Boletim Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA
Edição Nº 135 de 30 de março de 2006

ATOS DO PODER EXECUTIVO
ATADACOMISSÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR
REALIZADA DIA 08/12/2005
Aos oito dias do mês de dezembro de dois mil e cinco, a comissão
criada pela Portaria nº. 13/SME de 21/11/2005 se reuniu na Secretaria Municipal de Educação para estabelecer a que distância entre a residência do
aluno e a escola onde estuda de acordo com o artigo 3º parágrafo I do
Decreto nº. 189 de 14 de outubro de dois mil e cinco. A comissão estabeleceu 2 km da residência à escola seguindo o credenciamento previsto no art.
5º deste Decreto.
Valença, 08 de dezembro de 2005.
Comissão de Transporte Escolar
Extrato de Contrato de Locação de Serviços
Partes: Município de Valença X Custom Informática Ltda
Locatário: Município de Valença
Locador: Custom Informática Ltda
Objeto: O contrato de locação tem por objeto a locação dos sistemas:
BETHA S. A. P. O. – Contabilidade Orçamentária: (05) cinco máquinas,
direcionadas exclusivamente à execução da contabilidade pública para atender o setor de contabilidade da Prefeitura Municipal de Valença.
BETHA TESOURARIA – Controle da Movimentação Financeira: (02) máquinas, permitem a integração com os sistemas Betha Sapo e Betha Tributos.
Representado pelo sócio-gerente Walton Franco Pacheco.
Prazo: 12 meses, a partir de 03 de janeiro de 2006, com vencimento em 31 de
dezembro de 2006.
Valor: R$ 3.055,50 (três mil, cinqüenta e cinco reais e cinqüenta centavos)
mensais.

Extrato de Termo de Concessão de Direito Real de Uso do Imóvel
Partes: Município de Valença X Clébio Cardoso
Cedente: Município de Valença
Cessionário: Clébio Cardoso
Objeto: Concessão de direito real de uso do imóvel, situado a Rua “E”,
Quadra “G”, Lote nº 17, localizado no Conjunto Habitacional Vadinho Fonseca, no Bairro do Cambota, nesta cidade.
Prazo: 10 (dez) anos, contados a partir da assinatura do contrato.

Extrato de Terno de Concessão de Direito Real de Uso do Imóvel
Partes: Município de Valença X Francisca Dionísio Gonçalves
Cedente: Município de Valença
Cessionária: Francisca Dionísio Gonçalves
Objeto: Concessão de direito real de uso do imóvel, situado a Rua “A”,
Quadra “C”, Lote nº 11, localizado no Conjunto Habitacional Vadinho Fonseca, no Bairro do Cambota, nesta cidade.
Prazo: 10 (dez) anos, contados a partir da assinatura do contrato.

Boletim Oficial de Valença - RJ - 30/03/2006

Extrato de Termo de Concessão de Direito Real de Uso do Imóvel
Partes: Município de Valença X Marli Carvalho Raymundo
Cedente: Município de Valença
Cessionária: Marli Carvalho Raymundo
Objeto: Concessão de direito real de uso do imóvel, situado a Rua “E”,
casa nº 55, localizado no Conjunto Habitacional Vadinho Fonseca, no Bairro do Cambota, nesta cidade.
Prazo: 10 (dez) anos, contados a partir da assinatura do contrato.

Extrato de Termo de Concessão de Direito Real de Uso do Imóvel
Partes: Município de Valença X Suzane da Silva
Cedente: Município de Valença
Cessionária: Suzane da Silva
Objeto: Concessão de direito real de uso do imóvel, situado a Rua “B”,
Quadra “E”, Lote nº 19, localizado no Conjunto Habitacional Vadinho Fonseca, no Bairro do Cambota, nesta cidade.
Prazo: 10 (dez) anos, contados a partir da assinatura do contrato.

