
 

Atividades desempenhadas pela Comissão Permanente de Avaliação de 

Documentos Sigilosos (CPADS) referente ao ano de 2021 

 

Reunião 27/01/2021 

- Sobre o processo SEI nº 23546.002656/2021-38, foi respondido o Despacho 

CAP (0447955) constante no referido processo. 

- Ficou acordado que os processos com assinaturas pendentes de alguns 

membros, seriam assinados até o final da presente semana, para posterior envio 

à Audin. 

- Acordou-se que Diléia solicitaria ao Gabinete da Reitoria a atualização dos 

membros da comissão para fins de emissão de nova Portaria. 

- Sobre o processo nº 23100.011199/2020-21, foi determinado que o mesmo 

será discutido em nova reunião realizada pela CPADS, assim haverá tempo hábil 

para que os membros possam se apropriar do conteúdo do referido processo. 

- Foi definido o fluxo para 2021, no qual consiste em análise conjunta dos 

membros em relação aos processos encaminhados à CPADS para emissão de 

parecer. 

- Foi marcada nova data de reunião CPADS para o dia 23/02/2021 às 8 horas. 

Membros presentes: Diléia Adolfo Maria, Fernando Munhoz da Silveira, 

Shirley Grazieli da Silva Nascimento, Luciano Pereira de Vargas, Cleder Nunes 

da Silva, Viviane Kanitz Gentil e Robson  Romario  de  Oliveira  Gonçalves. 

 

 



Reunião 23/02/2021 

-  Foi emitido parecer como público sobre a classificação das informações 

constantes no processo SEI nº 23546.002656/2021-38. 

- Sobre os pareceres, definiu-se que deverão constar os nomes e assinaturas de 

todos os membros presentes no dia da reunião em que for emitido o parecer. 

-  Foi marcada nova data de reunião CPADS para o dia 23/03/2021 às 8 horas. 

- Ficou acordado como pauta para próxima reunião a emissão de parecer do 

processo SEI nº 23100.000821/2021-56, assim haverá tempo hábil para que os 

membros possam analisar o conteúdo do referido processo. 

Membros presentes: Diléia Adolfo Maria, Fernando Munhoz da Silveira, 

Bruno Fontana Bechuetti, Luciano Pereira de Vargas, Cleder Nunes da Silva, 

Viviane Kanitz Gentil e Luís Flávio Souza de Oliveira. 

 

Reunião 23/03/2021 

- Foi apreciada e assinada a ata do dia 23/02/2021. 

- Devido não haver 50% dos membros, foi adiada para nova reunião a emissão 

de parecer do processo SEI nº 23100.000821/2021-56 - Relatório de Auditoria - 

RA 01/2020 - Relatório de Gestão 2019. 

- Sobre o processo SEI nº 23100.002336/2021-17, foi debatido o assunto e 

enquadramento nos termos da LGPD para a resposta. O Prof. Luís se propôs 

em elaborar uma minuta de resposta. Assim, decidiu-se em finalizar a resposta 

em próxima reunião. 

- Foi marcada nova data de reunião CPADS para o dia 29/03/2021 às 8 horas. 

Membros presentes: Diléia Adolfo Maria, Fernando Munhoz da Silveira, 

Bruno Fontana Bechuetti,  Luís Flávio Souza de Oliveira, Shirley Grazieli da Silva 

Nascimento e Robson  Romario  de  Oliveira  Gonçalves. 

 

 



Reunião 29/03/2021 

- Foi apreciada e assinada a ata da reunião CPADS do dia 23/03/2021. 

- Sobre o processo SEI nº 23100.002336/2021-17, foi aprovada minuta de 

resposta a ser enviada à Coordenadoria de Qualidade de Vida e 

Desenvolvimento de Pessoal. 

- Foi emitido parecer como público sobre a classificação das informações 

constantes no processo SEI nº23100.000821/2021-56 - Relatório de Auditoria - 

RA 01/2020 - Relatório de Gestão 2019. 

- Ficou acordado como pauta para próxima reunião a emissão de pareceres dos 

processos SEI nº 23100.000809/2021-41 e nº 23100.004025/2021-92, assim 

haverá tempo hábil para que os membros possam analisar o conteúdo dos 

referidos processos. 

-  Foi marcada nova data de reunião CPADS para o dia 27/04/2021 às 8 horas, 

a qual foi transferida para o dia 26/05/2021 às 8:30 devido a falta de quórum. 

Membros presentes: Diléia Adolfo Maria, Fernando Munhoz da Silveira, 

Bruno Fontana Bechuetti,  Luís Flávio Souza de Oliveira, Shirley Grazieli da Silva 

Nascimento, Robson  Romário  de  Oliveira  Gonçalves, Viviane Kanitz Gentil e 

Cléder Nunes da Silva. 

 

Reunião 26/05/2021 

- Apreciada e assinada a ata da reunião CPADS do dia 29/03/2021. 

- Emitido parecer como público sobre a classificação das informações constantes 

no processo SEI nº 23100.000809/2021-41, com ressalvas para suprimir nome 

de servidor citado (página 31). 

- Emitido parecer como público sobre a classificação das informações constantes 

no processo SEI nº 23100.004025/2021-92, com sugestão de constar 

informação sobre o nível de acesso dos processos citados no Relatório de 

Auditoria 02/2020 - Movimentação Externa de Servidores. 



