
1Boletim Oficial de Valença - RJ - 27/06/2005

Boletim OficialBoletim OficialBoletim OficialBoletim OficialBoletim Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA

Edição Nº 101 de 27 de junho de 2005

ATOS DO PODER EXECUTIVO

Portaria nº 024 / 2005-DRH / SMGA

O PREFEITO MUNICIPAL DE
VALENÇA,ELEITOEEMPOSSADO
NA FORMA DA LEI, NO USO DE
SUASATRIBUIÇÕESLEGAIS:

RESOLVE:

EXONERARapedido, apartir de13/06/2005,o(a) servidor(a) JOSÉ
HENRIQUE P. DEALMEIDAdo Cargo Efetivo deATENDENTE II, forma-
lizado através do Processo nº 8.196 de 13/06/2005.

Valença-RJ, 13/06/2005

FERNANDOPEREIRAGRAÇA
Prefeito Municipal

Portaria nº 023 / 2005-DRH / SMGA

O PREFEITO MUNICIPAL DE
VALENÇA,ELEITOEEMPOSSADO
NA FORMA DA LEI, NO USO DE
SUASATRIBUIÇÕESLEGAIS:

RESOLVE:

EXONERAR apedido, a partir de01/06/2005, o(a) servidor(a)MÔ-
NICAAPARECIDADASILVAdo Cargo Efetivo de PROFESSOR II, forma-
lizado através do Processo nº 7.904 de 07/06/2005.

Valença-RJ, 07/06/2005

FERNANDOPEREIRAGRAÇA
Prefeito Municipal

REPUBLICAÇÃO

PORTARIANº 88, DE 09 DE MAIO DE 2005.

FERNANDOPEREIRAGRAÇA,PrefeitoMunicipaldeValença,
Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E :

EXTRATO PROCESSO Nº 1299/05

Interessado: Vitor da Silva Catarina
Assunto: Bolsa de Estudo
De acordo com o Despacho da Presidente da COEBE e do Exmo. Sr. Prefeito
Fernando Pereira Graça, após minuciosa análise foi constatado que o re-
querente atendeu todos os requisitos estabelecidos no Decreto nº 20/
1998, fazendo jus, portanto, à concessão da bolsa de estudo para a Facul-
dade de Direito de Valença.

NOMEAR, com efeitos retroativos a 30 de março de 2005, os titu-
lares abaixo relacionados, para compor o Conselho Municipal de Educa-
ção, conforme indicações feitas e que estarão legalmente compelidos a se
fazerem presentes às reuniões por si ou representados por seus suplentes,
de acordo com a legislação:

- Representantes do Executivo – Secretaria Municipal de Educação:
- Liliane Vaz deAlmeida
- Lúcia Helena Ribeiro de Souza

- Orientadores Pedagógicos e Educacionais:
- Rosicléa Lima Esteves
- Silma Monteiro Abdala

- Professores da Educação Infantil
- Kátia Verônica Bastos Figueira
- Aline Alves Borges

- Professores do Ensino Fundamental
- Alessandra Aparecida Vidal
- Aline de Oliveira Alves

- Professores da Zona Rural
- Angélica de Lima
- Ana Maria do Nascimento

- Diretores
- Maria Lúcia Guimarães Castro
- Mara Lúcia Marques de Medeiros

-COMAM-VA
- Mauro de Souza Castro
- Patrícia Magalhães

- Pais de Alunos
- Roberto Plácido de Almeida
- Silvia Maria Silva Marcolino

-Apoio
- Nádia Marques de Souza
- Luiz Henrique Sabino Machado

- Professores do Ensino Médio/Estado
- Lúcia Maria Studart dos Reis
- Antônio José Cotta Carvalho

- SEPE – Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação
- Danilo Garcia Serafim
- Maria Aparecida de Souza

- SINPRO – Sindicato dos Professores
- José Falrene

REGISTRE-SE,PUBLIQUE-SE,CUMPRA-SE

Gabinete do Prefeito, em 09 de maio de 2005.