Extrato de Termo de Concessão de Direito Real de Uso do Imóvel
Partes: Município de Valença X Valtecir Batista
Cedente: Município de Valença
Cessionário: Valtecir Batista
Objeto: Concessão de direito real de uso do imóvel, situado a Rua “E”,
Quadra “G”, Lote nº 14, localizado no Conjunto Habitacional Vadinho Fonseca, no Bairro do Cambota, nesta cidade.
Prazo: 10 (dez) anos, contados a partir da assinatura do contrato.

JARI – Junta Administrativa de Recursos de Infrações
Julgamento dia 02/03/06:
Processo Indeferido:
Proc. nº 11.412 de 17/08/05.
Julgamento dia 09/03/06:
Processo Deferido:
Proc. nº 3567 de 08/03/06.
Julgamento dia 16/03/06:
Processo Indeferido:
Proc. nº 11.413 de 17/08/05.
Julgamento dia 23/03/06:
Processo Indeferido:
Proc. nº 11.414 de 17/08/05.
Julgamento dia 27/03/06.
Processo Indeferido:
Proc. nº 11.415 de 17/08/05.

1

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA
PODER EXECUTIVO

PREFEITO
Antônio Fábio Vieira

PODER LEGISLATIVO
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL: Victor Emmanuel do Couto
VICE-PRESIDENTE: Walnir Benedito Amaral da Silva
1° SECRETÁRIO: Maria Stela dos Santos Beiler
2° SECRETÁRIO: Lourenço de Almeida Capobianco
DECRETO Nº 287, DE 23 DE MARÇO DE 2006.
“Regulamenta a Lei Complementar nº 41, de 21 de outubro de
2002, que cria a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil –COMDEC.”
O Prefeito Municipal de Valença, no uso de suas atribuições legais,
D E C R E TA:
Art. 1º - A Coordenadoria Municipal de Defesa Civil – COMDEC
é o órgão da administração pública municipal responsável pela coordenação das ações de Defesa Civil no Município.
Art. 2º - Para fins deste Decreto denomina-se:
I – Defesa Civil: é o conjunto de ações preventivas, de socorro,
assistenciais recuperativas e reconstrutivas, destinadas a evitar ou
minimizar os desastres, preservar o moral da população e restabelecer a
normalidade social;
II – Desastre: é o resultado de eventos adversos, naturais ou
provocados pelo homem, sobre um ecossistema vulnerável, causando danos humanos, materiais ou ambientais e conseqüentes prejuízos econômicos e sociais;
III – Situação de emergência: é o reconhecimento, pelo Poder
Público, de situação anormal, provocada por desastre, causando danos
superáveis pela comunidade afetada;
IV – Estado de Calamidade Pública: é o reconhecimento legal,
pelo Poder Público, de situação anormal, provocada por desastres causando sérios danos à comunidade afetada, inclusive à incolumidade ou à vida
de seus integrantes.
Art. 3º - A Coordenadoria Municipal de Defesa Civil – COMDEC,
manterá com os demais órgãos congêneres municipais, estaduais e federais estreito intercâmbio com o objetivo de receber e fornecer subsídios
técnicos para esclarecimentos relativos à Defesa Civil.
Art. 4º - A Coordenadoria Municipal de Defesa Civil – COMDEC,
constitui órgão do Sistema Nacional de Defesa Civil.
Art. 5º - As fases de atuação da Coordenadoria Municipal de
Defesa Civil – COMDEC, tem como objetivo, fundamental, a redução de
desastres e ficam assim definidas:
I – PREVENÇÃO AOS DESASTRES – corresponde ao período
de normalidade, tendo como objetivos adotar medidas visando a reduzir a
incidência de desastres, minimizando seus efeitos, com a doutrina e
conscientização da população, através de campanha de orientação ao
público e de ciclos de palestras nas escolas e associações comunitárias;
II – PREPARAÇÃO PARA EMERGÊNCIA E DESASTRE –
corresponde ao período de anormalidade, quando se emprega o pessoal do
Sistema Municipal de Defesa Civil nos efeitos da ocorrência desastrosa;
III – RESPOSTAAO DESASTRE – nela já se tem uma avaliação
mais real do fato ocorrido e suas conseqüências, constitui-se basicamente
no restabelecimento dos serviços públicos, avaliação de danos causados

