
 

 

 
 

                  
ATA DA REUNIÃO DO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2014. 
Aos dezoito dias do mês de novembro do ano de dois mil e quatorze, às nove 
horas, realizou-se na sala de reuniões da Controladoria Geral do Município 
(CGM) a sessão inaugural da Comissão Central de Ética no âmbito do Poder 
Executivo do Município do Recife. Presentes os membros representantes da 
Controladoria Geral do Município - CGM, João Antônio Victor de Araújo e 
Fábio Henrique de Sousa Macedo; os membros representantes da 
Secretaria de Administração e Gestão de Pessoas - SADGP, Edson Cecílio 
de Lira e Adalberto Anastácio de Figueiredo; o membro representante da 
Secretaria de Assuntos Jurídicos – SAJ, Juliana Gonçalves Correia de 
Albuquerque; a assessora de imprensa da CGM, Clareana Arôxa; a analista de 
controle interno da CGM, Flávia Harten; e o controlador geral do Município, 
Roberto Arraes, que procedeu a abertura da sessão deu as boas vindas aos 
membros, designados através da Portaria nº 2.365, publicada em 11 de 
setembro do ano em curso, ressaltou a importância da Comissão para os 
servidores municipais e deixou a sala, juntamente com a assessora de imprensa, 
para que os membros dessem início às atividades da Comissão. Ato contínuo, 
foram eleitos, em votação aberta,  Fábio Henrique e Juliana Correia para 
Presidente e Vice-presidente da Comissão, respectivamente. Após a votação, 
todos os membros foram qualificados e prestaram compromisso formal, para bem 
cumprir os deveres que lhes são impostos pela legislação vigente. Como primeira 
deliberação, restou definido o servidor efetivo Evaldo José Coutinho Filho, para 
secretariar os trabalhos da Comissão, o qual foi chamado a participar da sessão 
inaugural. Em seguida, passaram os membros a discutir os termos do Regimento 
Interno e ao chegarem ao artigo quatorze, às doze horas e trinta minutos, o 
Presidente propôs a suspensão da sessão inaugural, o que foi de pronto acatado 
pelos demais membros, e agendou a sessão de continuação para o próximo dia 
vinte e quatro de novembro, às nove horas. Aos vinte e quatro de novembro do 
ano de dois mil e quatorze, às dez horas, realizou-se, na sala de reuniões da 
Secretaria de Planejamento, a primeira sessão de continuação da sessão 
inaugural da Comissão Central de Ética no âmbito do Poder Executivo do 
Município do Recife. Sob a presidência de Fábio Henrique de Sousa Macedo, 
presentes os demais membros Juliana Gonçalves Correia de Albuquerque; João 
Antônio Victor de Araújo; Edson Cecílio de Lira; Adalberto Anastácio de 
Figueiredo; o secretário da Comissão, Evaldo José Coutinho Filho; e a analista de 
controle interno da CGM, Flávia Harten. Após a reabertura da sessão inaugural 
pelo Presidente da Comissão, passaram os membros a discutir os artigos 
remanescentes do Regimento Interno até às treze horas, quando optaram por 
novamente suspender a sessão inaugural para, individualmente, prepararem 
opções de redação para o capítulo que trata de procedimentos. Por fim, restou 
definido que Evaldo Coutinho e Flávia Harten deveriam providenciar a solicitação 
à Secretaria Executiva de Comunicação da criação de identidade visual para a 
Comissão Central de Ética, com vistas à futura divulgação de suas atividades em 
material impresso e no Portal do Recife. O Presidente suspendeu a sessão 
inaugural e agendou a sessão de continuação para o próximo dia vinte e seis de 
novembro, às quatorze horas. Aos vinte e seis de novembro do ano de dois mil e 
quatorze, às quatorze horas, realizou-se, na sala de reuniões da Secretaria de 
Planejamento, a segunda sessão de continuação da sessão inaugural da 
Comissão Central de Ética no âmbito do Poder Executivo do Município do Recife. 
Sob a presidência de Fábio Henrique de Sousa Macedo, presentes os demais 
membros Juliana Gonçalves Correia de Albuquerque; João Antônio Victor de 



 

 

 
 

Araújo; Edson Cecílio de Lira; Adalberto Anastácio de Figueiredo; e o secretário 
da Comissão, Evaldo José Coutinho Filho. Após a reabertura da sessão inaugural 
pelo Presidente da Comissão, passaram os membros a discutir os artigos 
remanescentes do Regimento Interno, concluindo a análise do mesmo. A 
comissão ainda deliberou pela abertura de uma pasta eletrônica exclusiva da 
Comissão Central de Ética no servidor da PCR e pela criação de um e-mail 
institucional da Comissão. Deliberou-se ainda pelo envio por e-mail da versão 
final do Regimento Interno que seria revisado pelos membros da Comissão e 
posto em votação na próxima sessão. 
Ao final das discussões, os membros acordaram que a sessão subsequente da 
Comissão ocorrerá no próximo dia 16 de dezembro, às nove horas, na sala de 
reuniões da CGM. Nada mais havendo a tratar, o Presidente deu por encerrada a 
sessão inaugural, às dezessete horas, pedindo que fosse lavrada a presente Ata, 
que vai assinada por mim, Evaldo José Coutinho Filho, e pelos presentes. 
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