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Segunda Ata CECP 

 

Às nove horas e trinta minutos do dia 10 (dez) de setembro de 2019 (dois mil e 

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

situada no Edifício 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 e Isabella Barbosa de Jesus, matrícula 

7227 - Membros,  Nesta reunião, consubstanciada na presente ata, assim 

deliberaram os presentes: 

 

1. Criado espaço específico no site da Câmara para publicações específicas a 

respeito do /concurso Público; 

 

2. Cientificado a todos acerca da protocolização do Projeto de Lei com a 

criação das vagas do Concurso, que será deliberada em plenário em breve, 

segundo informações. 

 

3. As servidoras Dalila Lima de Oliveira Matos e Isabella Barbosa de Jesus 

ficaram responsáveis por buscar junto ao executivo municipal subsídios e 

informações acerca dos concursos lá em andamento, para fins de 

padronização, no que couber. 

 

4. A servidora Isabella Barbosa de Jesus indicou legislação municipal que 

deverá regulamentar o concurso no que tange a reserva de vagas em ações 

afirmativas. 

 

5. O servidor Alexandre Baracho Rodrigues informou que iniciou a minutado 

edital de concurso, que, por obvio, carece de aprovação da lei específica. 

 

6. Ficou deliberado que assim que for aprovada a legislação específica de 

criação de vagas, o Edital será, de imediato remetido ao Setor de Compras, 

para fase de cotação com as empresas/bancas de concursos públicos.  
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7. Ficou definido que a DGE será oficiada a dar início ao processo 

administrativo para o provimento de vagas por concurso público.   

 

8. 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; 

 

9. Designação reiterada a TODOS OS MEMBROS para análise inicial dos 

arquivos com a minuta do projeto de lei de criação de cargos, 

principalmente o de 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. 

 

 

 

                                                                       

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


