
ATA DA 7ª REUNIÃO

COMISSÃO DE ÉTICA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO (CEP)

Ao 28° dia do mês de maio 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 governamental,

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 validação do Plano de Trabalho da CEP

para o segundo semestre de 2021.

A Presidente da Comissão, Clarissa Freitas Rodrigues de Lima

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

Correição da SCGE, Daniel Tiné, que apresentou a planilha Plano de

Trabalho_CEP_segundo semestre, já compartilhada com todos os membros

da CEP através da ferramenta google drive.

Durante a apresentação, Daniel solicitou a colaboração

voluntária de um membro da CEP para elaboração de dois ofícios: um para

apresentação da CEP aos órgãos e entidades da Administração Pública direta

e indireta do Poder Executivo estadual e outro para solicitar informações a

respeito da instalação de Comissões de Ética setoriais nos respectivos entes,

a fim de se cumprir o estabelecido no art. 5º, do decreto nº 46.853/2018,

que instituiu o Sistema de Gestão da Ética no Poder Executivo Estadual. O

membro da CEP, César Caúla, se voluntariou para elaboração do primeiro,

enquanto que o membro Edil Batista se prontificou à elaboração do segundo



Finalizada a apresentação da referida planilha, com atividades,

prazos e responsáveis definidos, Daniel devolveu a palavra à Presidente da

Comissão, Clarissa Freitas Carvalho, que às 10h15 (dez horas e quinze

minutos da manhã) deu por encerrada a reunião.


