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ATOS DO PODER EXECUTIVO
Portaria nº 001/2006-DRH/SMGA

OPREFEITOMUNICIPALDEVALENÇA,ELEITOEEMPOSSADO
NAFORMADALEI,NOUSODESUASATRIBUIÇÕESLEGAIS:

RESOLVE:

EXONERAR a pedido, a partir de 01/02/2006, o(a) servidor(a)
KLEITON SANTOS NEVES do Cargo Efetivo de MÉDICO, formalizado
através do Processo nº 1.344 de 30/01/2006.

Valença-RJ, 30/01/2006

Antônio Fábio Vieira
Prefeito Municipal

Portaria nº 002/2006-DRH/SMGA

OPREFEITOMUNICIPALDEVALENÇA,ELEITOEEMPOSSADO
NAFORMADALEI,NOUSODESUASATRIBUIÇÕESLEGAIS:

RESOLVE:

EXONERAR a pedido, a partir de 01/02/2006, o(a) servidor(a)
GIOVANNASAMPAIO GUERREIRO GOMES do Cargo Efetivo de PRO-
FESSOR I, formalizado através do Processo nº 1.412 de 31/01/2006.

Valença-RJ, 31/01/2006

Antônio Fábio Vieira
Prefeito Municipal

Portaria nº 003/2006-DRH/SMGA

OPREFEITOMUNICIPALDEVALENÇA,ELEITOEEMPOSSADO
NAFORMADALEI,NOUSODESUASATRIBUIÇÕESLEGAIS:

RESOLVE:

EXONERAR a pedido, a partir de 01/02/2006, o(a) servidor(a)
ALVERITAFRÓESANTÔNIO do Cargo Efetivo de PROFESSOR I, forma-
lizado através do Processo nº 1.518 de 01/02/2006.

Valença-RJ, 01/02/2006

Antônio Fábio Vieira
Prefeito Municipal

Prefeitura de Valença
R. Dr. Figueiredo, 320 - Centro - Valença/RJ - Tel.: (24) 2453-2696

Site: www.valenca.rj.gov.br  / E-mail: contato@valenca.rj.gov.br

DEPARTAMENTODETRÂNSITOETRÁFEGO
Defesa Prévia

Julgamento dia 05/05/06:
Processos Indeferidos:
6697 de 02/05/06, 6882 de 03/05/06, 6883 de 03/05/06 e 6939 de 04/05/06.

Julgamento dia 12/05/06:
Processo Indeferido:
7456 de 11/05/06.

Processos Deferidos:
7138 de 08/05/06, 7227 de 08/05/06 e 7359 de 10/05/06.

DISPENSADELICITAÇÃO

ProcessoAdministrativo n°: 6.720/2006
Objeto: Locação de imóvel situado à Rua Rafael Jannuzzi, n° 25, Loja 01,
Centro, Valença – RJ, de propriedade do Sr. José Carlos Reis, por um
período de 12 (doze meses, destinado à instalação da Farmácia Popular.
Valormensal: R$ 1.600,00
Fundamentação Legal: inciso X do artigo 24 da Lei Federal 8.666/93 e
suas alterações.

COMISSÃODELICITAÇÕES/FMS

EXTRATODECESSÃODEUSO

Partes: Município deValença X Empresa Brasileira de Correios eTelégrafos
–ECT
Cedente: Prefeitura Municipal de Valença
Cessionária: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT
Objeto: Uso do imóvel situado à Rua Barão de Santa Mônica, s/nº - Barão
de Juparanã – Valença/RJ, com área construída de 25,00 m2, para
funcionamento da Agência de Correios – AC Barão de Juparanã.
Prazo: 5 anos, a partir de 03 de abril de 2006, com vencimento em 03 de abril
de 2011.
Cláusula Terceira: Acessão ora feita é gratuita e livre de qualquer encargo,
a não ser a obrigação assumida pela outorgada da perfeita conservação do
imóvel, condições em que lhe é transferida a posse do bem, por força da
presença outorga.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA

PODER EXECUTIVO

PODER LEGISLATIVO
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL:  Victor Emmanuel Couto

