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Prefeitura Municipal
de Valença-RJ
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

ATOS DO PODER EXECUTIVO

Processo Administrativo nº: 19.337/2015
Objeto: Aquisição de cartões novos personalizados Sindcard e
recarga de cartões Sindcard super expresso para atender ao
Programa CREAS - Secretaria Municipal de Assistência Social.
Favorecido: Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros
de Barra Mansa.
Valor: R$ 12.335,00
Fundamentação Legal: “Caput” do artigo 25 da Lei Federal 8.666/
93 e suas alterações.

TOMADA DE PREÇOS
Nº 006/2015/FMS
Processo Administrativo nº: 21705/2014/FMS
Objeto: Contratação de Empresa destinada a executar as
obras de: Implantação da Academia de Saúde JuparanãValença-RJ
Tipo de licitação: menor preço
Local para retirada do edital: Prefeitura Municipal de
Valença - Setor de Compras Secretaria de Saúde situado à
Rua Dr. Figueiredo 1º Piso, nº 320 Centro Informações: (24)
2452-5145
Horário: 8:00 às 12:00 e de 14:00 às 17:30 horas
Data e hora da abertura da licitação: 30 de setembro de
2015 às 10:00 (dez) horas
Condições de retirada do Edital: O Edital poderá ser retirado
mediante a entrega de 01 (um) pacote de papel A4 com 500
fls e apresentação de carimbo da empresa com CNPJ, ou
através do e-mail smscompras@yahoo.com.br

Marco Valério Cardoso Nackly
Comissão Permanente de Licitação
EXTRATO DE PUNIÇÃO DE EMPRESA
Processo nº: 1771/2015
Considerando o apurado no processo administrativo acima
epigrafado, fica imputada a empresa M.A.F. DA SILVA SERVIÇOS
E EVENTOS – ME, a seguinte punição:
Diante a ocorrência de execução irregular do contrato e atrasos no
atendimento do objeto, pugnando pelos princípios do interesse
público e da proporcionalidade, além de verificada a necessidade da
sanção, fica aplicada sanção administrativa a empresa M.A.F. da
Silva Serviços e Eventos Ltda, tipificada no inciso I e II do Art. 87 da
Lei Federal 8.666/93 (advertência e multa na forma prevista no edital),
sendo o valor de 15% (quinze por cento) sobre o valor do contrato.

Carla Pinto Gama de Oliveira
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Cumpra-se, Intime-se e Publique-se
Valença, 03 de Setembro de 2015.
Dr. Álvaro Cabral da Silva
Prefeito Municipal
PREGÃO PRESENCIAL P/REGISTRO DE PREÇOS
Nº 025/2015/FMS

EXTRATO DE PUNIÇÃO DE EMPRESA

Processo Administrativo nº: 1513/2015/FMS
Objeto: Aquisição de Uniformes Estilo macacão, camisas,
bonés e coturnos.
Tipo de licitação: menor preço por ítem
Local para retirada do edital: Prefeitura Municipal de
Valença - Setor de Compras Secretaria de Saúde situado à
Rua Dr. Figueiredo 1º Piso, nº 320 Centro,ou através do email smscompras@yahoo.com.br
Informações: (24) 2452-5145
Horário: 8:00 às 12:00 e de 14:00 às 17:30 horas
Data e hora da abertura da licitação: 23 de setembro de
2015 às 10:00 horas
Condições de retirada do Edital: O Edital poderá ser retirado
mediante a entrega de 01(um) pacote de papel A4 com 500
fls e apresentação de carimbo da empresa com CNPJ.

