
PORTARIA N.° 09.2000 

“CONVOCA FUNCIONÁRIOS EM GOZO DE FÉRIAS”.  

LUIZ CARLOS LIBARDI DA SILVA, no exercício no cargo de Prefeito Municipal, no 
uso de suas atribuições legais e com fulcro na Lei 795 de 26 de dezembro de 1990, do 
Município de Ajuricaba, adotada através da Lei Municipal nº 02/97, de 02 de janeiro de 
1997, artigo 102, parágrafo único. 

Considerando que a estiagem que atingiu o Município desde o início de novembro de 
1999, levou o Executivo Municipal a Detectar no dia 06 de janeiro de 2000, 
SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA.. 

Considerando que a chuva que agora veio ainda não foi o suficiente para suprir as 
necessidades de recuperação das fontes.. 

Considerando que as recentes precipitações caracterizam-se como trombas d’água, 
danificando as estradas do município que precisam de serem recuperadas. 

Considerando, finalmente, que o encascalhamento das estradas ocorreu em tempo seco e 
que é necessário aproveitar a umidade do solo para compactar as mesmas, Resolve 
RECONVOCAR os seguintes funcionários: Valdir de Souza Carvalho, Cezar Cortes 
Bueno, Aderlei Camini, Armindo Riske, José Angelo Rodrigues da Silva , Marcos 
Biancon da Silva, ficando com o novo período com início do dia 01 de fevereiro e 
término no dia 27 de fevereiro de 2000, e CONVOCAR Antônio Brasil dos Santos, 
Clóvis Renato Fernandes dos Santos, Geraldo da Silva Ávila, José Hultgem, Sérgio 
Biancon, Valdir Paplowski, em gozo de férias a retornarem as suas atividades normais, 
interrompendo assim o período inicial de férias a retornarem as suas atividades normais, 
interrompendo assim o período inicial de férias; reiniciando o gozo do dia 01 de 
fevereiro ao dia 15 de fevereiro de 2000, todos lotados na Secretaria Municipal de 
Obras e Viação. 

A presente convocação se deve a superior interesse público. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA RAMADA, ESTADO DO RIO 
GRANDE DO SUL, aos 18 dias do mês de Janeiro de 2000. 

LUIZ CARLOS LIBARDI DA SILVA  

Vice-prefeito no exercício do cargo. 

Registre-se e Publique-se: 

CARLOS ALBERTO CASTAGNA 

Sec. Mun. Adm. e Planejamento Substituto 