VICE-PRESIDENTE: Walnir Benedito Amaral da Silva
1° SECRETÁRIO: Maria Stela dos Santos Beiler

2° SECRETÁRIO: Lourenço de Almeida Capobianco

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

PREFEITO
DR. ANTÔNIO FÁBIO VIEIRA

Chefe de Gabinete
Heitor Moreira

Procuradoria Jurídica
Dr. Márcio Roncalli de Almeida Petrillo

Assessoria de Comunicação Social
Paulo Sérgio Murat

Assessoria de Esporte e Lazer
Carlos Alberto de Mattos Ferreira

Assessoria de Promoção Social
Wanda Lourença Moreira

Inspetoria de Controle Interno
Francisco Antônio Fontes da Silva

Rogério Esteves da Coste
Bonifácio Batista Leite de Azevedo

Coordenadoria de Defesa Civil
Cel. Marco Aurélio Alves de Oliveira

Departamento de Trânsito e Tráfego
Felipe Le Draper Vieira

Barão de Juparanã:
Santa Isabel:  Iuberto Alencar de Oliveira

Pentagna:

Secretarias Municipais
Secretaria de Governo e Administração

Jorge de Oliveira

Secretaria de Fazenda
Dr. Erardo Lourenço da Fonseca

Secretaria de Agropecuária e Meio Ambiente
Paulo Roberto Mendes de Oliveira

Secretaria de Educação
Maria Regina Magalhães

Secretaria de Saúde
Maurício Oviedo Paciello

Secretaria de Cultura e Turismo
Daniele Luzie Dantas Mazzêo

Secretaria de Obras e Urbanismo
Ana Maria de Mattos Vaz

Secretaria de Serviços Públicos
Silvio Rogério Furtado da Graça

Secretaria de Planejamento e
Desenvolvimento Econômico

 Walter Luiz Tavares

Parapeúna:  Pedro Paulo Magalhães Graça
Conservatória:

SUBPREFEITURAS
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Portaria nº 004/2006-DRH/SMGA

OPREFEITOMUNICIPALDEVALENÇA,ELEITOEEMPOSSADO
NAFORMADALEI,NOUSODESUASATRIBUIÇÕESLEGAIS:

RESOLVE:

EXONERAR a pedido, a partir de 02/02/2006, o(a) servidor(a)
VIVANE MOURADASILVAdo Cargo Efetivo de PROFESSOR II, formali-
zado através do Processo nº 1.562 de 02/02/2006.

Valença-RJ, 02/02/2006

Antônio Fábio Vieira
Prefeito Municipal

Portaria nº 005/2006-DRH/SMGA

OPREFEITOMUNICIPALDEVALENÇA,ELEITOEEMPOSSADO
NAFORMADALEI,NOUSODESUASATRIBUIÇÕESLEGAIS:

RESOLVE:

EXONERARapedido, apartir de01/02/2006,o(a) servidor(a)LUÍS
FERNANDODEOLIVEIRASANTOSdoCargoEfetivodePROFESSORI,
formalizado através do Processo nº 1.570 de 02/02/2006.

Valença-RJ, 02/02/2006

Antônio Fábio Vieira
Prefeito Municipal

Portaria nº 006/2006-DRH/SMGA

OPREFEITOMUNICIPALDEVALENÇA,ELEITOEEMPOSSADO
NAFORMADALEI,NOUSODESUASATRIBUIÇÕESLEGAIS:

RESOLVE:

EXONERAR a pedido, a partir de 02/02/2006, o(a) servidor(a) MARIA
TEREZAARBEXMONTENEGROdoCargoEfetivodePROFESSORI, for-
malizado através do Processo nº 1.574 de 02/02/2006.

Valença-RJ, 02/02/2006

Antônio Fábio Vieira
Prefeito Municipal

Portaria nº 007/2006-DRH/SMGA

OPREFEITOMUNICIPALDEVALENÇA,ELEITOEEMPOSSADO
NAFORMADALEI,NOUSODESUASATRIBUIÇÕESLEGAIS:

RESOLVE:

EXONERAR a pedido, a partir de 01/02/2006, o(a) servidor(a) CA-
ROLINAGENEROSO RIBEIRO do Cargo Efetivo deAGENTEADMINIS-
TRATIVO I, formalizado através do Processo nº 1.596 de 02/02/2006.

