decreto do Regimento Interno do Conselho de Ética 

Formalização de solicitação de informações e localização dos documentos das gestões 
anteriores do Conselho de Ética, sendo deliberado aguardar os trabalhos de busca que 
tiveram início na Secretaria de Estado de Governo (SEG) e  demais órgãos do Estado 

Elaboração do calendário de reuniões para o exercício de 2020 

 
 

Fevereiro 

DECRETO Nº 0273-S, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2020 decretando luto oficial em todo 
Estado, por três dias, contado da data de publicação do Decreto, em sinal de pesar pelo 
falecimento de Thiago Fabres de Carvalho membro do Conselho Estadual de Ética Pública 
do Estado do Espírito Santo. 

 Suspensão das atividades devido necessidade de isolamento social em virtude da pandemia 
do Novo Corona Virus 

       Março 
Suspensão das atividades devido necessidade de isolamento social em virtude da pandemia 
do Novo Corona Virus 

Abril 
Suspensão das atividades devido necessidade de isolamento social em virtude da pandemia 
do Novo Corona Virus 

Maio 
Suspensão das atividades devido necessidade de isolamento social em virtude da pandemia 
do Novo Corona Virus 

Junho 

Realização da 08ª reunião ordinária do Conselho- dia 05/06/2020 (presencial e online em 
virtude da pandemia do Novo Corona Vírus) 

Apreciação do processo nº 87676583 referente às condutas de professor servidor da SEDU, 
a partir de manifestações emitidas em redes sociais digitais em relação à cidadão, que as 
considerou ofensivas. Deliberado convocação do referido servidor para prestar 
esclarecimentos. 

Deliberação de realização de homenagem presencial ao conselheiro Thiago Fabres de 
Carvalho 
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Julho 

Realização da 09ª reunião ordinária do Conselho- dia 30/07/2020 (online em virtude da 
pandemia do Novo Corona Vírus) 

Apreciação do processo nº 88453782 referente a suposta ilegalidade na nomeação de 
servidor como Diretor da unidade Escolar José Maria Ferreira, que integra a rede Estadual 
de Educação, tendo em vista processo criminal do servidor que trata de violência doméstica 
contra a mulher, violando os princípios da denominada Lei Maria da Penha. Deliberada 
inapropriada a nomeação de servidor, caso haja comprovação de condenação. Solicitada 
criação de comissão de ética no âmbito da Secretaria Estadual de Educação.  

Apreciação do processo nº 88231186 referente a contestação oferecida por GESTTO 
GESTÃO ENGENHARIA E TECNOLOGIA, objetivando impugnar decisão unânime do 
Conselho de Administração do Detran/ES que autorizou assinatura de contrato emergencial 
com a Empresa Águia Assistência Automotiva 24hs Ltda., para prestação de serviço de 
gerenciamento de frota e logística de remoção de veículos. Deliberado que o referido 
processo não apresentava nenhuma questão ética envolvendo o Diretor do DETRAN 
(dúvidas e/ou suspeitas); que não é da alçada do Conselho analisar tal questão e sim da 
controladoria, corregedoria do órgão; que o processo já foi  apreciado pelo Tribunal de 
Justiça e Ministério Público Estadual não havendo resquícios de questão  ética envolvida 
na situação 

Deliberado inserção do Conselho de Ética no Sistema E-Docs, fluxo digital de 
documentação do Governo 

Agosto Sem atividades 

Setembro 

Realização da 10ª reunião ordinária do Conselho- dia 04/09/2020 (presencial e online em 
virtude da pandemia do Novo Corona Vírus) 

Apresentação do Programa Integridades da SECONT para conhecimento do Conselho de 
Ética. Este programa estabelece o compromisso do Estado no combate à corrupção, com a 
promoção dos valores da integridade, da ética, da transparência, controle pela sociedade 
civil e defesa do interesse público 

Deliberação de novo calendário de reuniões tendo em vista os cancelamentos/adiamentos 
em virtude da pandemia do novo Corona Virus 

Indicação de titular e suplente para representação do Conselho de Ética no CTPCC – 
Conselho Estadual de Transparência Pública e Combate à Corrupção 

Solicitação à SEDH – Secretaria de Estado de Direitos Humanos de disponibilização do 
Relatório da Verdade 

Realização de reunião com o Secretário de Governo, sr. Tyago Hoffmann, referente a 
divulgação na imprensa de possíveis fraudes em processo de licitação na época em que 
fora Secretário Municipal de Transportes de Vitória. Questões esclarecidas e esgotadas na 
reunião, não sendo necessário abertura de processo ético 

Outubro 

Realização da 11ª reunião ordinária do Conselho- dia 15/10/2020 (presencial e online em 
virtude da pandemia do Novo Corona Vírus) 

Oitiva de servidor da SEDU, referente ao processo 87676583/SEDU 

Recebimento do Relatório  da Verdade pela SEDH 

Deliberação de reunião com a Secretária de Direitos Humanos para publicização do relatório 
da Verdade 

Novembro 

Realização da 12ª reunião ordinária do Conselho- dia 05/11/2020 (presencial e online em 
virtude da pandemia do Novo Corona Vírus) 

Posse do novo conselheiro sr. Gustavo Varella Cabral no dia 15/11/20 

Elaboração de planilha das comissões de ética exitentes nos diversos órgãos e secretarias 
de governo, bem como seus respectivos regimentos internos, a partir das informações 
repassadas pelas mesmas 

Apreciação do processo 87676583/SEDU referente às condutas de professor servidor da 
SEDU, a partir de manifestações emitidas em redes sociais digitais em relação à cidadão 
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que as considerou ofensivas. Deliberadas sanções previstas no Decreto nº 1595-R, de 6 de 
dezembro de 2005 de: Censura privada, retratação nas redes sociais e registro nos 
assentamentos funcionais do servidor 

Realização de reunião com a Secretária de Direitos Humanos no dia 23/11/20, referente a 
publicação do Relatório da Verdade  

 
Dezembro  

Realização da 13ª reunião ordinária do Conselho- dia 03/12/2020 (presencial e online em 
virtude da pandemia do Novo Corona Vírus) 

Apreciação do processo nº 89038088 que trata de apuração de fuga ocorrida na 
Penitenciaria Estadual de Vila Velha III. O conselheiro Gustavo Varella solicita vistas ao 
processo para maiores esclarecimentos 

Elaboração do calendário de reuniões para 2021 

Participação no lançamento do Relatório da Verdade, dia 18/12/20, dentro da XII Semana 
Estadual de Direitos Humanos 

 

 

 

 