e no retorno progressivo à normalidade.
IV – RECUPERAÇÃO E RECONSTRUÇÃO – é a mais longa das
fases. Sua atividade visa o reparo dos danos, objetivando a normalidade
da área antiga, envolvendo diversas medidas, desde o apoio moral e material num esforço conjunto de recuperação e reconstrução e, estabelecimento da vida comunitária.
Art. 6º - Poderão constar dos currículos escolares dos estabelecimentos municipais de ensino, noções gerais sobre procedimento de Defesa Civil.
Art. 7º - O Conselho Municipal de Defesa Civil atuará como órgão
consultivo e deliberativo e é constituído pelo Prefeito, Vice-Prefeito e por
representantes das Secretarias Municipais e dos órgãos da Administração
Pública, Estadual e Federal sediados no Município, e por representante do
Conselho Municipal das Associação de Moradores de Valença – COMAMVA, um representante da Câmara Municipal, do Poder Judiciário, do Clube
de Diretores Lojistas, do Rotary, do CREA, da Light – Serviços Elétricos S/
A, de entidades religiosas, sob a Presidência do Prefeito e a vice-presidência do Vice Prefeito, secretariado pelo Coordenador da COMDEC. Os membros do Conselho Municipal não receberão remuneração para este fim.
Art. 8º - Os servidores públicos designados para colaborar nas
ações emergenciais, exercerão essas atividades sem prejuízos das funções
que ocupam, que serão consideradas prestação de serviço relevante e
constarão dos assentamentos dos respectivos servidores.
Art. 9º - São atividades da COMDEC
I – Adotar medidas preventivas a qualquer tipo de acidente natural e/ou provocado pelo homem, visando atenuar os danos pessoais e
materiais que venham trazer prejuízos à população;
II – Coordenar e executar as ações de Defesa Civil;
III – Manter atualizadas e disponíveis as informações relacionadas à Defesa Civil;
IV – Elaborar e implementar planos: diretor, de contingência e de
operações de Defesa Civil, bem como projetos relacionados com o assunto;
V – Elaborar Plano de Ação Anual objetivando o atendimento em
tempo de normalidade, bem como em situações emergenciais, com a garantia dos recursos do Orçamento Municipal;
VI – Prever recursos orçamentários próprios, necessários às ações
relacionadas com a minimização de desastre e com o restabelecimento da
situação de anormalidade para serem usados como contrapartida às
transferencias de recursos da União e do Estado de acordo com o Art.13 do
Decreto Federal nº 5376 de 17 de fevereiro de 2005.
VII – Capacitar recursos humanos para as ações de Defesa Civil e
promover o desenvolvimento nos bairros, distritos e nas associações, de
voluntários buscando articular, ao máximo, a atuação conjunta com as
comunidades apoiadas;

O Boletim Municipal é órgão oficial da Municipalidade, criado pela Deliberação
nº 880, de 26 de janeiro de 1968.
Produção da Assessoria de Comunicação Social da Prefeitura Municipal de Valença
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VIII – Manter o órgão central do SINDEC – Sistema Nacional da
Defesa Civil e SEDEC – Secretaria Estadual de Defesa Civil informados
sobre as ocorrências de desastres e atividades de Defesa Civil;
IX - Propor a autoridade competente a decretação de Situação de
Emergência ou de Estado de Calamidade Pública, de acordo com os critérios estabelecidos pelo Conselho Nacional de Defesa Civil – CONDEC, conforme o Art . 17 do Decreto Federal nº 5376 de 17 de fevereiro de 2005;

equivalentes, para auxiliarem nas atividades de Defesa Civil em tarefas
executivas que lhe forem determinadas, nos períodos de normalidade, anormalidade e desastre.
XXIX – Responder zelar e dar carga ao órgão de patrimônio de
todo material necessário ao desempenho da unidade.
XXX – Exercer outras atividades no âmbito de sua competência.

X – Executar a coleta, a distribuição e o controle de suprimentos
necessários em situações de desastres;

Art. 11º - No exercício de suas atividades, poderá a COMDEC
solicitar das pessoas físicas ou jurídicas, colaboração no sentido de
prevenir e limitar os riscos, as perdas e danos a que está sujeita a população,
em circunstância de desastre.