Valença-RJ, 02/02/2006

Antônio Fábio Vieira
Prefeito Municipal

Portaria nº 008/2006-DRH/SMGA

OPREFEITOMUNICIPALDEVALENÇA,ELEITOEEMPOSSADO
NAFORMADALEI,NOUSODESUASATRIBUIÇÕESLEGAIS:

RESOLVE:

EXONERAR a pedido, a partir de 02/02/2006, o(a) servidor(a) FA-
BRÍCIOGUIMARAESSILVAdoCargoEfetivodePROFESSORII, formali-
zado através do Processo nº 1.599 de 02/02/2006.

Valença-RJ, 02/02/2006

Antônio Fábio Vieira
Prefeito Municipal

Portaria nº 009/2006-DRH/SMGA

OPREFEITOMUNICIPALDEVALENÇA,ELEITOEEMPOSSADO
NAFORMADALEI,NOUSODESUASATRIBUIÇÕESLEGAIS:

RESOLVE:

EXONERAR a pedido, a partir de 15/02/2006, o(a) servidor(a)
BEATRIZDEALMEIDASOUZASILVAdo Cargo Efetivo de PROFESSOR
I, formalizado através do Processo nº 1.627 de 02/02/2006.

Valença-RJ, 02/02/2006

Antônio Fábio Vieira
Prefeito Municipal

Portaria nº 011/2006-DRH/SMGA

OPREFEITOMUNICIPALDEVALENÇA,ELEITOEEMPOSSADO
NAFORMADALEI,NOUSODESUASATRIBUIÇÕESLEGAIS:

RESOLVE:

EXONERAR a pedido, a partir de 02/02/2006, o(a) servidor(a)
LEILIESE DUQUE DE MACEDO do Cargo Efetivo de ORIENTADOR PE-
DAGÓGICO, formalizado através do Processo nº 1.766 de 06/02/2006.

Valença-RJ, 06/02/2006

Antônio Fábio Vieira
Prefeito Municipal

Portaria nº 012/2006-DRH/SMGA

OPREFEITOMUNICIPALDEVALENÇA,ELEITOEEMPOSSADO
NAFORMADALEI,NOUSODESUASATRIBUIÇÕESLEGAIS:

RESOLVE:

EXONERAR a pedido, a partir de 07/02/2006, o(a) servidor(a)
RONIEBRASILdoCargoEfetivodeOPERADORDERAIOX, formalizado
através do Processo nº 1.859 de 07/02/2006.

Valença-RJ, 07/02/2006

Antônio Fábio Vieira
Prefeito Municipal
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Lei n.º 2.230 de 19 de abril de 2006.
(Projeto de Lei n.º 16 oriundo da Vereadora Maria Stela dos Santos Beiler)

DISPONIBILIZARTODASAS LEIS, DECRETOS E
PORTARIAS EM VIGOR NO MUNICÍPIO DE
VALENÇANAINTERNET.
ACÂMARAMUNICIPALDEVALENÇARESOLVE:

Art. 1º - Torna obrigatória a disponibilização na página da Internet
do Município de Valença a inclusão de todas as Leis, Decretos e Portarias
em vigor no Município de Valença.

Art. 2º - Cabe ao Município de Valença criar os meios necessários
para que a inclusão das Leis, Decretos e Portarias em vigor possam ser
disponibilizados na página da Internet do Município de Valença.

Art. 3º - O Poder Executivo regulamentará a presente lei no prazo
de noventa dias a partir da data da sua publicação.

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Sessões, em 19 de abril de 2006.

VICTOREMMANUELCOUTO WALNIRBENEDITOAMARALDASILVA
PRESIDENTE VICE- PRESIDENTE

Mª STELADOSSANTOSBEILER LOURENÇODEALMEIDACAPOBIANCO
1ª SECRETÁRIA: 2º SECRETÁRIO

Usando das atribuições que me são conferidas sanciono a presente Lei.
Extraiam-se cópias para as devidas publicações.
Gabinete do Prefeito, em 08/05/2006.

