
ATA DA 10ª REUNIÃO

COMISSÃO DE ÉTICA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO (CEP)

Ao 29° dia, do mês de outubro, 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), 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 09/12/2020, publicado no DOE de 10/12/2020, a Coordenadora de

Integridade e Governança, Karina Nunes e os gestores governamentais,

Mateus Brito e Roberta Lobo, representantes da Secretaria Executiva da CEP.

Faltou justificadamente à reunião o membro da CEP, Antônio César Caúla

Reis. Ausentes também os membros, Clodoaldo Magalhães Oliveira Lyra e

Rafael Figueiredo Bezerra.

A pauta da reunião foi:

1- apreciação da minuta de Resolução da Declaração

Confidencial de Informações (DCI);

A Presidente da Comissão, Clarissa Freitas Rodrigues de Lima

Carvalho, deu início a esta reunião e passou a palavra a Karina Nunes, que

realizou a leitura da minuta da Resolução sobre a apresentação da

Declaração Confidencial de Informações. À medida que a Coordenadora de

Integridade da SCGE realizava a leitura do documento, os membros do

colegiado iam fazendo seus apontamentos e sugestões de alteração, que

após passarem por rápida deliberação eram incluídos no corpo do

normativo. Ao final deste processo, foi aprovada a versão final da minuta da

Resolução da DCI, ficando a Coordenadora, Karina Nunes, responsável por

iniciar seu processo de publicação.

Em seguida, a Presidente da Comissão, Clarissa Freitas, lembrou

aos demais membros do colegiado que o seu mandato de Presidente da

Comissão se encerrará em 10 de dezembro do presente ano e que portanto

era necessária uma nova deliberação para escolha de um novo integrante



para assumir o cargo, no período de 11 de dezembro de 2021 a 10 de

dezembro de 2022. Ficou acordado a realização de uma reunião

extraordinária, a ser realizada no início do mês de dezembro do presente

ano, para escolha do novo Presidente. O dia exato da reunião será decidido

através de deliberação de todos os membros através da ferramenta

eletrônica WhatsApp.

Por fim, ás 11h (onze horas da manhã) a Presidente deu por

encerrada a reunião.