Processo nº: 1779/2015
Considerando o apurado no processo administrativo acima
epigrafado, fica imputada a empresa M.A.F. DA SILVA SERVIÇOS
E EVENTOS – ME, a seguinte punição:
Diante a ocorrência de execução irregular do contrato e
descumprimento parcial no atendimento do objeto, pugnando pelos
princípios do interesse público e da proporcionalidade, além de
verificada a necessidade da sanção, fica aplicada sanção
administrativa a empresa M.A.F. da Silva Serviços e Eventos Ltda,
tipificada no inciso I e II do Art. 87 da Lei Federal 8.666/93 (advertência
e multa na forma prevista no edital), sendo o valor de 10% (dez por
cento) sobre o valor do contrato.
Cumpra-se, Intime-se e Publique-se

Carla Pinto Gama de Oliveira
Pregoeira

Valença, 03 de Setembro de 2015.
Dr. Álvaro Cabral da Silva
Prefeito Municipal
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Prefeitura Municipal
de Valença-RJ
PORTARIA PREVI-VALENÇA/PMV, N.º035 de 01 de Junho de
2015.
NOTIFICAÇÃO
“Dispõe sobre a concessão do benefício de APOSENTADORIA POR
IDADE ao servidor JORGE SÉRGIO MOREIRA DE SOUZA no
Âmbito do PREVI-VALENÇA Instituto de Previdência do Município
de Valença.”

Processo Administrativo nº: 15.214/2015
Venho por meio desta, NOTIFICAR V. Sa., acerca do
abandono da área cedida pelo Município de Valença,
correspondente a terreno com 50.135,00 m², desmembrado
do lote 06 e benfeitorias – Fazenda da Conquista, através de
cessão de uso – processo administrativo 7633/2001, ficando
consignado o prazo de 05 (cinco) dias da publicação da
presente notificação para manifestação sob pena de recisão
do termo de cessão e retomada do imóvel em questão,
incluindo benfeitorias e equipamentos, nos termos da
cláusulas sétima do termo citado.

CARLOS AUGUSTO CELINO BASTOS LISBOA FILHO,
DIRETOR EXECUTIVO DO PREVI-VALENÇA, no uso de suas
atribuições legais, fundamentado nos preceitos constitucionais em
especial o que trata o art. 40 §1º, inciso III, alínea “a”, da Constituição
da República, e ainda com base na Emenda Constitucional 41/2003,
Art. 6º, usando ainda do que dispõe a Legislação Infraconstitucional
Municipal, Lei Complementar n°160, de 12 de dezembro de 2012,
que rege o Regime Próprio de Previdência Social no âmbito do
Município de Valença Estado do Rio de Janeiro, em especial o que
dispõe o art. 21 incisos I, II e II, tendo reajustes de acordo com os
índices do INSS e,

Dr. Álvaro Cabral da Silva
Prefeito Municipal

Considerando os termos do Processo Administrativo n° 248/
249 de 2015;
NOTA DE ESCLARECIMENTO

RESOLVE

CONSIDERANDO OS TERMOS DO DECRETO 77/2015 QUE
DISPÕE SOBRE A REALIZAÇÃO DO CENSO
PREVIDENCIÁRIO DOS APOSENTADOS PENSIONISTAS
E SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS SEGURADOS DO
PREVI-VALENÇA E AINDA CADASTRAMENTO DO TEMPO
DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
TITULARES DE CARGOS EFETIVOS DOS PODERES
EXECUTIVO E LEGISLATIVO MUNICIPAL.

Art. 1º CONCEDER, o benefício APOSENTADORIA POR
IDADE, ao servidor JORGE SÉRGIO MOREIRA DE SOUZA,
brasileiro, portador do CPF n°427.913.087-68, mat.107913; NIT
n°103.17548.70-8, efetivo no cargo de PEDREIRO, lotado na
Secretaria Municipal de Serviços Públicos.
Art. 2° Os PROVENTOS recebidos pelo servidor foram
calculados com base no que trata o artigo 40, §1º da Constituição
da República e, em harmonia com o art. 44 da Lei Complementar
160 de 12 de dezembro de 2012, fixados através de sistema eletrônico
ASPPREV, conforme fls.51/55 do processo administrativo 248 de
2015 com valor de R$1.054,55 (mil e cinquenta e quatro reais e
cinquenta e cinco).

