
 CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÍRA 
 
 

  EDITAL Nº 08/2009-CMG 
 
 

DEVOLUÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

ANTERIORMENTE NÃO-HOMOLOGADA, 
CONFORME PREVISÃO DO EDITAL 06/2009 

RELATIVO AO CONCURSO PÚBLICO 
PARA PROVIMENTO DE CARGOS 

EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
VEREADORES DE GUAÍRA. 

 
 

O Presidente da Câmara Municipal de Guaíra, no uso de suas atribuições 

estatutárias e regimentais, e considerando a regulamentação discriminada a seguir: 

 

- Artigo 37, Inciso II, da Constituição Federal de 1988; 

- Lei Municipal 1.653/2009, de 26 de agosto de 2009, e suas alterações; 

- Lei Municipal 1.246/2003, de 03 de dezembro de 2003, e suas alterações; 

- Capítulo V da Resolução Municipal 02/2001e suas alterações e 

- Edital 06/2009-CMG, 

 

TORNA PÚBLICO: 

 

As decisões referentes aos recursos interpostos na forma do art. 2º dos Editais 06 e 

07 de 2009 – CMG que se referem à devolução de taxa de inscrição e homologação de inscrição 

entre outras providências. 

 

DECISÕES: 

 

Art. 1º. Fica divulgada a decisão sobre os recursos interpostos sobre a homologação 

das inscrições ao concurso da Câmara Municipal e as devoluções da taxa de inscrição, conforme 

segue anexo a ata da Comissão Executiva do Concurso. 

 

Art. 2º. Da decisão da Comissão Executiva do Concurso, não caberá recurso. 

 

Art. 3º. Em virtude de reconhecido equívoco na não-homologação da candidata 

Dayane Cristina Turati, fica a inscrição da mesma homologada e, por conseguinte, com direito a 

fazer prova, devendo dirigir-se ao local no dia de aplicação para obter instruções. 

 



Art. 4º. Os pedidos de devolução serão encaminhados à Secretaria Municipal da 

Fazenda Pública para que processem o ressarcimento da taxa de inscrição dos candidatos que 

tiveram seus recursos providos, devendo os respectivos candidatos acompanharem o trâmite do 

mesmo até o seu ulterior termo. 

 

Art. 5º. Os candidatos que tiveram provido o pedido de ressarcimento da taxa de 

inscrição ficam expressamente proibidos de realizarem o presente certame público sendo que 

suas homologações de inscrição e ensalamentos ficam anulados a partir desta data. 

 

Publique-se e cumpra-se. 

 

Guaíra, 30 de novembro de 2009. 

 

 

 

Guilherme Vanin Rodrigues 

Presidente da Câmara Municipal de Guaíra 

 

 

Mariana de Oliveira Cândido 

Presidente da Comissão Executiva do Concurso Público 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


