
ATA DA 9ª REUNIÃO

COMISSÃO DE ÉTICA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO (CEP)

Ao 30° dia do mês de julho 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, Rafael Figueiredo Bezerra 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 Secretário da Secretaria

da Controladoria Geral do Estado de Pernambuco (SCGE), Marconi Muzzio, o

Diretor de Correição da SCGE, Daniel Tiné, a Coordenadora de Integridade e

Governança, Karina Nunes e o gestor governamental, Mateus Brito,

representantes da Secretaria Executiva da CEP. Faltou à reunião o membro da

CEP, Clodoaldo Magalhães Oliveira Lyra.

A pauta da reunião foi:

1- apresentação do novo Secretário da SCGE, Marconi Muzzio,

empossado em junho de 2021, aos demais membros da CEP;

2 - deliberação a respeito das recentes consultas recebidas pelo

colegiado quanto à composição das Comissões de Ética dos órgãos e

entidades estaduais que não possuem servidores efetivos em seu quadro

permanente em quantitativo suficiente para atender ao previsto no art. 6° do

decreto n° 46.853/2018, que institui o Sistema de Gestão de Ética na

Administração Pública Estadual.

A Presidente da Comissão, Clarissa Freitas Rodrigues de Lima

Carvalho, deu início a esta reunião ordinária apresentando ao Secretário da

SCGE os demais membros do colegiado. Uma vez que o Secretário já

conhecia os membros Antônio César Caúla, Lêucio Lemos Filho e Rafael

Figueiredo, foi passada a palavra aos membros Edil Batista Júnior e Rebeca

Lins para que em breves palavras se apresentassem à nova autoridade

máxima da SCGE. Após as falas dos respectivos integrantes da CEP foi



passada a palavra ao Secretário da Controladoria, Marconi Muzzio, que se

apresentou explanando sobre seu histórico profissional no serviço público

estadual, bem como sobre seu conhecimento e experiência na área de

integridade pública, colocando-se à disposição da CEP para auxiliá-la, com

todo afinco necessário, na promoção de uma mudança de cultura de altos

padrões éticos na Administração Pública Estadual. Por fim, despediu-se

cordialmente dos demais participantes da reunião informando de sua

participação em outro compromisso constante de sua agenda de Secretário

da SCGE.

Em seguida, os membros da CEP passaram a deliberar a respeito

do segundo item da pauta.

A Presidente do colegiado deu início às falas solicitando à

secretaria executiva a inclusão do tópico “Perguntas Frequentes” na página

da CEP na internet. Daniel Tiné pediu a palavra e solicitou um prazo em torno

de 15 dias para providenciar a alteração, pois com a mudança do

secretariado todo o setor de comunicação da SCGE estava passando por uma

reformulação, inclusive com funcionários que ainda iriam tomar posse no

cargo. Os membros da CEP compreenderam a situação.

Logo depois, Clarissa Freitas retomou a palavra e entrando no

mérito do que havia para ser deliberado sugeriu como solução que os órgãos

que não possuíssem 3 servidores efetivos em seu quadro permanente, para

formação de sua comissão de ética, implantassem uma outra estrutura, com

outra nomenclatura, que contasse com ao menos um servidor, com as

mesmas atribuições de uma comissão de ética. Os demais membros

demonstraram receio com a medida, pois entendiam que além de ir ao

desencontro do que está estabelecido no art. 6° do decreto n° 46.853/2018,

poderia fomentar a implantação de estruturas precárias e fragilizadas para

executar as atribuições que se espera de uma comissão de ética

organizacional.

Compreendendo e concordando com o exposto pelos demais

integrantes do colegiado, a Presidente sugeriu que todos estudassem os

regramentos que disciplinam a temática, de forma a amadurecer seus

entendimentos e consequentemente apresentarem suas propostas de



solução para o caso em voga em reunião extraordinária a ser realizada na

semana seguinte.

Todos os membros concordaram com a sugestão e sendo assim,

por volta das 11h30 (onze horas e trinta minutos da manhã), a Presidente

deu por encerrada a reunião.