ANTONIOFÁBIOVIEIRA
PREFEITO

Portaria nº 016/2006-DRH/SMGA

OPREFEITOMUNICIPALDEVALENÇA,ELEITOEEMPOSSADO
NAFORMADALEI,NOUSODESUASATRIBUIÇÕESLEGAIS:

RESOLVE:

EXONERAR a pedido, a partir de 03/04/2006, o(a) servidor(a)
LUCIANOANDERSON CYRNE PIRES do Cargo Efetivo de PROFESSOR
II, formalizado através do Processo nº 5.218 de 03/04/2006.

Valença-RJ, 03/04/2006

Antônio Fábio Vieira
Prefeito Municipal

Portaria nº 013/2006-DRH/SMGA

OPREFEITOMUNICIPALDEVALENÇA,ELEITOEEMPOSSADO
NAFORMADALEI,NOUSODESUASATRIBUIÇÕESLEGAIS:

RESOLVE:

EXONERAR a pedido, a partir de 08/02/2006, o(a) servidor(a) RO-
GÉRIO DE FREITAS do Cargo Efetivo de PROFESSOR I, formalizado atra-
vés do Processo nº 1.894 de 08/02/2006.

Valença-RJ, 08/02/2006

Antônio Fábio Vieira
Prefeito Municipal

Portaria nº 014/2006-DRH/SMGA

OPREFEITOMUNICIPALDEVALENÇA,ELEITOEEMPOSSADO
NAFORMADALEI,NOUSODESUASATRIBUIÇÕESLEGAIS:

RESOLVE:

EXONERAR a pedido, a partir de 02/03/2006, o(a) servidor(a)
RAIMUNDO CESAR DE OLIVEIRAMATTOS do Cargo Efetivo de PRO-
FESSOR I, formalizado através do Processo nº 3.295 de 02/03/2006.

Valença-RJ, 02/03/2006

Antônio Fábio Vieira
Prefeito Municipal

Portaria nº 015/2006-DRH/SMGA

OPREFEITOMUNICIPALDEVALENÇA,ELEITOEEMPOSSADO
NAFORMADALEI,NOUSODESUASATRIBUIÇÕESLEGAIS:

RESOLVE:

EXONERAR a pedido, a partir de 15/12/2005, o(a) servidor(a)
JOSINEAMACHADO RABELLO do Cargo Efetivo deASSISTENTE SO-
CIAL, formalizado através do Processo nº 4.135 de 15/03/2006.

Valença-RJ, 15/03/2006

Antônio Fábio Vieira
Prefeito Municipal

PORTARIANº492, DE 28 DEABRILDE 2006.

Antônio FábioVieira, 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:

EXONERAR, a partir desta data, a Sra. DÉA SELMA BORBA
PORTO, do Cargo Comissionado I, Símbolo CC 4, que vinha exercendo
junto ao Gabinete do Prefeito.

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

PORTARIANº 490, de 26 de abril de 2006

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

R E S O L V E :

EXONERAR, a partir desta data, o Sr. JOSÉ ROBERTO DE
BARROS VIEIRA, da função de Coordenador de Agropecuária e Meio
Ambiente, que vinha exercendo interinamente, junto a Secretaria Munici-
pal de Agropecuária e Meio Ambiente.

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

Gabinete do Prefeito, em 26 de abril de 2005.

ANTÔNIOFÁBIOVIEIRA
Prefeito
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PORTARIANº 495, DE 02 DE MAiO DE 2006.

Antônio FábioVieira, 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:

EXONERAR, a pedido, o Sr. ERARDO LOURENÇO DAFON-
SECA, do cargo de Secretário Municipal de Governo e Administração, o
qual vinha exercendo interinamente.

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

Gabinete do Prefeito, em 02 de maio de 2006.

