
Lei N° 296/2000 
 
 

Altera o Art. 2º § 2ª da Lei nº 205/2000 e dá outras 
providências. 

 
 
 Sérgio Beninho Gheno, Prefeito Municipal de Vespasiano Corrêa, no uso de suas atribuições 

legais; 

 Faço saber, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e Eu sanciono e promulgo a seguinte 

Lei: 

 Art. 1° Fica o Poder Executivo autorizado a alterar a redação do Art. 2º, § 2º da Lei nº 205/99 de 

18/05/99,  

 DE:  

 Art. 2º - A JARI será composta de 03 (três) membros, a saber: 

 I – um servidor do Município indicado pelo Prefeito Municipal, que a presidirá; 

 II – um representante da Ordem dos Advogados do Brasil/Seção RGS; 

 III – um representante da Secretaria Municipal de Administração e Finanças. 

 § 1º Cada membro da JARI possuirá um suplente, indicado pelo respectivo órgão. 

 § 2º Após a indicação, os membros da JARI e seus suplentes serão nomeados por Portaria do 

Prefeito Municipal, com mandato de duração de 01 (um) ano, vedada a recondução. 

 § 3º É requisito para integrar a JARI, o conhecimento prévio da legislação de trânsito. 

 § 4º Cada membro da JARI fará jus ao recebimento de JETON, no valor de R$ 20,00 (vinte reais), 

por sessão, sendo remuneradas no máximo duas sessões por mês. 

PARA: 

 Art. 2º - A JARI será composta de 03 (três) membros, a saber: 

 I – um servidor do Município indicado pelo Prefeito Municipal, que a presidirá; 

 II – um representante da Ordem dos Advogados do Brasil/Seção RGS; 



 III – um representante da Secretaria Municipal de Administração e Finanças. 

 § 1º Cada membro da JARI possuirá um suplente, indicado pelo respectivo órgão. 

 § 2º Após a indicação, os membros da JARI e seus suplentes serão nomeados por Portaria do 

Prefeito Municipal, com mandato de 02 (dois) anos, permitida uma recondução por igual período. 

 § 3º É requisito para integrar a JARI, o conhecimento prévio da legislação de trânsito. 

 § 4º Cada membro da JARI fará jus ao recebimento de JETON, no valor de R$ 20,00 (vinte reais), 

por sessão, sendo remuneradas no máximo duas sessões por mês. 

 Art. 2º Os atuais membros da JARI terão seus mandatos prorrogados por 01 (um) ano, a fim de 

poderem se adequar as alterações permitidas por esta Lei. 

 Art. 3º Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entrará em vigor na data de sua 

publicação e seus efeitos retroagem ao dia 25/05/2000. 

 Gabinete do Prefeito Municipal de Vespasiano Corrêa. 

Aos oito dias do mês de agosto de dois mil. 

 

 
Sérgio Beninho Gheno 

Prefeito Municipal 
 
 
 

Registre-se e Publique-se 
 
 
 

Onesio Filippon 
Secretário Municipal de 

Administração e Finanças 