- Marcada nova data de reunião CPADS para o dia 23/06/2021 às 8:30, a qual 

foi remarcada para o dia 30/06/2021 às 8:30. 

Membros presentes: Diléia Adolfo Maria, Fernando Munhoz da Silveira, 

Bruno Fontana Bechuetti, Shirley Grazieli da Silva Nascimento, Robson  Romário  

de  Oliveira  Gonçalves, Viviane Kanitz Gentil, Cléder Nunes da Silva e Daniel 

dos Santos Viegas. 

 

Reunião 30/06/2021 

- Apreciada e assinada a ata da reunião CPADS do dia 26/05/2021. 

- Emitido parecer como público sobre a classificação das informações constantes 

no processo SEI nº 23100.008013/2021-37. 

- Marcada nova data de reunião CPADS para o dia 11/08/2021 às 8:30. 

Membros presentes: Diléia Adolfo Maria, Fernando Munhoz da Silveira, 

Bruno Fontana Bechuetti, Robson  Romário  de  Oliveira  Gonçalves, Viviane 

Kanitz Gentil, Cléder Nunes da Silva e Cesar Flaubiano da Cruz Cristaldo. 

 

Reunião 11/08/2021 

- Apreciação e assinatura da ata da reunião CPADS do dia 30/06/2021. 

- O membro Robson mencionou a questão do acesso ao SEI para consulta ao 

público em geral, referindo-se a cautela em relação ao nível de acesso aos 

processos, pois processos com nível público serão disponibilizados. Assim, 

alguns membros relataram que não deveria ser algo retroativo, e sim considerar 

os processos a partir de determinado período para disponibilização de acesso 

ao público. Também mencionou-se que as áreas/unidades são responsáveis 

pelos processos criados, pois a Comissão não teria condições de analisar, além 

do mais, as classificações possíveis em relação ao sigilo são as constantes na 

Lei nº 12.527/2011 e no Decreto nº 7.724/2012. 

Membros presentes: Diléia Adolfo Maria, Fernando Munhoz da Silveira, 

Bruno Fontana Bechuetti, Robson  Romário  de  Oliveira  Gonçalves, Viviane 



Kanitz Gentil, Cléder Nunes da Silva, Cesar Flaubiano da Cruz Cristaldo, Edward 

Frederico Castro Pessano, Daniel dos Santos Viegas e Luciano Pereira de 

Vargas. 

 

Reunião 14/10/2021 

- Apreciação e assinatura da ata da reunião CPADS do dia 11/08/2021. 

- Emitido parecer como público sobre a classificação das informações constantes 

nos relatórios interativos mencionados no Processo nº 23100.015875/2021-16, 

com sugestão referente ao filtro de idade para seja especificado por faixa etária 

de idade dos servidores. 

Membros presentes: Diléia Adolfo Maria, Fernando Munhoz da Silveira, 

Bruno Fontana Bechuetti, Robson  Romário  de  Oliveira  Gonçalves, Cléder 

Nunes da Silva, Daniel dos Santos Viegas, Magda Luiza Torres Barreto e 

Fabiano Zanini Sobrosa. 

 

Reunião 08/12/2021 

- Apreciação e assinatura da ata da reunião CPADS do dia 14/10/2021. 

- Emitido parecer de não classificação das informações constantes no Relatório 

de Auditoria - RA 01/2021 - Recursos do PNAES (Processo SEI nº 

23100.020923/2021-98), com recomendação de supressão imediata dos nomes 

dos discentes citados na página 23 e, para que, posteriormente, seja obtido o 

consentimento dos envolvidos através da adequação dos termos dos Editais; 

- Marcada nova data de reunião CPADS para o dia 20/12/2021 às 8:30. 

- Foi acordada a necessidade de inclusão de membro suplente para a servidora 

Vitória e, de substituição temporária para a Prof.ª Shirley. 

Membros presentes: Diléia Adolfo Maria, Cesar Flaubiano da Cruz 

Cristaldo, Cleder Nunes da Silva, Edward Frederico Castro Pessano, Fernando 

Munhoz da Silveira, Luciano Pereira de Vargas e Shirley Grazieli da Silva 

Nascimento. 



Reunião 20/12/2021 

- Apreciação e assinatura da ata da reunião CPADS do dia 08/12/2021. 

- Emitido parecer de não classificação das informações constantes no Parecer 

de Auditoria Interna nº 01/2021 - Parecer sobre o Relatório de Gestão Integrado 

- Exercício 2020 (Processo SEI nº 23100.021483/2021-96). 

- Em relação ao Relatório de Auditoria - RA 02/2021 - Gestão Orçamentária 

(Processo SEI nº 23100.021672/2021-69), houve avaliação sobre restrição 

temporária, sendo que a definição será tratada em próxima reunião. 

- Marcada nova data de reunião CPADS para o dia 15/02/2022 às 8:30. 

Membros presentes: Diléia Adolfo Maria, Cesar Flaubiano da Cruz 

Cristaldo, Cleder Nunes da Silva, Edward Frederico Castro Pessano, Fernando 

Munhoz da Silveira, Luciano Pereira de Vargas e Viviane Kanitz Gentil. 