O PREVI VALENÇA INFORMA QUE EM VIRTUDE DE
GREVE DO INSS, O ART.5º, II DO DECRETO 77/2015 –
APRESENTAÇÃO DE ORIGINAL E CÓPIA DO CNIS – FICA
IMPOSSIBILITADO DE SER ATENDIDO RAZÃO PELA
QUAL O CENSO ENCONTRA-SE SUSPENSO.

I – A parcela obtida foi assim somada:
a) Valor Salário Base R$1.145,57 (mil cento e quarenta e cinco reais
e cinquenta e sete centavos);
b) Salários Apurados 251;
c) Salários Utilizados 200 (80%) e Desprezados 51;
d) Valor da Média Utilizada R$1.345,04 (mil trezentos e quarenta e
cinco reais e quatro centavos);

EM HAMRONIA COM O ART.15 DO DECRETO 77/2015,
INFORMAMOS QUE OS PRAZOS DESCRITOS NO ANEXO
I SERÃO MODIFICADOS E AMPLAMENTO DIVULGADOS
PARA MELHOR ATENDIMENTO DOS OBJETIVOS DO
CENSO PREVIDENCIÁRIO 2015.

Art. 3° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

David Barbosa Nogueira
COMISSÃO ESPECIAL DE REALIZAÇÃO DO CENSO
PREVIDENCIÁRIO 2015.
PREVI VALENÇA

Registre-se, publique-se, cumpre-se.
CARLOS AUGUSTO CELINO BASTOS LISBOA FILHO
Diretor Executivo do PREVI VALENÇA
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Prefeitura Municipal
de Valença-RJ
PORTARIA PREVI-VALENÇA/PMV, N.º038 de 01 de Julho de
2015.

PORTARIA PREVI-VALENÇA/PMV, N.º039 de 06 de Julho de
2015.

“Dispõe sobre a concessão do benefício de APOSENTADORIA POR
IDADE a servidora MARIA NILZA DA SILVA no Âmbito do PREVIVALENÇA Instituto de Previdência do Município de Valença.”

“Dispõe sobre a concessão do benefício de APOSENTADORIA POR
IDADE ao servidor CARLINDO JULIA no Âmbito do PREVIVALENÇA Instituto de Previdência do Município de Valença.”

CARLOS AUGUSTO CELINO BASTOS LISBOA FILHO,
DIRETOR EXECUTIVO DO PREVI-VALENÇA, no uso de suas
atribuições legais, fundamentado nos preceitos constitucionais em
especial o que trata o art. 40 §1º, inciso III, alínea “a”, da Constituição
da República, e ainda com base na Emenda Constitucional 41/2003,
Art. 6º, usando ainda do que dispõe a Legislação Infraconstitucional
Municipal, Lei Complementar n°160, de 12 de dezembro de 2012,
que rege o Regime Próprio de Previdência Social no âmbito do
Município de Valença Estado do Rio de Janeiro, em especial o que
dispõe o art. 21 incisos I, II e II, tendo reajustes de acordo com os
índices do INSS;

CARLOS AUGUSTO CELINO BASTOS LISBOA FILHO,
DIRETOR EXECUTIVO DO PREVI-VALENÇA, no uso de suas
atribuições legais, fundamentado nos preceitos constitucionais em
especial o que trata o art. 40 §1º, inciso III, alínea “a”, da Constituição
da República, e ainda com base na Emenda Constitucional 41/2003,
Art. 6º, usando ainda do que dispõe a Legislação Infraconstitucional
Municipal, Lei Complementar n°160, de 12 de dezembro de 2012,
que rege o Regime Próprio de Previdência Social no âmbito do
Município de Valença Estado do Rio de Janeiro, em especial o que
dispõe o art. 21 incisos I, II e II, tendo reajustes de acordo com os
índices do INSS;

Considerando os termos do Processo Administrativo n° 396/
397 de 2015;

Considerando os termos do Processo Administrativo n° 336/
335 de 2015;

RESOLVE

RESOLVE

Art. 1º CONCEDER, o benefício APOSENTADORIA POR
IDADE, a servidora MARIA NILZA DA SILVA , brasileira, portadora
do CPF n°026.744.197-50, mat.121061; NIT n°1703763796-1, efetiva
no cargo de AGENTE EDUCADOR II , lotada na Secretaria
Municipal de Educação.

