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DECRETO N° 3.639, 29 DE JUNHO DE 2016.

"Dispõe sobre a concessão de afastamento e desincompatibilízação a partir de
02.07.2016, da Conselheira Tutelar Mariseti dos Santos, para concorrer a cargo eletivo nas
eleições municipais do dia 02/10/2016, sem direito ao recebimento de qualquer vantagem, e
dá outras providências".

O PREFEITO MUNICIPAL DE BURITAMA, no uso de suas atribuições legais e
no que dispõe o art. 1°, II, d, V, VI e VII da Lei Complementar n° 64/90, e das Leis
Complementares n° 2.024/91 e 2.052/91;

- CONSIDERANDO o requerimento feito pela senhora Mariseti dos Santos, em
exercício como Conselheira Tutelar, em que a mesma solicita a sua desincompatibilização,
a partir de 02/07/2016, para concorrer a cargo eletivo nas eleições que serão realizadas no dia
02/10/2016;

- CONSIDERANDO o parecer favorável da PROCURADORIA-GERAL DO
MUNICÍPIO DE BURITAMA, consignando que "no caso do requerente, o seu prazo de
desincompatibilização é de 03 (três) meses antes do dia da eleição, a teor do disposto no art.
1°, II, d, V, VI e VII da Lei Complementar n° 64/90;

- CONSIDERANDO a decisão que deferiu o requerimento da referida Conselheira
Tutelar;

D E C R E T A :

Art. 1° - Conceder o afastamento, licença e desincompatibilização do cargo a senhora
MARISETI DOS SANTOS, RG n° 22.844.660-0 e CPF (MF) n° 095.394.868-40, em
exercício como Conselheira Tutelar, a partir do dia 02 de julho de 2016, para concorrer a
cargo eletivo nas eleições municipais que serão realizadas no dia 02 de outubro de 2016,
sem direito ao recebimento de qualquer vantagem.

Art. 2° - Esta Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Buritama/SP, 29 de junho de^Oló, 98 anos de Fundação e 67 anos de
Emancipação Política.

SANTOS TEIXEIRA
Prefeito Municipal

CARLOS ALBERTO GOULART GUERBACH
Procurador Geral do Município
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Publicado na Divisão de Expediente do Governo do Município de Buritama, na data
supra, por afixação em local de costume.
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