XI – Implantar o banco de dados e elaborar os mapas temáticos
sobre ameaças múltiplas, vulnerabilidades, riscos de desastres,
mobiliamento do território, nível de risco e sobre recursos relacionados
com equipamentos do território e disponíveis para o apoio operacional;

Art. 12º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação
revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito, em 23 de março de 2006.

XII – Promover a inclusão dos princípios do Defesa Civil, nos
currículos escolares da rede municipal de ensino médio e fundamental,
proporcionando todo apoio à comunidade docente no desenvolvimento
de material pedagógico e didático, para este fim;
XIII – Realizar vistorias em edificações, áreas de risco, sempre
que solicitado, procedendo a emissão de Relatório de Vistoria,
XIV – Promover campanhas públicas e educativas para estimular
o envolvimento da população, motivando ações relacionadas com a Defesa Civil, através da mídia local;
XV – Vistoriar periodicamente, locais e instalações adequadas a abrigos temporários, disponibilizando as informações relevantes a população;
XVI – Estar atento as informações de alerta dos órgãos de previsão
e acompanhamento para executar planos operacionais em tempo oportuno;
XVII – Proceder à avaliação de danos e prejuízos das áreas atingidas por desastres e ao preenchimento dos formulários de Notificação Preliminar de Desastres – NOPRED, de Avaliação de Danos – AVADAN, e de
Declaração Municipal de Atuação Emergencial - DMATE
XVIII – Realizar exercícios simulados, com a participação da população, para treinamento das equipes e aperfeiçoamento dos planos de
contingência;
XIX – Implantar e manter atualizados o cadastro de recursos humanos, materiais e equipamentos a serem convocados e utilizados em situações de anormalidades;

REGISTRE-SE,PUBLIQUE-SEECUMPRA-SE.
Antônio Fábio Vieira
Prefeito Municipal
Ana Maria de Mattos Vaz
Secretária de Obras e Urbanismo
DECRETO Nº 289, DE 27 DE MARÇO DE 2006.
“Dispõe sobre Permissão de Uso de imóvel que menciona,
pertencente ao Município, dando outra providências correlatas”
Antônio Fábio Vieira, Prefeito Municipal de Valença, Estado do
Rio de Janeiro, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 69, Inciso
VII da Lei Orgânica do Município de Valença,
Considerando o parecer do Secretário de Agropecuária e Meio
Ambiente e Decisão Final do Exmo. Sr. Prefeito, exarada no ProcessoAdministrativo No. 2.271/2006,
D E C R E T A:
Art. 1o. – Fica outorgada “permissão de uso”, a título precário, a
Sra. VÂNIAMARIANOGUEIRA, portadora do CPF, no. 923091.007-49, de
imóvel pertencente ao Município, localizado na Praça Constantino Silvestre, 01, Pentagna, 4o. Distrito deste Município, conforme requerimento
feito através do Processo Administrativo no. 2271/2006;

XX – Implementar, os comandos operacionais a serem utilizados
como ferramenta gerencial para comandar, controlar e coordenar as ações
emergenciais em circunstâncias de desastre;

§ 1o. – A permissão de uso de que trata o caput deste artigo, é feita
com intuito personae e em conseqüência disto, o permissionário não poderá ceder, doar, vender ou arrecadar os direitos provenientes deste ato a
nenhuma pessoa natural ou jurídica.

XXI – Promover a mobilização comunitária visando a implantação
de Núcleos Comunitários de Defesa Civil – NUDEC, nos bairros e distritos;

§ 2o. – A violação do previsto no parágrafo anterior será causa de
revogação imediata da permissão ora outorgada.

XXII - Planejar a organização e a administração de abrigos provisórios para assistência à população e situações de desastres;

Art. 2o. – Fica estabelecido o valor correspondente a 0,30 % do
valor da UFIVA – Unidade Fiscal de Valença, por metro quadrado, ao
permissionário, como pagamento mensal pela permissão, a ser recolhido
na Coordenadoria de Tesouraria desta Prefeitura, com vencimento dia 30
de cada mês, com cinco dias de tolerância, com 10% de multa e 1% de juros
de mora ao mês.