Art. 1º CONCEDER, o benefício APOSENTADORIA POR
IDADE, ao servidor CARLINDO JULIA, brasileiro, portador do CPF
n°923.969.257-68, mat.109983; NIT n°170.24620.91-7, efetivo no
cargo de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, lotado na Secretaria
Municipal de Serviços Públicos .

Art. 2° Os PROVENTOS recebidos pelo servidor foram
calculados com base no que trata o artigo 40, §1º da Constituição
da República e, em harmonia com o art. 44 da Lei Complementar
160 de 12 de dezembro de 2012, fixados através de sistema eletrônico
ASPPREV, conforme fls.40/43 do processo administrativo 397 de
2015 com valor de R$788,00 (setecentos e oitenta e oito reais).

Art. 2° Os PROVENTOS recebidos pelo servidor foram
calculados com base no que trata o artigo 40, §1º da Constituição
da República e, em harmonia com o art. 44 da Lei Complementar
160 de 12 de dezembro de 2012, fixados através de sistema eletrônico
ASPPREV, conforme fls.54 do processo administrativo 335 de 2015
com valor de R$788,00 (setecentos e oitenta e oito reais).

I – A parcela obtida foi assim somada:

I – A parcela obtida foi assim somada:

a) Valor Salário Base R$ (centavos);
b) Salários Apurados 121;
c) Salários Utilizados 96 - 80% e Desprezados 25;
d) Valor da Média Utilizada R$1.251,78(mil duzentos e cinquenta e
um reais e setenta e oito centavos);

a) Valor Salário Base R$788,00 (setecentos e oitenta e oito reais);
b) Salários Apurados 203;
c) Salários Utilizados 162 - 80% e Desprezados 41;
d) Valor da Média Utilizada R$999,10(novecentos e noventa e nove
reais e dez centavos);

Art. 3° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação
revogadas as disposições em contrário.

Art. 3° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação
revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, publique-se, cumpre-se.

Registre-se, publique-se, cumpre-se.

CARLOS AUGUSTO CELINO BASTOS LISBOA FILHO
Diretor Executivo do PREVI VALENÇA

CARLOS AUGUSTO CELINO BASTOS LISBOA FILHO
Diretor Executivo do PREVI VALENÇA
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Prefeitura Municipal
de Valença-RJ
PORTARIA PREVI-VALENÇA/PMV, N.º041 de 06 Julho de
2015.

PORTARIA PREVI-VALENÇA/PMV, N.º043 de 03 Agosto de
2015.

“Dispõe sobre a concessão do benefício de APOSENTADORIA POR
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO a servidora NEUZA MARIA FIGUEIRA
E SILVA no Âmbito do PREVI-VALENÇA Instituto de Previdência
do Município de Valença.”

“Dispõe sobre a concessão do benefício de APOSENTADORIA POR
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO a servidora MARIA ROSAURA
PETRILLO BARROSO no Âmbito do PREVI-VALENÇA Instituto
de Previdência do Município de Valença.”

CARLOS AUGUSTO CELINO BASTOS LISBOA FILHO,
DIRETOR EXECUTIVO DO PREVI-VALENÇA, no uso de suas
atribuições legais, fundamentado nos preceitos constitucionais em
especial o que trata o art. 40 §1º, inciso III, alínea “a”, da Constituição
da República, e ainda com base na Emenda Constitucional 41/2003,
Art. 6º, usando ainda do que dispõe a Legislação Infraconstitucional
Municipal, Lei Complementar n°160, de 12 de dezembro de 2012,
que rege o Regime Próprio de Previdência Social no âmbito do
Município de Valença Estado do Rio de Janeiro, em especial o que
dispõe o art. 20, Parágrafo 1º e 2º, incisos I, II e II, tendo garantida
a paridade de reajustes com os servidores ativos, e ainda em
harmonia com o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de
Valença e,

