
 

 

DECRETO Nº 5.999/2020 
 

DISPÕE SOBRE REGRAS PARA 
ORIENTAR OS TABALHOS DA 
EQUIPE DE TRANSIÇÃO PARA O 
PRÓXIMO MANDADO E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.  

 
O Prefeito Municipal de Ibiraçu, Estado do Espírito Santo, usando 

de suas atribuições legais; conferidas pelo inciso VI do art. 60 da Lei 
Orgânica Municipal;  

 
Considerando que a transição de governo recomenda a 

transferência de dados fundamentais para evitar a interrupção na 
prestação de serviço à população, facilitar o desenvolvimento dos 
programas, projetos e ações do candidato eleito para o cargo de prefeito 
municipal; 

 
Considerando a importância de um processo de transição 

governamental para preservação da continuidade dos serviços públicos, 
visando os interesses da população do município de Ibiraçu; 

 
Considerando o impulso desta transição, vinda pelo processo 

administrativo nº. 3946/2020, com o carreio das indicações de membros 
para composição. 
 

DECRETA: 
 

Art. 1°. Fica instituída Equipe de Transição, que tem por 
objetivo inteirar-se do funcionamento da administração municipal, 
preparando os atos de iniciativa do novo Prefeito, a serem editados após o 
primeiro dia de janeiro de 2021. 

 
Art. 2 – Neste ato ficam nomeados para ocuparem os cargos da 

Equipe de Transição, representando a atual gestão: 
 
I – Letícia Rozindo Sarcinelli Pereira; 
 
II – Mario Cesar Negri; 
 
III – Luiz Alberto Sanches; 
 
IV – Karina Maria Matos Dias; 
 



 

 

V – Viviane Barbosa Sfalsin; 
 
 
Parágrafo único. A equipe de Transição nomeada pela atual 

gestão terá como coordenadora, a Senhora Leticia Rozindo Sarcinelli 
Pereira, sendo-lhe assegurado a requisição de quaisquer informações aos 
órgãos da administração pública municipal. 

 
Art. 3º. Neste ato ficam nomeados para ocuparem os cargos da 

Equipe de Transição, os representados pelo Prefeito eleito no pleito de 15 
de novembro de 2020: 

 
I - Giseli Vieira Crema; 
 
II - Katia Tottola Pimentel; 
 
III - Elias Pignaton Recla; 
 
IV - Rosimere do Rosário Depizzol; 
 
V - Luana Bedoni Mattiuzzi; 
 
VI - Otávio Luiz Gusso Maioli. 
 
Parágrafo único – A equipe de Transição nomeada pela atual 

gestão terá como coordenadora, a Senhora Giseli Vieira Crema, sendo-lhe 
assegurada a requisição de quaisquer informações aos órgãos da 
administração pública municipal. 

 
Art. 4º. Os titulares das secretarias e demais órgãos da 

administração pública municipal ficam obrigados a fornecer os dados e as 
informações que forem solicitadas pelo coordenador da equipe de 
transição, prestando lhes apoio técnico e administrativo necessários. 

 
Art. 5º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 

revogando-se as disposições em contrário. 
 
Registre-se, publique-se e cumpra-se.  

 
Gabinete do Prefeito Municipal de Ibiraçu-ES, em 19 de 

novembro de 2020. 
 

 
 
 



 

 

 
 

EDUARDO MAROZZI ZANOTTI 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 

Registrado e Publicado na Secretaria Municipal de Administração, em 19 
de novembro de 2020. 

 
 
 

LETICIA ROZINDO SARCINELLI PEREIRA 
Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos   

  
 


