
ATA DA 2ª REUNIÃO  
COMISSÃO DE ÉTICA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO (CEP)

 

Aos 27 dias do mês de janeiro do ano de 2021, às 9:30 horas, através
da ferramenta de vídeo Google Meet, considerando as recomendações dos órgãos
de saúde, visando a não aglomeração, evitando a possibilidade de transmissão do
coronavírus, reuniram-se os membros da Comissão de Ética Pública do Estado de
Pernambuco (CEP), Antônio César Caúla Reis, Clarissa Freitas Rodrigues De Lima
Carvalho, Edil Batista Júnior, Lêucio Lemos Filho, e Rebeca Lins Simões De Oliveira,
designados através do Ato do Governador n° 2929, do dia 09/12/20120, publicado
do DOE de 10/12/2020, o Diretor de Correição da SCGE, Daniel Tiné, o Secretário
Executivo da SCGE, Filipe Castro e  o gestor governamental de controle interno,
Mateus Brito. Faltaram à reunião os membros da CEP, Clodoaldo Magalhães
Oliveira Lyra e Rafael Figueiredo Bezerra.

A Presidente da Comissão, Clarissa Freitas Rodrigues de Lima Carvalho,
deu início procedendo à validação da ata da sessão anterior, ocorrida em 11 de
dezembro de 2020, ao que não houve oposição. Foi apresentado os dois itens
constantes da pauta: Aprovação do Regimento interno e a  consulta sobre conflito
de interesses referente ao processo SEI n° 0050200068.000094/2021-04.

Dada a palavra ao membro Antônio César Caúla Reis, o mesmo
sugeriu que fosse apreciado em primeiro lugar o conflito de interesses referente
ao processo SEI n° 0050200068.000094/2021-04.

Acolhida, sem oposição dos membros, passou-se à análise da consulta
sobre conflito de interesses referente ao processo SEI n°
0050200068.000094/2021-04, encaminhada pela Comissão de Ética do Porto de
Suape.

Procedeu-se à leitura do relatório elaborado pela Comissão de Ética de
Suape e da nota técnica elaborada pela Secretaria Executiva da Comissão de Ética
Pública indicando a ocorrência do conflito. Após a leitura, os membros deliberaram
e resolveram que deveria ser nomeado relator, entre os membros da Comissão,
para proferir voto, além de encaminhar todos os documentos referentes ao
processo a todos os membros integrantes da CEP, uma vez que os mesmos não
tiveram acesso à matéria antes da reunião, visto que o referido processo foi
encaminhado à Secretaria Executiva da CEP apenas na tarde do dia 25 de
fevereiro de 2021, inviabilizando o conhecimento prévio do teor da causa por
parte dos julgadores, de maneira que pudessem melhor embasar sua posição.
Dada a urgência do pedido, restou deliberado pelos integrantes do colegiado, a
designação de sessão extraordinária, a ocorrer no dia 05 de fevereiro de 2021, no
âmbito da qual ocorrerá a apreciação do mérito da consulta, com apresentação
de voto por  um (a) relator (a), a ser escolhido mediante sorteio.

Em seguida deu-se início à análise da minuta de regimento interno da
CEP. A presidente procedeu à leitura artigo por artigo, ao passo que os membros
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do colegiado iam fazendo suas ponderações e sugestões de alteração. Assim
procedeu-se até o artigo 10. Neste momento, diante do avançar das horas, pois já
se passavam mais de 3 horas de reunião, os membros deliberaram e optaram por
concluir a análise da minuta também na reunião extraordinária no dia 05 de
fevereiro, próxima sexta-feira, às 9h30 (nove e meia da manhã). 

Antes do encerramento foram realizados alguns encaminhamentos. 
À Secretaria Executiva coube:

1. Proceder à criação de unidade específica da Comissão de Ética
Pública na plataforma SEI (Sistema Eletrônico de Informações), para que por
esta via sejam tramitados os processos de natureza ética.

2. Fazer estudo a respeito da melhor plataforma de reunião (google
meets, microsoft teams, zoom, etc), para realização e gravação dos próximos
encontros do colegiado, levando-se em conta aspectos como funcionalidades,
segurança e custo;

3. Criação de e-mail funcional para todos os integrantes da
Comissão de Ética Pública.

4. Realizar sorteio de uma relatoria e, na sequência, encaminhar
toda a documentação do processo SEI n° 0050200068.000094/2021-04,
referente à consulta sobre conflito de interesses realizada pelo ex Diretor
Presidente do Porto de Suape, para todos os membros da CEP, a fim de que
possam ter melhor juízo sobre a matéria.

À Presidente da Comissão coube:

5. Compartilhar a minuta de Regimento Interno da CEP no google
drive, com todos os membros da CEP, para que desta forma possam realizar
suas observações e sugestões textuais em um único documento e desta
maneira agilizar as deliberações e futura aprovação do normativo.

Por fim, foi encerrada a reunião às 12h45 (doze horas e quarenta e
cinco minutos da tarde) do dia 27 de janeiro de 2021.

 
Clarissa Freitas Rodrigues de Lima Carvalho

Presidente da Comissão de Ética Pública de Pernambuco
 
 

Daniel Ricardo Veras Tiné de Oliveira
Secretaria Executiva 

 
 

Documento assinado eletronicamente por Clarissa Freitas Rodrigues De
Lima Carvalho, em 15/02/2021, às 15:31, conforme horário oficial de
Recife, com fundamento no art. 10º, do Decreto nº 45.157, de 23 de
outubro de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Daniel Ricardo Veras Tine De
Oliveira, em 15/02/2021, às 16:12, conforme horário oficial de Recife, com
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fundamento no art. 10º, do Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.pe.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código verificador 11562249 e o código CRC 3E78C83A.

SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO
Rua Santo Elias, 535,  - Bairro Espinheiro, Recife/PE - CEP 52020-095, Telefone:

(081) 3183-0800 
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