FERNANDOPEREIRAGRAÇA
Prefeito
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Produção da Assessoria de Comunicação Social da Prefeitura Municipal de Valença

REPUBLICAÇÃO

PORTARIANº 89, DE 09 DE MAIO DE 2005.

FERNANDO PEREIRAGRAÇA, Prefeito Municipal de Valença,
Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E :

NOMEAR, com efeitos retroativos a 30 de março de 2005, os titu-
lares abaixo relacionados, para compor o Conselho de Acompanhamento e
Controle Social do FUNDEF, conforme indicações feitas e que estarão
legalmente compelidos a se fazerem presentes às reuniões por si ou repre-
sentados por seus suplentes, de acordo com a legislação:

- Representantes do Executivo – Secretaria Municipal de Educação:
- Patrícia Regina Trindade Queiroga
- Rita de Cássia Vidal Silva

- Professores e Diretores:
- Maria Cristina Ávila Furtado

-Apoio
- Sônia Maria Matos da Silva.

- Representante do Conselho Municipal de Educação:
- Nádia Marques de Souza

REGISTRE-SE,PUBLIQUE-SE,CUMPRA-SE

Gabinete do Prefeito, em 09 de maio de 2005.

FERNANDOPEREIRAGRAÇA
Prefeito

PORTARIANº 109, de 23 de junho de 2005

FERNANDO PEREIRAGRAÇA, Prefeito Municipal de Valença,
Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais,

Considerando o que consta no Processo nº 1667/05;

R E S O L V E :

Art. 1º - Instaurar sindicância para apurar os fatos noticiados no
processo acima citado;

Art. 2º - Determinar à Comissão de Sindicância, designada pela
Portaria no. 18/2005, que proceda a apuração dos fatos, ouvindo testemunhas
e colhendo provas que julgarem necessárias, apresentando ao final, relatório.

REGISTRE-SE,PUBLIQUE-SE,CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito, em 23 de junho de 2005.

FERNANDOPEREIRAGRAÇA
Prefeito

PORTARIANº 110, 23 de junho de 2005

EMENTA: Aprova com ressalva a
prestação de contas daAPAE-2004.

O PREFEITO MUNICIPALDEVALENÇA, no uso de suas atribui-
ções legais, considerando o que dispõem o inciso VI do artigo 69 da Lei
Orgânica do Município e o inciso V do artigo 24 da Deliberação nº 200 do
Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro.

Considerando a instrução dos órgãos de Contabilidade e do Con-
trole Interno Central do Município,

R E S O L V E:

Aprovar, com ressalva, a prestação de contas dos valores
recebidos pelaAPAE- Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais de
Valença no exercício de 2004, constante dos processos: 943/04, 1790/04,
2057/04, 3290/04, 4725/04, 6732/04, 7938/04, 8714/04, 11043/04, 11932/04,
13204/04, 800/05 e 990/05 , no valor constante da tabela abaixo:

Valença, 23 de Junho de 2005.

FERNANDOPEREIRAGRAÇA
Prefeito
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PORTARIANº 111 de 23 de junho de 2005

EMENTA: Deixa de Aprovar a
prestação de contas da Congregação
das Filhas do Divino Zelo 2004.

O PREFEITO MUNICIPALDEVALENÇA, no uso de suas atribui-
ções legais, considerando o que dispõem o inciso VI do artigo 69 da Lei
Orgânica do Município e o inciso V do artigo 24 da Deliberação nº 200 do
Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro.

Considerando a instrução dos órgãos de Contabilidade e do Con-
trole Interno Central do Município,

RESOLVE:

Desaprovar, por inexistência, a prestação de contas dos valores
recebidos pela Congregação das Filhas do Divino Zelo, no exercício de
2004, constante do processo 4081/2004, no valor total de R$ 1.200,00 (mil e
duzentos reais).

Valença, 23 de Junho de 2005.

