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Primeira Ata CECP 

 

Às dez horas e trinta minutos do dia 27 (vinte e sete) de agosto de 2019 (dois mil 

e dezenove), na sala da Procuradoria Geral da Câmara Municipal de Vitória, 

situada no Palácio Attílio Vivácqua, na Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 

1788, Bento Ferreira, Vitória - ES, reuniram-se os membros da Comissão 

Especial de Organização e Acompanhamento do Concurso Público, a saber: 

Alexandre Baracho Rodrigues - Presidente, Dalila Lima de Oliveira Matos, 

matrícula 3073, Renato Zanoli Fanchiotti, matrícula 3260 - Membros, ausente 

Isabella Barbosa de Jesus, matrícula 7227, por motivo justificado. Em sua 

primeira reunião consubstanciada na presente ata, assim deliberaram os 

presentes: 

1. Realizada a apresentação aos membros do Projeto de Lei que cria os 

cargos a serem supridos pelo presente concurso público; 

 

2. Designação do membro Renato para atualização e suprimento do link de 

Concurso Público no site da CMV/ES com todas informações, atas, 

deliberações e afins para incondicional  transparência dos atos desta 

comissão; 

 

3. Designação do presidente Alexandre para imediato início do Processo 

Administrativo para contratação de empresa responsável por concursos 

públicos, condicionada ao processo legislativo de criação das vagas; 

 

4. Designação do membro Isabella para realizar estudo específico acerca 

das Leis Municipais afetas a matéria proposta, tais como ações 

afirmativas, cotas, isenções dentre outras. 

 

5.  Designação do membro Dalila para contato com o DEC, no momento 

oportuno, para publicização na imprensa local dos dados, datas do 

concurso público. 

 

6. Designação a TODOS OS MEMBROS para análise inicial dos arquivos 

com a minuta do projeto de lei de criação de cargos, principalmente o de 
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Auditor, que é novel, para realização de estudo comparado com 

atribuições de auditores de outros órgãos, profissões afetas ao cargo, 

requisitos e exigências de investidura. 

 

7. Estabelecimento de reunião ordinária as terças feiras, as 09:30 h., na 

Procuradoria Geral. 

 

 

                                                                       

Alexandre Baracho Rodrigues – Presidente 
 
 
Dalila Lima de Oliveira Matos – Membro  
 
 
 Renato Zanoli Fanchiotti – Membro  
 
 
Isabella Barbosa de Jesus – Membro  
 
 
 
 