XXIII – Identificar as encostas e propor medidas preventivas,
corretivas, de estabilidade a execução do corte dos taludes;
XXIV –Avaliar e propor medidas preventivas para cumprimentos do
Art. 3º do Decreto Estadual nº 16695 de 12 de julho de 1991 e da Resolução nº
111 de 09 de fevereiro de 1993 do Corpo de Bombeiros Militar do Rio de Janeiro
na concessão do “Nada Opor” para realizações de qualquer evento festivo,
cultural, esportivo e outros em áreas abertas ou fechadas no Município.
XXV – Promover a intervenção preventiva, interdição, desocupação, demolição, isolamento das edificações e áreas de risco na proteção da
população, cuja ação deverá ser assegurada pelas autoridades policiais
sediadas no Município.
XXVI – Sugerir obras e medidas preventivas as Secretarias Municipais e órgãos equivalentes com o intuito de prevenir ou reduzir desastres.
XXVII – Comunicar aos órgãos competentes, quando a produção,
manuseio ou transporte de produtos perigosos, puser em perigo a população.
XXVIII – Solicitar servidores às diversas secretarias e a órgãos

Boletim Oficial de Valença - RJ - 30/03/2006

Art. 3o. – O permissionário será solidário e ficará responsável pelo
pagamento das obrigações tributárias, sociais e trabalhistas e demais taxa
de luz, água, telefone, etc., que venha utilizar na sua atividade e obrigações
previstas no Decreto No. 54/95, Decreto No. 10/99 e 81/00, devendo o
requerente se inscrever no CAES – Cadastro deAtividades Econômicas do
Município de Valença.
Art. 4o. – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito, em 27 de março de 2006.
REGISTRE-SE; PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
ANTÔNIOFÁBIOVIEIRA
Prefeito Municipal
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PORTARIANº 458, DE 24 DE MARÇO DE 2006.

PORTARIANº 462, DE 28 DE MARÇO DE 2006.

Antônio Fábio Vieira, Prefeito Municipal de Valença, Estado do
Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, que lhe confere o artigo
69 da Lei Orgânica do Município de Valença,

Antônio Fábio Vieira, Prefeito Municipal de Valença, Estado do
Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, que lhe confere o artigo
69 da Lei Orgânica do Município de Valença,

R E S O L V E:
NOMEAR, a partir de 01/03/2006, o Sr. MARCELO TAVARES
CALAZANS, para exercer a função de Assessor Técnico II, Símbolo CC 6,
junto ao Gabinete do Prefeito.

R E S O L V E:
NOMEAR, a partir desta data, o servidor Sr. LUIZ ROGERIO
SOARES DE SOUZA, para exercer Função de Confiança, Símbolo FC-3,
Seção de Esporte e Lazer, junto ao Gabinete do Prefeito.

REGISTRE-SE,PUBLIQUE-SE,CUMPRA-SE.
Gabinete do Prefeito, em 24 de março de 2006.
ANTONIOFÁBIOVIEIRA
Prefeito
PORTARIANº 459, DE 27 DE MARÇO DE 2006.
Antônio Fábio Vieira, Prefeito Municipal de Valença, Estado do
Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, que lhe confere o artigo
69 da Lei Orgânica do Município de Valença,
R E S O L V E:
NOMEAR, a partir do dia 1o. de março, a servidora Sra. JANETE DE
CARVALHO GUIDA, para exercer Função de Confiança, Símbolo FC-5, Seção de Telefonia, junto à Secretaria Municipal de Governo e Administração.
REGISTRE-SE,PUBLIQUE-SE,CUMPRA-SE.
Gabinete do Prefeito, em 27 de março de 2006.
ANTONIOFÁBIOVIEIRA
Prefeito