CARLOS AUGUSTO CELINO BASTOS LISBOA FILHO,
DIRETOR EXECUTIVO DO PREVI-VALENÇA, no uso de suas
atribuições legais, fundamentado nos preceitos constitucionais em
especial o que trata o art. 40 §1º, inciso III, alínea “a”, da Constituição
da República, e ainda com base na Emenda Constitucional 41/2003,
Art. 6º, usando ainda do que dispõe a Legislação Infraconstitucional
Municipal, Lei Complementar n°160, de 12 de dezembro de 2012,
que rege o Regime Próprio de Previdência Social no âmbito do
Município de Valença Estado do Rio de Janeiro, em especial o que
dispõe o art. 20, Parágrafo 1º e 2º, incisos I, II e II, tendo garantida
a paridade de reajustes com os servidores ativos, e ainda em
harmonia com o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de
Valença e,

Considerando os termos do Processo Administrativo n°206
e 207 de 2015;

Considerando os termos do Processo Administrativo n°420/
421 de 2015;

RESOLVE

RESOLVE

Art. 1º CONCEDER, o benefício APOSENTADORIA TEMPO
DE CONTRIBUIÇÃO, a servidora NEUZA MARIA FIGUEIRA E
SILVA, brasileira, portadora do CPF n°816.710.757-49, mat.113433;
NIT n°1084700418-7, efetiva no cargo de PROFESSOR II, lotada na
Secretaria Municipal de Educação.

Art. 1º CONCEDER, o benefício APOSENTADORIA TEMPO
DE CONTRIBUIÇÃO, a servidora MARIA ROSAURA PETRILLO
BARROSO , brasileira, portadora do CPF n°821.037.047-20,
mat.115088; NIT n°12141253367, efetiva no cargo de PROFESSOR
II, lotada na Secretaria Municipal de Educação.

Art. 2° Os PROVENTOS recebidos pelo servidor foram
calculados com base no que trata o artigo 40, §1º da Constituição
da República e, em harmonia com o art. 44 da Lei Complementar
160 de 12 de dezembro de 2012, fixados através de sistema eletrônico
ASPPREV, conforme fls.52/56 do processo administrativo 206 de
2015 com valor de R$1.879,16 (mil oitocentos e setenta e nove reais
e dezesseis centavos).

Art. 2° Os PROVENTOS recebidos pelo servidor foram
calculados com base no que trata o artigo 40, §1º da Constituição
da República e, em harmonia com o art. 44 da Lei Complementar
160 de 12 de dezembro de 2012, fixados através de sistema eletrônico
ASPPREV, conforme fls.73/77 do processo administrativo 420 de
2015 com valor de R$1.991,93 (mil novecentos e noventa e um reais
e noventa e três centavos).

I – As parcelas referentes aos valores acima descritos são
oriundas do salário base do cargo de PROFESSOR II com valor de
R$1.342,26 (mil trezentos e quarenta e dois reais e vinte e cinco
centavos), acrescido de 40% referentes aos ATSs, R$536,90
(quinhentos e trinta e seis reais e noventa centavos), de acordo com
art. 126 e 129 da Lei Complementar Municipal 28/1999 que dispõe
sobre o Estatuto dos Servidores Públicos de Valença/RJ.

I – As parcelas referentes aos valores acima descritos são
oriundas do salário base do cargo de PROFESSOR II com valor de
R$1.422,81 (mil quatrocentos e vinte e dois reais e oitenta e um
centavos), acrescido de 40% referentes aos ATSs, R$569,12
(quinhentos e sessenta e nove reais e doze centavos), de acordo
com art. 126 e 129 da Lei Complementar Municipal 28/1999 que
dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos de Valença/RJ.

Art. 3° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Art. 3° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, publique-se, cumpre-se.

Registre-se, publique-se, cumpre-se.

