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ATA DA 2ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA E COMBATE AO ASSÉDIO 
MORAL DO TRT6 – CECAM – EXERCÍCIO 2021 

02 de julho de 2021, sexta-feira, às 9h 
 

Aos dois dias do mês de julho de dois mil e vinte e um (2021), às 9 horas, de forma 
presencial, foi realizada, na sede do TRT 6ª Região, a 2ª reunião da Comissão de 
Ética e Combate ao Assédio Moral do TRT6 – exercício 2021, a qual foi instituída pela 
PORTARIA TRT - GP nº. 90/2021. Participaram da reunião os (as) senhores (as) 
membros titulares da comissão: ANNA BEATRIZ CARNEIRO FURTADO CABRAL 
(Presidente); ANGELITA MICHELLE RANGEL; e RODRIGO LEAL CHAVES.  

Foi objeto da pauta: análise da campanha de divulgação do Código de Ética iniciada 
dia 22.06.2021; discussão sobre a campanha “Contaminando pelo bem”; Reclamação 
objeto do proad 9621/2021. 

Iniciados os trabalhos, a presidente da comissão, ANNA BEATRIZ CARNEIRO 
FURTADO CABRAL, informou aos demais membros que recebeu reclamação através 
do proad 9621/2021, oriunda da Ouvidoria, tendo encaminhado o Ofício CE nº 03/2021 
à Presidência, a qual deliberou pelo arquivamento da mesma. 

Prosseguindo, a comissão conversou sobre a campanha de divulgação do Código de 
Ética iniciada dia 22.06.2021, a qual foi iniciada em 22.06.2021. A referida campanha 
diz respeito à publicação semanal de cards, juntamente com a parte do código que diz 
respeito ao assunto tratado em cada card, e que terá duração total de 07 semanas. 

A comissão deliberou, ainda, sobre a campanha “Contaminando pelo bem”, a ter início 
no mês de agosto. Ficou acordado que ANGELITA MICHELLE RANGEL e RODRIGO 
LEAL CHAVES elaborarão o projeto da campanha no decorrer do mês de julho, a fim 
de, após análise da Presidente da Comissão, ser submetido por esta à Presidência do 
TRT 6ª Região.  

Por fim, ANNA BEATRIZ CARNEIRO FURTADO CABRAL informou que estará de 
férias no período de 19 a 30.07.2021. 

Não havendo outros assuntos a tratar, a reunião foi encerrada às 10h00mim e eu, 
ANNA BEATRIZ CARNEIRO FURTADO CABRAL, presidente da comissão, lavrei a 
ata, que vai por mim assinada e pelos demais presentes. 

 

ANNA BEATRIZ CARNEIRO FURTADO CABRAL 

Assessora da Desembargadora Maria Clara Saboya 

 

ANGELITA MICHELLE RANGEL 

Chefe da Seção de Saúde Mental 

 

RODRIGO LEAL CHAVES 

Assistente Operacional DG – Área de Pessoal 
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