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Marabá — PA, 17 de fevereiro de 2020.

Nota da Superintendência Regional do Incra no Sul do Pará

A Superintendência Regional do Incra no Sul do Pará, com sede em Marabá

(PA), vem prestar esclarecimentos a respeito da situação envolvendo a servidora pública
deste órgão, Ivone Rigo, por ocasião da Audiência Pública realizada na Câmara

Municipal de Marabá, no último dia 10 de fevereiro, conforme amplamente noticiado na

imprensa e mídias sociais.
1. Foi solicitado pelo superintendente regional substituto, João Itaguary, a abertura

de procedimento de apuração ética da servidora pública do Incra, Ivone Rigo,

em íimção de sua conduta ao fazer uso da palavra durante o evento de Audiência

Pública para ouvir demandas da população.
A apuração se faz necessária, de ofício ou mediante denúncia, na possibilidade
de fato ou conduta em desacordo com as normas éticas previstas no Código de

Conduta da Alta Administração Federal, bem como em outros atos normativos

pertinentes.
Não foi solicitada abertura de Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD).
O processo a ser aberto é de apuração de infração ética, e não disciplinar.
O processo é de responsabilidade da Comissão de Ética do Incra, sediada em
Brasília, e segue o rito processual legal que inclui o contraditório e a ampla
defesa. A Comissão de Ética zela por princípios como o respeito à vida e aos

cidadãos, relacionamento civilizado, urbanidade entre colegas e com o público e

a lealdade institucional.

A Comissão tem o objetivo de prestar informações e aconselhamentos sobre

ética profissional a servidores no tratamento entre os agentes públicos, com os
beneficiários das ações e em relação à preservação do patrimônio público.
Essas medidas reafirmam o profundo compromisso da direção do Incra em zelar

pela ética pública de seu corpo de servidores públicos federais.
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