
ATA DA 4ª REUNIÃO  
COMISSÃO DE ÉTICA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO (CEP)

 

Ao 5° dia do mês de fevereiro do ano de 2021, às 09h30min, 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,  Roberta Lobo e Mateus Brito, representantes da
Secretaria Executiva da CEP. Faltou justificadamente à reunião o membro da CEP,
Rafael Figueiredo Bezerra. Ausente também, Clodoaldo Magalhães Oliveira Lyra,
membro da CEP.

A Presidente da Comissão, Clarissa Freitas Rodrigues de Lima Carvalho,
deu início a esta reunião extraordinária dando continuidade à leitura e análise da
proposta de regimento interno da CEP, que havia sido interrompida no seu artigo
décimo ao fim da 2° reunião do colegiado, no dia 27 de janeiro de 2021. 

A Presidente lia artigo por artigo ao passo que os demais integrantes
faziam sugestões de alteração e/ou inclusão de nova redação. As sugestões eram
deliberadas por todos os membros e acatadas por voto da sua maioria presente.

Desta forma a reunião seguiu-se até a conclusão de todo o teor da
minuta de regulamento interno do colegiado. Por volta das 12h15min (doze horas
e quinze minutos da tarde), concluído o trabalho, a Presidente declarou aprovado
o regimento interno da CEP, pelo consentimento unânime de todos os membros
presentes ao encontro, solicitou a publicação do normativo no sítio do colegiado na
internet, bem como no diário oficial do Governo do Estado de Pernambuco, e por
fim declarou encerrada a reunião.

 
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
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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
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 11562259 e o código CRC D3A4BB5E.
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