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1. ASSUNTO ABORDADO  
  

  
1.1 Foi apresentada a situação da divulgação dos resultados da Pesquisa de Percepção 
de Integridade na ANP e um pedido via LAI de acesso ao mesmo conteúdo. 

1.2 O Ouvidor apresentou os termos da LAI sobre a necessidade de classificação da 
informação, caso se resolva por não divulgar. 

1.3 A Servidora Maira Bonafe se posicionou a favor da divulgação em benefício da 
imagem da ANP. 

1.4 O Ouvidor levantou a questão de sensibilidade da questão sobre a confiança no 
comprometimento da diretoria. 

1.4 A servidora Renata Bona comentou o apontado desconhecimento do Código de Ética 
no resultado e o fato de números de mudanças de áreas e receio a retaliações também 
ter tido relevância no relatório. 

1.5 Rodrigo de Paula recomenda adicionar ao disclaimer ao relatório, de que as respostas 
foram anônimas e que é a favor de divulgar 

1.6 Foram divulgas as ações sendo desenvolvidas em Integridae. 

1.7 Leonardo Caldas apontou não haver nenhum motivo de enquadramento para 
qualificação da informação como não púbica. 

1.8 Sergio Trigo perguntou se alguém se opõe a divulgação 

1.9 Melissa levanta o ponto de que o questionário foi respondido, em geral por pessoas 
insatisfeitas e recomendou incluir a percentagem de pessoas que respondeu. 

1.10 Foi apontado que a maioria das respostas apontava para a não percepção de 
problemas de integridade, não corroborando com a interpretação de que os números 
seriam de uma minoria de insatisfeitos, mas sim mais ampla e relevante. 



1.11 Marcus Araújo e Renata Bona perguntaram se haverá exposição de assinto para a 
diretoria. 

1.12 Rodrigo de Paula também concordou em levar formalmente a Diretoria sendo 
apoiado por Leonardo Caldas e Melissa Mathias também. 

1.13 Ficou acordado que se fará uma exposição de assunto para a diretoria antes da 
divulgação dos resultados da pesquisa 

1.14 O Comitê se manifestou de forma unânime pela divulgação do relatório (ou nenhum 
membro do Comitê apresentou objeção quanto à divulgação do relatório), precedida de 
Exposição de Assunto para dar ciência à Diretoria Colegiada; 

1.15 A SEC encaminhará a minuta de texto explicativo (disclaimer) sobre o relatório 
aos demais integrantes do Comitê para apreciação e comentários até 29/4/2020 (quarta-
feira); 

1.16 A SEC pretende encaminhar a Exposição de Assunto no dia 30/4, para ciência dos 
diretores; 

1.17 O prazo para resposta à manifestação via e-SIC se encerra em 7/5/2020. 

  
  

2. RELAÇÃO DOS MEMBROS E UORGS QUE REPRESENTAM NO COMITÊ  
  

 
 
DIR 4              Adriana Nickel e Eliane Petersohn  

 

DG             Cristiane Zulivia de Andrade Monteiro   -     

DIR 1               Renata Bona   -     

DIR 2               Melissa Cristina P. Pires Mathias   -     

DIR 3               Maira Bonafe   -     

AUD                Rodrigo Santos de Paula          

CRG                 Francisco Belmiro Werneck Magalhaes  -     

SEC                 

Marcos Antônio Souza de Araújo 

    

OUV                 

Sergio Trigo  