FERNANDOPEREIRAGRAÇA
Prefeito

PORTARIANº 112 de 23 de junho de 2005

EMENTA: Desaprova prestação de
contasdaIrmandadedaSantaCasade
Misericórdia de Valença.

O PREFEITO MUNICIPALDEVALENÇA, no uso de suas atribui-
ções legais, considerando o que dispõem o inciso VI do artigo 69 da Lei
Orgânica do Município e o inciso V do artigo 24 da Deliberação nº 200 do
Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro.

Considerando a instrução dos órgãos de Contabilidade e do Con-
trole Interno Central do Município,

RESOLVE:

Desaprovar, com base no relatório da Inspetoria de Controle In-
terno deste Município, a prestação de contas dos valores recebidos pela
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Valença no exercício de
2004, constante dos processos: 2044/04, 2888/04, 5032/04, 6806/04,7432/04,
7433/04, 9125/04, 9485/04 e 9580/04, no total de . R$ 447.500,000 (Quatro-
centos e quarenta e sete mil e quinhentos reais)

(*) A Instituição não prestou contas relativas aos seguintes processos e
valores:

Valença, 23 de Junho de 2005.

FERNANDOPEREIRAGRAÇA
Prefeito
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PORTARIANº 113 de 23 de junho de 2005

EMENTA:Aprovaprestaçãodecontas
da Sociedade Musical Progresso de
Valença-2004.

O PREFEITO MUNICIPALDEVALENÇA, no uso de suas atribui-
ções legais, considerando o que dispõem o inciso VI do artigo 69 da Lei
Orgânica do Município e o inciso V do artigo 24 da Deliberação nº 200/96
do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro.

Considerando a instrução dos órgãos de Contabilidade e do Con-
trole Interno Central do Município,

RESOLVE:

Aprovar a prestação de contas dos valores recebidos pela Socie-
dade Musical Progresso de Valença no exercício de 2004, constante do
processo nº 8303/05 no valor total de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Valença, 23 de Junho de 2005.

FERNANDOPEREIRAGRAÇA
Prefeito
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Prefeitura certificará
50 costureiras

O Governo Fernando Graça realizará a formatura
da primeira turma do Centro Municipal de Formação de
Operadores (as) de Máquinas de Costura Industrial
(CEMCOST), no próximo dia 02 de julho (sábado) , a par-
tir das 20:00 horas, no auditório da Fundação Educacional
Dom André Arcoverde, Rua Sargento Vitor Hugo, nº 161,
bairro de Fátima. Na ocasião, estarão recebendo o certifi-
cado de conclusão do curso, cinqüenta  valencianos.

Além de preparar durante três meses e meio, este
curso cumpre função social, já que encaminha ao merca-
do de trabalho os alunos que obtiveram melhor
aproveitamento.Totalmente gratuito, foi ministrado na Rua
Domingos Mariano, nº 218, B e é resultado de parceria en-
tre Prefeitura Municipal de Valença e as empresas paulistas
COATS Corrente e Canatiba Têxtil.

 No momento, outros valencianos, inclusive os
que trabalham durante o dia, estão tendo a oportunidade
de aprender esta profissão. Por iniciativa do Prefeito, abriu-
se mais um turno (à noite) passando a disponibilizar as-
sim, cinco turnos.
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Priorizando dar continuidade as obras iniciadas em sua gestão
passada e, irresponsavelmente, paralisadas pela administração ante-
rior, além de prever importantes investimentos em saneamento bá-
sico e na revitalização e reurbanização da cidade, o governo Fernando
Graça está em ação. Segundo o secretário de obras, José Geraldo
Barbosa Chaves o “visual” da cidade receberá tratamento especial,
estando já em fase de conclusão as obras de reurbanização no bairro
Monte D’Ouro, embora tenha sido executada, em parte, na adminis-
tração 1997/2000. A construção de calçadas, paredão e mureta com
balaústres além de iluminação adequada, através de recursos própri-
os, dará um aspecto melhor à margem da Avenida Geraldo de Lima
Bastos e possibilitará o tráfego seguro de pedestres.