ANTONIOFÁBIOVIEIRA
Prefeito

PORTARIANº 496 DE 02 DE MAIO DE 2006.

Antônio FábioVieira, Prefeito Municipal deValença, Estado do
Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

NOMEAR, a partir desta data, o Sr. JORGE DE OLIVEIRA para
ocupar o cargo de Secretário Municipal de GOVERNO EADMINISTRA-
ÇÃO Símbolo CC 1.

REGISTRE-SE,PUBLIQUE-SE,CUMPRA-SE

Gabinete do Prefeito, em 02 de MAIO de 2006.

ANTÔNIOFÁBIOVIEIRA
Prefeito

PORTARIANº 497 de 05 de maio de 2006.

Antônio FábioVieira, Prefeito Municipal deValença, Estado do
Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

NOMEAR, comefeito retroativoaodia01/05/2006,o Sr.MAXUEL
CESAR DACOSTA, para exercer o Cargo Comissionado II, símbolo CC.5,
junto a Secretaria Municipal de Serviços Públicos – Departamento de Trân-
sito.

REGISTRE-SE,PUBLIQUE-SE,CUMPRA-SE

Gabinete do Prefeito, em 05 de maio de 2006.

ANTONIOFÁBIOVIERA
Prefeito

PORTARIANº 498 de 05 de maio de 2006.

Antônio FábioVieira, Prefeito Municipal deValença, Estado do
Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

EXONERAR, com efeito retroativo ao dia 01/05/2006, a Sra.ANA

PORTARIANº 499 DE 05 DE MAIO DE 2006.

Antônio FábioVieira, Prefeito Municipal deValença, Estado do
Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

NOMEAR, com efeito retroativo ao dia 01/05/2006, a Sra.ANA
BEATRIZNOGUEIRACESAR,para exercer oCargoComissionado I, sím-
bolo CC 4, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

REGISTRE-SE,PUBLIQUE-SE,CUMPRA-SE

Gabinete do Prefeito, em 05 de maio de 2006.

ANTÔNIOFÁBIOVIEIRA
Prefeito

BEATRIZ NOGUEIRACESAR, doCargoComissionado II, símboloCC.5,
que vinha exercendo junto a Secretaria Municipal de Saúde.

REGISTRE-SE,PUBLIQUE-SE,CUMPRA-SE

Gabinete do Prefeito, em 05 de maio de 2006.

ANTONIOFABIOVIEIRA
Prefeito

PORTARIANº 501, DE 08 de maio de 2006.

Antônio FábioVieira, Prefeito Municipal de Valença, Estado do
Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

NOMEAR, a partir destadata, aSr.MARCOANTÔNIOGUIMA-
RÃES, para o Cargo de Coordenador do Programa Estadual de Controle de
Lixo Urbano – PRÓ LIXO, no Município de Valença.

REGISTRE-SE,PUBLIQUE-SE,CUMPRA-SE

Gabinete do Prefeito, em 08 de maio de 2006.

ANTONIOFABIOVIEIRA
Prefeito

PORTARIANº 500, DE 08 DE MAIO DE 2006.

Antônio FábioVieira, 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:

EXONERAR, apartir destadata, aSra.MARIAAPARECIDADE
ALMEIDA, do Cargo de Secretária Municipal de Educação, Símbolo CC 1.

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

Gabinete do Prefeito, em 08 de maio de 2006.

ANTONIOFÁBIOVIEIRA
Prefeito

Gabinete do Prefeito, em 28 de abril de 2006.

ANTONIOFÁBIOVIEIRA
Prefeito
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PORTARIANº 503, de 08 DE MAIO DE 2006.

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

Considerando o que preceitua o art. 267 do Estatuto dos Servidores
Públicos Municipais;

R E S O L V E :

Art. 1º - Designar a partir desta data, as pessoas abaixo relacio-
nadas, sob a presidência do primeiro, pelo prazo de 02 (dois) anos, para
compor a Comissão Processante Permanente, destinada a realizar os Pro-
cessos Administrativos:

- José Roberto de Barros Vieira – mat. 102.202
- Maria da Glória Figueiredo – mat. 122.980
- Rogelio José Macedo Rosas – mat. 100.021

Art. 2º - Revogam-se todas as disposições anteriores, em especial
as Portarias números 443/06; 448/2006; 449/06 e 467/06.