REGISTRE-SE,PUBLIQUE-SE,CUMPRA-SE.
Gabinete do Prefeito, em 28 de março de 2006.
ANTONIOFÁBIOVIEIRA
Prefeito
PORTARIANº 463, DE 29 DE MARÇO DE 2006.
Antônio Fábio Vieira, Prefeito Municipal de Valença, Estado do
Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, que lhe confere o artigo
69 da Lei Orgânica do Município de Valença,
R E S O L V E:
NOMEAR, a partir de 01/03/2006, o servidor Sr. SERGIO
ROBERTO DOS SANTOS, para exercer Função de Confiança, Símbolo
FC-3, Seção de Expediente – Centro de Processamento de Dados, junto á
Secretaria de Governo e Administração.
REGISTRE-SE,PUBLIQUE-SE,CUMPRA-SE.
Gabinete do Prefeito, em 29 de março de 2006.

PORTARIANº 460, DE 27 DE MARÇO DE 2006.
Antônio Fábio Vieira, Prefeito Municipal de Valença, Estado do
Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, que lhe confere o artigo
69 da Lei Orgânica do Município de Valença,
R E S O L V E:
NOMEAR, a partir do dia 1o. de março, a servidora Sra. MARIA
APARECIDADOS SANTOS MOREIRA, para exercer Função de Confiança, Símbolo FC-5, Seção de Telefonia, junto à Secretaria Municipal de Governo e Administração:
REGISTRE-SE,PUBLIQUE-SE,CUMPRA-SE.
Gabinete do Prefeito, em 27 de março de 2006.
ANTONIOFÁBIOVIEIRA
Prefeito
PORTARIANº 461, DE 27 DE MARÇO DE 2006.
Antônio Fábio Vieira, Prefeito Municipal de Valença, Estado do
Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, que lhe confere o artigo
69 da Lei Orgânica do Município de Valença,

ANTONIOFÁBIOVIEIRA
Prefeito
PORTARIANº 464, DE 27 DE MARÇO DE 2006.
Antônio Fábio Vieira, Prefeito Municipal de Valença, Estado do
Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, que lhe confere o artigo
69 da Lei Orgânica do Município de Valença,
R E S O L V E:
NOMEAR, a partir do dia 1o. de março, a servidora Sra. MARLENE DE FÁTIMA PEREIRA, para exercer Função de Confiança, Símbolo
FC-3, junto à Coordenadoria de Defesa Civil.
REGISTRE-SE,PUBLIQUE-SE,CUMPRA-SE.
Gabinete do Prefeito, em 27 de março de 2006.
ANTONIOFÁBIOVIEIRA
Prefeito

R E S O L V E:
NOMEAR, a partir do dia 1o. de março, a servidora Sra. GLÓRIA
MARIA GONÇALVES CASTRO, para exercer Função de Confiança, Símbolo FC-5, Seção de Telefonia, junto à Secretaria Municipal de Governo e
Administração.
REGISTRE-SE,PUBLIQUE-SE,CUMPRA-SE.
Gabinete do Prefeito, em 27 de março de 2006.
ANTONIOFÁBIOVIEIRA
Prefeito
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ERRATA
No Boletim Oficial edição 131 de 24 de fevereiro
de 2006, nos extratos de contrato de SYLVIO BOARETTO
TEIXEIRA e LEONARDO DIAS PINTO onde se lê “Prazo: 4 meses, a partir de 01 de março de 2006, com vencimento em 30 de junho de 2006.” leia-se “Prazo: 4 meses, a partir de 01 de fevereiro de 2006, com vencimento
em 30 de maio de 2006.”
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EDITALDECONVOCAÇÃO
Ficam os aprovados no certame Público Municipal de 2000, abaixo relacionados, convocados para comparecer no Setor de Pessoal, no
prazo constante do cronograma anexo, portando os documentos constantes do rol abaixo, a fim de serem nomeados e tomarem posse nos respectivos cargos efetivos. Ficam ainda notificados que o não comparecimento
no referido prazo implicará na vacância do cargo por presunção absoluta
de desistência da vaga.
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ATOS DO PODER LEGISLATIVO
Resolução n.º 699 de 20 de março de 2006.
(Projeto de Resolução n.º 03 oriundo do Vereador
Walnir Benedito Amaral da Silva)
CONCEDEOTÍTULODECIDADÃOVALENCIANO
AO SENHOR WANDER BERALDO DOTTO BREVES,ADOTANDOPROVIDÊNCIASCORRELATAS.
ACÂMARAMUNICIPALD VALENÇARESOLVE:
Art. 1º - Fica concedido o Título de Cidadão Valenciano, com
base no art. 231, § 1º, alínea “a” do Regimento Interno da Câmara
Municipal de Valença , ao Senhor WANDER BERALDO DOTTO
BREVES .
Art. 2º - A entrega do Título de que trata o artigo desta Resolução, far-se-á em Sessão Solene, em dia e hora a serem fixados pelo
Presidente da Câmara.
Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor na data da publicação.
Sala das Sessões, em 20 de março de 2006.
VICTOREMMANUELCOUTO
PRESIDENTE

