
ATA DA 11ª REUNIÃO

COMISSÃO DE ÉTICA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO (CEP)

Ao 17° dia, do mês de dezembro, 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, Antônio César Caúla Reis, Edil Batista Júnior 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, o diretor de

Correição da SCGE, Daniel Tiné, 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, Lêucio Lemos Filho. Ausentes

também os membros, Clodoaldo Magalhães Oliveira Lyra e Rafael Figueiredo

Bezerra.

A pauta da reunião foi:

1- a análise da minuta de revisão do Código de Ética do Lafepe,

encaminhada junto com as observações da Secretaria Executiva.

2- a escolha do membro que exercerá o mandato de Presidente

da CEP no período de 11 de dezembro de 2021 a 10 de dezembro de 2022.

A Presidente da Comissão, Clarissa Freitas Rodrigues de Lima

Carvalho, deu início a esta reunião e solicitou para que Karina Nunes

procedesse à apresentação da minuta do Código de Ética do Lafepe. A

referida minuta já havia sido anteriormente disponibilizada a todos os

membros da CEP, de maneira que a análise do documento, durante a

reunião, se concentrou apenas nos dispositivos que já possuíam observações

realizadas através de comentários. A cada observação destacada na minuta

os membros deliberaram e acordaram o entendimento único a ser

encaminhado por nota técnica ao LAFEPE.



Concluída a análise da supracitada minuta os membros

passaram a deliberar a respeito da escolha do Presidente do colegiado para o

mandato que se iniciou em 11 de dezembro de 2021 e que se concluirá em

10 de dezembro de 2022. Após deliberação foi decidido, por unanimidade

dos presentes à reunião, que a atual Presidente, Clarissa Freitas Rodrigues De

Lima Carvalho, seja reconduzida ao cargo para exercer mais um mandato, de

acordo com o art. 4° do regimento interno da CEP.

Por fim, às 11h30min (onze horas e trinta minutos da manhã) a

Presidente deu por encerrada a reunião.