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

Gabinete do Prefeito, em 08 de maio de 2006.

ANTÔNIOFÁBIOVIEIRA
Prefeito

PORTARIANº 502, DE 08 de maio de 2006.

Antônio FábioVieira, Prefeito Municipal de Valença, Estado do
Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

NOMEAR, a partir desta data, a Sra. MARIA REGINA MAGA-
LHÃES, para o cargo de Secretária Municipal de Educação, Símbolo CC 1.

REGISTRE-SE,PUBLIQUE-SE,CUMPRA-SE

Gabinete do Prefeito, em 08 de maio de 2006.

ANTONIOFABIOVIEIRA
Prefeito

DECRETO Nº 301, de 04 de maio de 2006.

“Dispõe sobre Permissão de Uso de imóvel que menciona,
pertencente ao Município, dando outra providências correlatas.”

Antônio FábioVieira, Prefeito Municipal deValença em Exercí-
cio, 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 exarado no ProcessoAdministrativo nº 18.731/05;

D E C R E T A:

Art. 1o. – Fica outorgada “permissão de uso”, a título precário, a
empresaA&DEXTRAÇÃOEMOAGEMDEMINÉRIOSLTDA,portado-
ra do CGC - MF Nº 04.449.093/0002-78, de área de terra de 44,27 hectares,
localizada na Fazenda Santa Mônica, Sítio Caeira, Estrada Sebastião Lacerda,
s/nº, no Distrito de Barão de Juparanã, através dos Processos Administra-
tivos números 10124/04, 1283/05, 12084/2005, 11960/05 e 18.731/05, pelo
prazo de 20 anos a contar da data da publicação deste, dando em
contrapartida ao Município 5% do calcário dolomito extraído.

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

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

Art. 2o. – O permissionário será solidário e ficará responsável pela
geração de 60 (sessenta) empregos diretos, pelo pagamento das obriga-
ções tributárias, sociais e trabalhistas e demais taxa de luz, água, telefone,
etc., que venha utilizar na sua atividade devendo o requerente se inscrever
no CAES – CadastrodeAtividades Econômicas do Município deValença.

Parágrafo Único – Caberá à Secretaria Municipal deAgropecuária e Meio
Ambiente a deliberação sobre a forma como será procedida a contra-parti-
da anual.

Art. 3º – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, em 04 de maio de 2006.

REGISTRE-SE;PUBLIQUE-SEECUMPRA-SE.

ANTÔNIOFÁBIOVIEIRA
Prefeito

Jorge de Oliveira
Secretário de Governo e Administração

D I S T R AT O C O N T R AT U AL, que se faz entre as partes:

CONTRATANTE: O Município de Valença, sito à Rua Dr.
Figueiredo 320 Centro, Valença-RJ, representado pelo Exmo. Sr. Prefeito,
Antônio Fábio Vieira, brasileiro casado, dentista, inscrito no CPF sob o nº
224.350.697-15, residente e domiciliado na rua Boaventura, nº 463, bairro
Canteiro, Valença/RJ.

CONTRATADO: Jorge de Oliveira, brasileiro, advogado, inscri-
to na OAB sob o nº 62.603, residente e domiciliado à Rua Martin Lutero, nº
260/101, bairro Santa Cruz, Valença/RJ.

REFERENTE: Contrato de Prestação de Serviços, como advoga-
do, junto à Secretaria Municipal de Fazenda, tratando de Processos Admi-
nistrativos, prestando carga horária de 20 (vinte) horas semanais.

Considerando, que o Contratado fora nomeado Secretário de Go-
verno e Administração,

Considerando, o inabalável PRINCÍPIO DATRANSPARÊNCIA,

O MUNICÍPIO DE VALENÇA, neste ato, representado por seu
Prefeito, e o Contratado, com acatamento na Cláusula Quinta – Da Rescisão,

IncisoI, doContratodePrestaçãodeServiçosacimaexplicitado,RESCINDEM
e realizam o Distrato do presente entre as partes, a partir de 02/05/2006.