Nos mesmos moldes, acontecerá na Rua Silvina Borges Gracio-
sa, bairro Aparecida, no trecho compreendido entre o cruzamento
até o final do terreno do Esquadrão Tenente Amaro. Sob a responsa-
bilidade da empresa Terracota, serão executadas obras de canaliza-
ção de vala e revitalização com a construção de calçadas, canteiros
com ajardinamento e outras melhorias. A ser iniciada em breve, tem
prazo de execução de 180 dias e é fruto de convênio entre a União -
Ministério das Cidades, com empenho da deputada federal Laura
Carneiro, e Prefeitura Municipal. Seu valor total é de aproximada-
mente R$594 mil, sendo a contrapartida do município em torno de
R$100 mil. “A intenção do governo é de estender esta reurbanização
até o bairro Canteiro”, completou o secretário, afirmando ser este
parte de um projeto mais avançado que contemplará as outras entra-
das e saídas da cidade.

Prevendo a melhoria de infra-estrutura urbana, realizações
nos bairros Vale Verde I e II estão prestes a se tornar realidade,
estando projeto em fase final de análise técnica pela Caixa Eco-
nômica Federal (CEF).

Outras duas importantes obras iniciadas na gestão passada
do governo Fernando Graça, as Estações de Tratamento de Es-
goto (E.T.E) dos bairros Varginha e Cambota, foram reiniciadas,
afirmou o secretário, acreditando estarem concluídas em, no
máximo, 120 dias.

Esforços do município também estão voltados para o reinício das
obras das cem casas populares no bairro Varginha. Iniciativa esta
que está na dependência de acerto de dívida deixada pela adminis-
tração anterior, entre Estado através do PADEM (Programa Admi-
nistrativo de Desenvolvimento de Municípios) com o empreiteiro res-
ponsável pela obra.

Já a Estação de Tratamento de Água do distrito de Parapeúna
está em pleno funcionamento, oferecendo água potável, de acordo
com laudo (acima) emitido pela Universidade Federal do Rio de Ja-
neiro (UFRJ). Também iniciada pelo atual governo, na gestão passa-

Governo Fernando Graça reinicia obras
e busca investimentos

da, a E.T.A será inaugurada no mês de julho. Visando levar
conscientização aos moradores do distrito com relação ao desperdí-
cio do precioso líquido, os mesmos serão orientados em suas respec-
tivas residências e sujeitos, posteriormente, a rigorosa fiscalização.

Também está nos planos do governo municipal reiniciar a Esta-
ção de Tratamento de Água de Conservatória, disse, ainda o secre-
tário, explicando que a busca de recursos que possam vialibizar este
investimento tem sido constante. Com relação as Estações de Trata-
mento de Esgoto dos distritos de Pentagna e Conservatória, ainda
inoperantes, informou que estão sendo aguardados técnicos da Se-
cretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano do Estado
para avaliação e providências a fim de que tão logo passem a, de
fato, funcionar.

O município também está buscando apoio técnico e financeiro
para trabalho de intervenção urbanística nos morros do Cruzeiro e
São Sebastião no distrito de Santa Isabel. O lugar, onde cerca de
oitencentas pessoas vivem em condições precárias, já foi visitado
recentemente pelo técnico dos serviços de arquitetura e urbanismo
da Companhia Estadual de Habitação do Estado do Rio de Janeiro
(CEHAB-RJ), especialista em urbanização de aglomerados, o arqui-
teto Luis Alberto Amarantes Simões, acompanhado de secretários
municipais e equipe. Da mesma forma, vem tentanto viabilizar algu-
mas áreas para desenvolvimento de implantação de projetos
habitacionais, inclusive pensando em dar conclusão ao loteamento
no bairro Vadinho Fonseca, iniciado pelo próprio prefeito.


