
ATA DA 5ª REUNIÃO

COMISSÃO DE ÉTICA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO (CEP)

Ao 26° dia do mês de março 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, a

Coordenadora de Integridade e Governança, Karina Nunes e os gestores

governamentais, 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 pauta da reunião foi a seguinte:

- Validação da DCI (Declaração Confidencial de Informações);

- Hipóteses de atuação de casos de ofício pela CEP;

- Conveniência/Segurança de migração do uso do aplicativo whatsapp

para outro aplicativo de mensagens (Telegram, Signal ou outro indicado pelos

membros), como forma de comunicação entre os membros do colegiado.

A Presidente da Comissão, Clarissa Freitas Rodrigues de Lima

Carvalho, deu início a esta reunião ordinária e passou a palavra ao diretor de

Correição, Daniel Tiné, que representando a Secretaria da CEP ficou encarregado

de apresentar aos membros da Comissão uma proposta de DCI.

De posse da fala, Daniel Tiné informou ao colegiado que devido a uma

falha de comunicação entre os membros da Secretaria Executiva necessitaria de

mais tempo para a apresentação de um modelo de DCI (Declaração Confidencial

de Informações), uma vez que a equipe teria entendido a sigla DCI como

Declaração de Conflito de Interesses e o modelo apresentado estava voltado para

utilização dos servidores da SCGE e não dos integrantes da alta administração

pública estadual. O colegiado compreendeu a situação e acordou de receber novo

modelo de DCI (Declaração Confidencial de Informações) através de e-mail para



posterior análise, podendo esta ocorrer de forma eletrônica entre os integrantes

da Comissão.

Em seguida os membros do colegiado debateram sobre o segundo

item da pauta, atuação de ofício pela CEP em casos de descumprimento do Código

de Conduta da Alta Administração e demais princípios de natureza ética. Após

longa deliberação ficou acordado que a CEP atuaria de ofício apenas em casos de

grande notoriedade, de sua competência, quando houvesse elementos suficientes

para se dar início a uma apuração e quando o mesmo fato já não estivesse sendo

alvo de apuração pelo Tribunal de Contas do Estado ou outro órgão da

Administração Pública com competência para tal.

Por fim, os partícipes deliberaram sobre a necessidade de mudança

de aplicativo de troca de mensagens, no intuito de aumentar a segurança do sigilo

de suas comunicações. Após a deliberação chegaram ao consenso de que os

demais aplicativos semelhantes ao whatsapp não garantiriam maior segurança.

Portanto mantiveram a decisão de continuar utilizando o mesmo aplicativo e

tomar os cuidados necessários para a inviolabilidade de suas comunicações, como

evitar o uso dessa ferramenta em sua versão web e implantar a confirmação em

duas etapas, adicionando-se, assim uma camada extra de segurança às suas contas

de whatsapp.

Às 11h30 (onze horas e trinta minutos) da manhã, a Presidente

declarou encerrada a reunião.