Valença, 02 de maio de 2006.

ANTÔNIOFÁBIOVIEIRA
Prefeito

JORGEDEOLIVEIRA
Contratado

Testemunhas:

________________________________________________________

________________________________________________________
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ATADEPOSSEDOCONSELHOTUTELAR

Aos vinte e nove dias do mês de abril do corrente ano, reuniu-se
às quatorze horas e trinta minutos no Pavilhão Leoni, emAssembléia Geral
o CMDCA e convidados para a cerimônia de posse dos candidatos eleitos
para a gestão 2006/2009.Acerimônia teve início com a composição da mesa
em seguida todos foram convidados para se prostarem de pé para a execução
do Hino Nacional, logo após os trabalhos foram abertos pelo presidente
do CMDCA, Dr. MarcoAntonio da Silva, houve manifestação dos membros
componentes da mesa e o Prefeito Dr. Antônio Fábio Vieira teceu suas
considerações. Dr. Marco homenageou as conselheiras anteriores, em
seguida o Prefeito passou a dar posse aos eleitos da seguinte forma:

Termo de Posse

Antônio Fábio Vieira, Prefeito Municipal de Valença, tendo em
vista o resultado obtido no processo de escolha do Conselho Tutelar,
promovido pelo CMDCAde Valença, conforme Edital publicado na forma
da lei, declaro empossado para todos os fins de direito os conselheiros e
suplentes abaixo.
• MariaAparecida Calmon dos Santos
Rua Durval Curzio, 307 aptº 101 – B. Fátima
CI-81369647-3 IFP CPF053.852.377-87

• Raphael Leal Neves
Rua Antonio Augusto de Siqueira , 40 B. São José das Palmeiras
CI–12330619-3 IFP CPF095.378.197-60

• Bianca CurtinhasAlmeida
Rua Durval Curzio, 307 aptº 402 – B. Fátima
CI–32108344-1IRGD CPF254.962.678-89

• Carlos Eduardo e Souza e Silva
Rua Travessa Visconde de Pimentel, 49 B.Alicácio
CI – 10056395-6 IFP CPF 052.903.427-10

• Flávio Caulo Dutra
RuaAntonioAleixo, 3 c/1 B. Varginha
CI – 10443308-1 IFP CPF 025.019.817-74

Encerro a ata que vai assinada por mim como secretária adoc, pelo
presidente e o prefeito:

Maria Cristina Fontes
Secretária

MarcoAntôniodaSilva
Presidente

Antônio Fábio Vieira
Prefeito

Suplentes: Maria de Fátima Lacerda; Rafael Marcos Mariano; José Luiz
Bastos; Washington Luiz Costa e Silva; Mauro de Souza Couto; Darcilene
de Oliveira Gonçalves; Enedino Gonçalves; Isabel Nogueira dos Santos;
Diovane da Silva Ferraz;Alaerso Luiz Romeiro.
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ATOS DO PODER LEGISLATIVO

Resolução nº 704 de 26 de abril de 2006.
(Projeto de Resolução n.º 09 oriundo da Vereadora

MARIASTELADOSSANTOSBEILER)

CONCEDEOTÍTULODECIDADÃOVALENCIANO
AOSENHORNÉLSONDOSSANTOSGONÇALVES
FILHO,DANDOAINDAOUTRASPROVIDÊNCIAS.
ACâmara Municipal deValença RESOLVE:

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 NÉLSON DOS SANTOS GONÇALVES FILHO.

Art. 2º. Aentrega do Título de que trata o art. 1º 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, 26 de abril de 2006.