CARLOS AUGUSTO CELINO BASTOS LISBOA FILHO
Diretor Executivo do PREVI VALENÇA

CARLOS AUGUSTO CELINO BASTOS LISBOA FILHO
Diretor Executivo do PREVI VALENÇA
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Prefeitura Municipal
de Valença-RJ
PORTARIA PREVI-VALENÇA/PMV, N.º044 de 03 Agosto de
2015.

PORTARIA PREVI-VALENÇA/PMV, N.º045 de 08 Agosto de
2015.

“Dispõe sobre a concessão do benefício de APOSENTADORIA POR
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO a servidora ROSANA
VASCONCELOS ESTEVES BATISTA no Âmbito do PREVIVALENÇA Instituto de Previdência do Município de Valença.”

“Dispõe sobre a concessão do benefício de APOSENTADORIA POR
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO a servidora FRANCISCA DE
OLIVEIRA GONÇALVES no Âmbito do PREVI-VALENÇA Instituto
de Previdência do Município de Valença.”

CARLOS AUGUSTO CELINO BASTOS LISBOA FILHO,
DIRETOR EXECUTIVO DO PREVI-VALENÇA, no uso de suas
atribuições legais, fundamentado nos preceitos constitucionais em
especial o que trata o art. 40 §1º, inciso III, alínea “a”, da Constituição
da República, e ainda com base na Emenda Constitucional 41/2003,
Art. 6º, usando ainda do que dispõe a Legislação Infraconstitucional
Municipal, Lei Complementar n°160, de 12 de dezembro de 2012,
que rege o Regime Próprio de Previdência Social no âmbito do
Município de Valença Estado do Rio de Janeiro, em especial o que
dispõe o art. 20, Parágrafo 1º e 2º, incisos I, II e II, tendo garantida
a paridade de reajustes com os servidores ativos, e ainda em
harmonia com o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de
Valença e,

CARLOS AUGUSTO CELINO BASTOS LISBOA FILHO,
DIRETOR EXECUTIVO DO PREVI-VALENÇA, no uso de suas
atribuições legais, fundamentado nos preceitos constitucionais em
especial o que trata o art. 40 §1º, inciso III, alínea “a”, da Constituição
da República, e ainda com base na Emenda Constitucional 41/2003,
Art. 6º, usando ainda do que dispõe a Legislação Infraconstitucional
Municipal, Lei Complementar n°160, de 12 de dezembro de 2012,
que rege o Regime Próprio de Previdência Social no âmbito do
Município de Valença Estado do Rio de Janeiro, em especial o que
dispõe o art. 20, Parágrafo 1º e 2º, incisos I, II e II, tendo garantida
a paridade de reajustes com os servidores ativos, e ainda em
harmonia com o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de
Valença e,

Considerando os termos do Processo Administrativo n°444/
443 de 2015;

Considerando os termos do Processo Administrativo n°435/
436 de 2015;

RESOLVE

RESOLVE

Art. 1º CONCEDER, o benefício APOSENTADORIA TEMPO
DE CONTRIBUIÇÃO, a servidora ROSANA VASCONCELOS
ESTEVES BATISTA, brasileira, portadora do CPF n°657.482.55715, mat.115916; NIT n°120.98418.00-2, efetiva no cargo de
PROFESSOR I, lotada na Secretaria Municipal de Educação.

Art. 1º CONCEDER, o benefício APOSENTADORIA TEMPO
DE CONTRIBUIÇÃO, a servidora FRANCISCA DE OLIVEIRA
GONÇALVES, brasileira, portadora do CPF n°781.603.407-53,
mat.113085; NIT n°170.37637.20-1, efetiva no cargo de PROFESSOR
II, lotada na Secretaria Municipal de Educação.

Art. 2° Os PROVENTOS recebidos pelo servidor foram
calculados com base no que trata o artigo 40, §1º da Constituição
da República e, em harmonia com o art. 44 da Lei Complementar
160 de 12 de dezembro de 2012, fixados através de sistema eletrônico
ASPPREV, conforme fls.46/50 do processo administrativo 443 de
2015 com valor de R$2.063,07 (dois mil e sessenta três reais e sete
centavos).

