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PODER EXECUTIVO
Termo de Posse e Transmissão do Cargo de Chefe do Poder Executivo – Legislatura
2021/2024.
Ao primeiro dia do mês de janeiro de 2021, nesta cidade de Iracemápolis - SP, no Plenário
da Câmara Municipal de Iracemápolis, em Sessão Solene de Instalação e Posse da
Legislatura 2021/2024, sob a Presidência do Senhor Daniel Giovanni da Silva, Vereador
eleito no pleito de 15 de novembro de 2020, em conformidade com o disposto no artigo 22,
parágrafo primeiro da Lei Orgânica do Município, onde foi designado para secretariar os
trabalhos o Doutor Rafael de Moraes Pessatti, Advogado da Câmara Municipal de
Iracemápolis, compareceu a senhora Nelita Cristina Michel Franceschini, Prefeita Eleita,
legalmente diplomada para prestar compromisso e assinar o respectivo termo de posse de
Prefeita do Município de Iracemápolis, para o período de 1º de janeiro de 2021 a 31 de
dezembro de 2024. Após as formalidades regimentais, fez a afirmação de bem servir ao
cargo no qual é investida neste momento, prestando em voz alta o seguinte compromisso:
“Prometo manter, defender e cumprir a Lei Orgânica, observar as Leis da União, do
Estado e do Município, promover o bem geral de Iracemápolis e exercer o cargo sob a
inspiração da Democracia, da Cidadania e da Legalidade”. A seguir o Presidente declarou
legalmente empossada como Prefeita do Município de Iracemápolis, a Senhora Nelita
Cristina Michel Franceschini. Para constar, eu, Rafael de Moraes Pessatti, secretário
designado, mandei lavrar o presente termo que depois de lido em Sessão Solene, vai
assinado pela Prefeita empossada, senhora Nelita Cristina Michel Franceschini e pelo
Presidente da Solenidade, senhor Daniel Giovanni da Silva.
COMUNICADO DE SUSPENSÃO - PREGÃO PRESENCIAL 33/2020
A Diretoria de Compras e Licitações do Município torna público que fica SUSPENSO
“sine die”, o Edital do Pregão Presencial 33/2020, tendo como objeto a Contratação de
empresa especializada para prestação de serviços na área de medicina ocupacional,
segurança e higiene no trabalho, com uma estimativa de 670 (seiscentos e setenta)
servidores ativos. Motivo: adequações ao Edital e Termo de Referência. Assim que houver
as adequações, o edital será reaberto e republicado.
Iracemápolis/SP, 04 de janeiro de 2021.
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