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PORTARIA CRMV-PI Nº 034 de 16 de junho de 2021. 

 
 

EMENTA: Nomeia a Comissão de 
Sindicância para apuração de desídia e 
falhas ex- empregado Warlytton Victor 
Saraiva Leite, no exercício do desempenho 
das suas atividades junto a este CRMV-PI 
no período de 2019 a 2020.  

 
 
 
O PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO 
DO PIAUÍ - CRMV-PI, no uso da atribuição que lhe confere a letra “r” do artigo 4º do seu 
Regimento Interno, baixado pela Resolução nº 591, de 26 de junho de 1992, do Conselho 
Federal de Medicina Veterinária (CFMV) e o disposto na Resolução 904 do CFMV, de 11 de 
maio de 2009;  
 
Considerando os princípios da administração pública, previstos no art. 37º da CF/88;  
Considerando a Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, que dispõe sobre o regime jurídico 
dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais;  
Considerando a Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que regula o processo administrativo 
no âmbito da Administração Pública Federal direta e indireta; 
Considerando que Plenário do STF, declarou a constitucionalidade do artigo 58, parágrafo 3º, 
da Lei 9.649/1998, que prevê que os empregados dos conselhos de fiscalização de profissões 
regulamentadas são regidos pela legislação trabalhista e veda qualquer forma de transposição; 
Considerando a importância do exercício do poder disciplinar, como garantia da ordem 
administrativa;  
Considerando que a administração pública possui na sindicância o instrumento legítimo para 
apuração de irregularidades no serviço público;  
Considerando que a atividade processante impõe conhecimento especializado para o 
atendimento das formalidades essenciais;  
Considerando que a 313° Plenária Extraordinária realizada no dia 11/06/2021, que analisou o 
requerimento formulado no memorando n°284/2021 por parte do gerente administrativo que 
trata da situação dos setores de fiscalização e Comissão Permanente de licitação deste 
CRMV/PI deixada pelo ex- empregado Warlytton Victor Saraiva, quando de seu desligamento a 
pedido em 03/05/2021 assim como das análises dos processos n° 932/2021 e 1625/2021. 
Considerando o disposto na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD (com a 
redação dada pela Lei no 13.853/2019), obrigam os presentes membros desta sindicância 
reciprocamente ao respeito à privacidade, comprometendo-se a proteger e manter em sigilo 
todos os dados pessoais fornecidos pelos mesmos em função deste processo, salvo os casos 
em que sejam obrigados, por autoridades públicas, a revelar tais informações a terceiros nos 
termos dos arts. 7°, VI, da LGPD; 
Considerando a necessidade de acesso aos dados pessoais presentes neste CRMV/PI que 
pertinem ao ex- empregado Warlytton Victor Saraiva, para análise do procedimento de 
sindicância, resta autorizado seu acesso pelos membros nomeados por meio desta portaria 
para compor a presente comissão, com base no art. 11, II, da LGPD, ostenta legítimo interesse 
em armazenar, acessar, avaliar, modificar, transferir e comunicar, sob qualquer forma e por 
tempo indeterminado. Tal operação de tratamento de dados é e sempre será realizada 
unicamente para a tutela de interesses jurídicos perante à administração pública e órgãos 
judiciários e entidades de controle, de políticas públicas previstas em leis ou regulamentos, 
exclusivamente, em procedimentos realizados por profissionais desenvolvidas internamente 
por este Regional, em especial para fins de comprovação e defesa da regular prestação dos 
serviços relacionados a presente apuração e o respectivo resguardo de direitos e 
responsabilidades desta. 
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R E S O L V E: 
 
Art. 1º: Instaurar a Comissão de Sindicância a fim de apurar desídia e falhas do ex- empregado 

Warlytton Victor Saraiva Leite, no exercício do desempenho das suas atividades junto a este 

CRMV-PI no período de 2019 a 2020.  

Art. 2º: Nomear a Comissão de Sindicância com a finalidade de apurar a responsabilidade do 
ex- empregado Warlytton Victor Saraiva Leite, no exercício do desempenho das suas 
atividades junto a este CRMV-PI no período de 2019 a 2020; 
 
Art. 3º - A Comissão de que trata o art. 2º será composta por 03 (três) membros, sem prejuízo 
de suas funções, conforme segue:  
 
Presidente da Comissão: Med. Vet. Ricardo Abílio Bezerra e Silva CRMV/PI nº 0859-VP 
(Conselheiro Efetivo); 
 

Membro: Méd. Vet. Iolanda Soares da Cunha - CRMV-PI n° 0350 (Conselheira Efetiva); 

Membro: Benatan de Sousa Carvalho (Empregado) 

 
Parágrafo Único - O presidente deve dar cumprimento à instauração dos procedimentos 
necessários para verificar os fatos descritos na solicitação de Sindicância supra.  
 
Art. 4º. Para bem cumprir as suas atribuições, a Comissão terá acesso a toda documentação 

necessária à elucidação dos fatos, bem como deverá colher quaisquer depoimentos e demais 

provas que entenderem pertinentes. 

Art. 5º: A Comissão ora instituída terá prazo de 90 (noventa) dias para conclusão dos 

trabalhos; 

Art. 6º: Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, e revoga as disposições em 

contrário. 

 

Teresina, 16 de junho de 2021. 

 

 

 

Méd. Vet. Anísio Ferreira Lima Neto 

Presidente 

CRMV-PI nº 0491 
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