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Art. 5° - A presidência do Conselho será exercida pelo Se-
cretário Municipal de Turismo, Esporte, Cultura e Lazer.

§ 1° O Vice-presidente será eleito entre os membros titu-
lares do Conselho.

§ 2° O Conselho deverá ter uma secretaria executiva que 
dará o apoio necessário para a execução de suas funções.

Art. 6° - O período de mandato do Conselho será de dois 
anos, permitida a recondução.

Art. 7° - O mandato de membro do Conselho será conside-
rado serviço de caráter voluntário, ficando expressamen-
te vedada a concessão de qualquer tipo de remuneração, 
vantagem ou benefício de natureza pecuniária.

Art. 8° - A entidade cujos membros, titular ou suplente, 
que faltarem a 02 (duas) reuniões consecutivas, sem jus-
tificativa, perderá automaticamente o assento, sendo con-
vocada a entidade suplente respectiva.

Art. 9° O Conselho reunir-se-á ordinariamente, uma vez a 
cada trimestre, ou quando convocado por seu presidente.

§ 1° A convocação para as reuniões ordinárias e extraordi-
nárias serão feitas por escrito, com antecedência mínima 
de 03 (três) dias.

§ 2° As decisões do Conselho serão tomadas com a pre-
sença mínima da maioria absoluta dos membros e toma-
das por termo em ata, lavrada em livro próprio, tendo o 
presidente o voto de qualidade.

Art. 10° - O Conselho poderá solicitar a presença do Pre-
feito Municipal, na colaboração em suas reuniões e even-
tos congêneres.

Parágrafo único – O Conselho poderá também solicitar ao 
Chefe do Poder Executivo Municipal, a contratação de as-
sessoramento técnico, em áreas específicas e especializa-
das, permitida a participação de assessores na reunião do 
Conselho, sem direito a voto.

Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito do Município de Ibiraçu/ES, em 13 de 
agosto de 2018.

EDUARDO MAROZZI ZANOTTI

Prefeito Municipal

MENSAGEM DO PROJETO DE LEI Nº. 3.236/2018

Excelentíssimo Senhor

Presidente da Câmara de Ibiraçu,

Excelentíssimos Senhores Vereadores:

Encaminhamos à Vossa Excelência e, por seu intermédio, 
aos ilustres Pares na Câmara Municipal, o apenso Projeto 
de Lei que cria o Conselho Municipal de Turismo, define 
suas finalidades, composição, organização, funcionamento 
básico e dá outras providências.

Este projeto tem como objeto o fortalecimento e estímulo 
do turismo deste Município que vem se destacando ao lon-
go dos anos e que precisa de um passo maior com criação 
de projetos, ideias voltadas para exploração do turismo e, 
logicamente, sua concretização através de repasses finan-
ceiros.

Depois de formado, como fruto do desenvolvimento deste 
conselho, temos a proposição de medidas de divulgação 
e dinamismo, sugestão e orientação à administração na 
criação e preservação dos pontos turísticos, de interesse 
histórico, ambiental e paisagístico e, por fim, no acompa-
nhamento da execução das propostas.

Há necessidade do conselho criado legalmente para rece-
bimento de verbas específicas para impulsionar o turismo 
local, assim como, aquela criada para o meio ambiente, 
saúde e assistência social. Ou seja, é o instrumento legal 
de fiscalização social para recebimento e repasse financei-
ro e sua execução.

Diante do exposto, Senhor Presidente, submetemos o 
presente Projeto de Lei nº 3.236/2018 à consideração de 
Vossa Excelência e Ilustres Pares, em virtude de ser um 
projeto de relevante interesse público, estou certo de que 
a presente proposição merecerá o apoio e a aquiescência 
para aprovação da matéria em caráter de urgência.

Gabinete do Prefeito do Município de Ibiraçu/ES, em 13 de 
agosto de 2018.

EDUARDO MAROZZI ZANOTTI

Prefeito Municipal

RESULTADO DO PP 0004/2018
Publicação Nº 151508

RESULTADO DO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018

A Câmara Municipal de Ibiraçu, através da Pregoeira tor-
na público o resultado do PP nº 004/2018, onde declara 
vencedora as seguintes Empresas: Geraldo A. das Chagas 
–ME vencedora dos itens: 01 e 06; PC Mix Com. e Re-
present. Eireli EPP vencedora do item: 03; Jb Comércio e 
Serviços Eireli EPP vencedora dos itens: 15, 19 e 30; Cirio 
Soares Junior Eireli – ME vencedora dos itens: 05, 07, 08, 
09, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 
27, 28 e 29; Linhares Inf. e Suprimentos Ltda ME, vence-
dora dos itens: 31, 32, 33 e 34. Os itens 02, 04 e 13 foram 
declarados Fracassados.

Angela Mª Tintori Polezeli

Pregoeira