VICTOREMMANUELCOUTO WALNIRBENEDITOAMARALDASILVA
PRESIDENTE VICE- PRESIDENTE

Mª STELADOSSANTOSBEILER LOURENÇODEALMEIDACAPOBIANCO
1ª SECRETÁRIA: 2º SECRETÁRIO

Usando das atribuições que me são conferidas promulgo a presente Reso-
lução. Extraiam-se cópias para as devidas publicações.
Gabinete do Presidente, em 09/05/2006

VICTOREMMANUELCOUTO
PRESIDENTE

Resolução nº 705 de 03 de maio de e 2006.
(Mesa Diretora)

AUTORIZAAPRESIDÊNCIADAMESADIRETORA
A CELEBRAR CONTRATO DE COMODATO OU
SIMILAR, COM EMPRESA DE TELEFONIA
MÓVEL,EDÁOUTRASPROVIDENCIAS.
ACâmara Municipal de Valença, RESOLVE:

Art. 1º Fica a Presidência da Câmara Municipal de Valença, auto-
rizada a celebrar contrato de prestação de serviços com empresa de telefo-
nia móvel a fim de que sejam colocados à disposição dos Senhores Verea-
dores os respectivos aparelhos, considerados necessários ao melhor de-
sempenho de suas atribuições, desde que exclusivamente para utilização
em serviço. Comprovadamente.

Art. 2º A Câmara arcará com a despesa do uso de cada aparelho
até o limite de uma “franquia” de 500 (quinhentos) minutos.
Parágrafo único. O valor excedente do limite estabelecido no caput deste
artigo será pago pelos usuários, mediante desconto em folha de pagamento.

Art. 3º Os aparelhos de que trata esta Resolução poderão ser
cedidos aos funcionários da Câmara, os quais ficam obrigados ao paga-
mento integral pelo seu uso.

Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação
comeficácia apartir de1ºdemaiode2006evigência até31dedezembro2008.

Art. 5º As despesas decorrentes desta Resolução correrão à con-

ta das dotações orçamentárias próprias.

Sala das Sessões, 03 de maio de 2006.

VICTOREMMANUELCOUTO WALNIRBENEDITOAMARALDASILVA
PRESIDENTE VICE- PRESIDENTE

Mª STELADOSSANTOSBEILER LOURENÇODEALMEIDACAPOBIANCO
1ª SECRETÁRIA: 2º SECRETÁRIO

Usando das atribuições que me são conferidas promulgo a presente Reso-
lução. Extraiam-se cópias para as devidas publicações.
Gabinete do Presidente, em 09/05/2006

VICTOREMMANUELCOUTO
PRESIDENTE

O Centro Municipal de Formação de Operadores
de Máquina de Costura Industrial (CEMCOST) con-
tinua realizando um excelente trabalho. Prova da sua
impor t ânc i a es t á o número s ign i f i ca t ivo de
valencianos que obtiveram ótimo desempenho no
curso e estão inseridos no mercado de trabalho. Até
o momento, são 94 pessoas já trabalhando em con-
fecções e facções de nosso munícipio como por
exemplo na Richard’s, ISR Confecções, DuploM e
outras, dos trezentos alunos que foram treinados gra-
tuitamente, neste um ano de quatro meses de implan-
tação. Segundo o coordenador do CEMCOST,
Walter Vilarinho, os alunos com 80% de aproveita-
mento têm emprego garantido após a conclusão do
curso, sendo indicados ao mercado, por ele próprio.

Há cerca de um mês funcionando na Rua Padre
Luna, nº 62, segundo andar, o CEMCOST recebe
total apoio do governo Fábio Vieira. Com duração
de três meses e meio, está com 52 alunos distribuí-
dos em quatro turmas nos períodos das 7:00 às 9:00
horas, das 9:00 às 11:00 horas, das 13:00 às 15:00
horas e das 15:00 às 17:00 horas.As aulas são mi-
nistradas por três monitores e o curso conta ainda
com a participação de José Eduardo de Paiva, na
gerência e Fernando Lasneaux, no corte

Com a consagração de ser um curso de qualida-
de e com chances reais de emprego, tem sido gran-
de sua procura. Aguardam a oportunidade, cerca de
quatrocentos inscritos. Também apóiam esta inicia-
tiva a Coats Corrente e a Canatiba Têxtil.

CEMCOST insere
valencianos no

mercado de trabalho
Mais de 90 alunos com bom

aproveitamento no curso estão trabalhando