WALNIRBENEDITOAMARALDASILVA
VICE- PRESIDENTE

Os convocados deverão apresentar os seguintes documentos
para nomeação e posse:

Mª STELADOSSANTOSBEILER LOURENÇODEALMEIDACAPOBIANCO
1ª SECRETÁRIA:
2º SECRETÁRIO

Certidão negativa de antecedentes criminais;
Certidão da justiça Eleitoral de que se encontra em dia com suas obrigações;
Cópia da Carteira de Identidade, CPF, Título de Eleitor, PIS/PASEP, Certidão de Nascimento ou Casamento, Certificado de Reservista, Certidão de
nascimento de filhos menores de 14 (quatorze) anos; Comprovante de
residência;
Cópia de Diploma, Carteira do Conselho e pagamento de anuidade (quando exigido pelo cargo).
03 Fotos 3X4,
Declaração de Bens em próprio punho;
Atestado médico admissional, que será precedido de:
- Hemograma Completo; Glicose, V.D.R.L.;
- Exame Urina – E.A.S.
- Exame de Fezes - O.H.P.
- Radiografia de Pulmão.

Usando das atribuições que me são conferidas promulgo a presente
Resolução. Extraiam-se cópias para as devidas publicações.
Gabinete do Presidente, em 28/03/2006

Cronograma:
1.
2.

3.

Apresentação dos documentos junto ao DRH da Prefeitura – até
dia 24 de abril das 8:00 às 18:00 horas
Apresentação junto a Secretaria de Educação no CIEP Luciano
Gomes Ribeiro – Bairro de Fátima – dias 25 a 27 de abril às 8:30
horas
Posse – dia 28 de abril das 8:00 às 18:00 horas.

Vem aí a XXI Festa em Louvor a São Jorge - Tenda
Espírita Nossa Senhora Aparecida, a ser realizada nos
dias 13,14, 15 e 16 de abril, na rua Humberto Pentagna
(na área do quartel) no Bairro de Fátima. A procissão a
cavalo será no domingo, 16 de abril, a partir das 15:00
horas. Shows todas as noites.
Apoio: Prefeitura Municipal de Valença/ Secretaria de
Cultura e Turismo.
6

VICTOREMMANUELCOUTO
PRESIDENTE

FESTA DE SÃO JORGE EM
BARÃO DE JUPARANÃ
O distrito de Barão de Juparanã realizará a 51ª Festa em louvor a São
Jorge, no período de 20 a 23 de abril.
Com intensa programação religiosa e
social, a tradicional procissão a cavalo será no dia 23, domingo, às 15:00
horas, seguida de missa campal.
Haverá também as seguintes atrações: Dia 20, quinta-feira, show do
grupo Nova Era com Fernando e
A i l t o n i n C o m p a n y, d i a 2 1 , s e x t a - f e i ra, grupo Determinação e Banda SK6,
dia 22, sábado, grupo Simples Desejo e Grupo Língua Solta e no doming o , 2 3 , B a n d a Te m p e r o d o A m o r e
Ta l e s e G i o v a n i .
Apoio: Prefeitura Municipal de Valença/
Secretaria de Cultura e Turismo.
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