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Candidato Recorrente: Marine SchmittCandidato Recorrente: Marine SchmittCandidato Recorrente: Marine SchmittCandidato Recorrente: Marine Schmitt    
Cargo: Agente Administrativo Cargo: Agente Administrativo Cargo: Agente Administrativo Cargo: Agente Administrativo     
    
    
    
    
    
QUESTÃO 02QUESTÃO 02QUESTÃO 02QUESTÃO 02    
    
Analisada a questão objeto de recurso e as razoes expostas pela Analisada a questão objeto de recurso e as razoes expostas pela Analisada a questão objeto de recurso e as razoes expostas pela Analisada a questão objeto de recurso e as razoes expostas pela 
candidata recorrente temoscandidata recorrente temoscandidata recorrente temoscandidata recorrente temos    que razão que razão que razão que razão não não não não lhe assiste de maneira que lhe assiste de maneira que lhe assiste de maneira que lhe assiste de maneira que 
referida questão deverá ser referida questão deverá ser referida questão deverá ser referida questão deverá ser mantida assim como o gabarito oficial a mantida assim como o gabarito oficial a mantida assim como o gabarito oficial a mantida assim como o gabarito oficial a 
ela correspondente.ela correspondente.ela correspondente.ela correspondente.        
    
QUESTÃO 26QUESTÃO 26QUESTÃO 26QUESTÃO 26    
    
Analisada a questão objeto de recurso e as razoes expostas pela Analisada a questão objeto de recurso e as razoes expostas pela Analisada a questão objeto de recurso e as razoes expostas pela Analisada a questão objeto de recurso e as razoes expostas pela 
candidata recorrente temos que razão lhe assistecandidata recorrente temos que razão lhe assistecandidata recorrente temos que razão lhe assistecandidata recorrente temos que razão lhe assiste    de maneira que de maneira que de maneira que de maneira que 
referida questão deverá ser ANULADA. A emenda à Lei Orgânica do referida questão deverá ser ANULADA. A emenda à Lei Orgânica do referida questão deverá ser ANULADA. A emenda à Lei Orgânica do referida questão deverá ser ANULADA. A emenda à Lei Orgânica do 
Município de Almirante Tamandaré do Sul/RS alterou os prazos.Município de Almirante Tamandaré do Sul/RS alterou os prazos.Município de Almirante Tamandaré do Sul/RS alterou os prazos.Município de Almirante Tamandaré do Sul/RS alterou os prazos.    
    
QUESTÃO 30QUESTÃO 30QUESTÃO 30QUESTÃO 30    
    
Analisada a questão objeto de recurso e as razoes das quais o Analisada a questão objeto de recurso e as razoes das quais o Analisada a questão objeto de recurso e as razoes das quais o Analisada a questão objeto de recurso e as razoes das quais o 
candidato lançou mão temos que razão nãcandidato lançou mão temos que razão nãcandidato lançou mão temos que razão nãcandidato lançou mão temos que razão não o o o lhe assiste, isto porque o lhe assiste, isto porque o lhe assiste, isto porque o lhe assiste, isto porque o 
titulo eleitoral é gratuito a TODOS e não somente aos titulo eleitoral é gratuito a TODOS e não somente aos titulo eleitoral é gratuito a TODOS e não somente aos titulo eleitoral é gratuito a TODOS e não somente aos 
reconhecidamente pobres.reconhecidamente pobres.reconhecidamente pobres.reconhecidamente pobres.    
    
QUESTÃO 35QUESTÃO 35QUESTÃO 35QUESTÃO 35    
    
Analisada a questão e o gabarito oficial a ela relativo temos que razão Analisada a questão e o gabarito oficial a ela relativo temos que razão Analisada a questão e o gabarito oficial a ela relativo temos que razão Analisada a questão e o gabarito oficial a ela relativo temos que razão 
assiste ao candidato recorrente devendo ser alterado o gabaritoassiste ao candidato recorrente devendo ser alterado o gabaritoassiste ao candidato recorrente devendo ser alterado o gabaritoassiste ao candidato recorrente devendo ser alterado o gabarito    
oficial para a letra “e”.oficial para a letra “e”.oficial para a letra “e”.oficial para a letra “e”.    
    
Diante do exposto, Requer a Vossas Senhorias seja o presente Diante do exposto, Requer a Vossas Senhorias seja o presente Diante do exposto, Requer a Vossas Senhorias seja o presente Diante do exposto, Requer a Vossas Senhorias seja o presente 
recebido e protocolado, dando ciência ao candidato recorrente.recebido e protocolado, dando ciência ao candidato recorrente.recebido e protocolado, dando ciência ao candidato recorrente.recebido e protocolado, dando ciência ao candidato recorrente.    
    
                    Pede Deferimento Pede Deferimento Pede Deferimento Pede Deferimento     
    
                Maravilha, 10 de novembro de 2011.Maravilha, 10 de novembro de 2011.Maravilha, 10 de novembro de 2011.Maravilha, 10 de novembro de 2011.    
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