Art. 2° Os PROVENTOS recebidos pelo servidor foram
calculados com base no que trata o artigo 40, §1º da Constituição
da República e, em harmonia com o art. 44 da Lei Complementar
160 de 12 de dezembro de 2012, fixados através de sistema eletrônico
ASPPREV, conforme fls.49/51 do processo administrativo 435 de
2015 com valor de R$1.991,93 (mil novecentos e noventa e um reais
e noventa e três centavos).

I – As parcelas referentes aos valores acima descritos são
oriundas do salário base do cargo de PROFESSOR I com valor de
R$1.422,81 (mil quatrocentos e vinte e dois reais e oitenta e um
centavos), acrescido de 45% referentes aos ATSs, R$640,26
(seiscentos e quarenta reais e vinte e seis centavos), de acordo
com art. 126 e 129 da Lei Complementar Municipal 28/1999 que
dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos de Valença/RJ.

I – As parcelas referentes aos valores acima descritos são
oriundas do salário base do cargo de PROFESSOR II com valor de
R$1.991,93 (mil novecentos e noventa e um reais e noventa e três
centavos), acrescido de 40% referentes aos ATSs, R$569,12
(quinhentos e sessenta e nove reais e doze centavos), de acordo
com art. 126 e 129 da Lei Complementar Municipal 28/1999 que
dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos de Valença/RJ.

Art. 3° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Art. 3° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, publique-se, cumpre-se.

Registre-se, publique-se, cumpre-se.

CARLOS AUGUSTO CELINO BASTOS LISBOA FILHO
Diretor Executivo do PREVI VALENÇA

CARLOS AUGUSTO CELINO BASTOS LISBOA FILHO
Diretor Executivo do PREVI VALENÇA
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Prefeitura Municipal
de Valença-RJ
PORTARIA PREVI-VALENÇA/PMV, N.º046 de 12 de Agosto de
2015.

PORTARIA PREVI-VALENÇA/PMV, N.º048 de 06 DE Julho de
2015.

“Dispõe sobre a concessão do benefício de APOSENTADORIA POR
IDADE ao servidor RENATO DA SILVA NETO no Âmbito do PREVIVALENÇA Instituto de Previdência do Município de Valença.”

“Dispõe sobre a concessão do benefício de APOSENTADORIA POR
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO ao servidor JOSE NELSON DO
NASCIMENTO no Âmbito do PREVI-VALENÇA Instituto de
Previdência do Município de Valença.”

CARLOS AUGUSTO CELINO BASTOS LISBOA FILHO,
DIRETOR EXECUTIVO DO PREVI-VALENÇA, no uso de suas
atribuições legais, fundamentado nos preceitos constitucionais em
especial o que trata o art. 40 §1º, inciso III, alínea “a”, da Constituição
da República, e ainda com base na Emenda Constitucional 41/2003,
Art. 6º, usando ainda do que dispõe a Legislação Infraconstitucional
Municipal, Lei Complementar n°160, de 12 de dezembro de 2012,
que rege o Regime Próprio de Previdência Social no âmbito do
Município de Valença Estado do Rio de Janeiro, em especial o que
dispõe o art. 21 incisos I, II e II, tendo reajustes de acordo com os
índices do INSS;

CARLOS AUGUSTO CELINO BASTOS LISBOA FILHO,
DIRETOR EXECUTIVO DO PREVI-VALENÇA, no uso de suas
atribuições legais, fundamentado nos preceitos constitucionais em
especial o que trata o art. 40 §1º, inciso III, alínea “a”, da Constituição
da República, e ainda com base na Emenda Constitucional 41/2003,
Art. 6º, usando ainda do que dispõe a Legislação Infraconstitucional
Municipal, Lei Complementar n°160, de 12 de dezembro de 2012,
que rege o Regime Próprio de Previdência Social no âmbito do
Município de Valença Estado do Rio de Janeiro, em especial o que
dispõe o art. 20 incisos I, II e II, tendo garantida a paridade de
reajustes com os servidores ativos, e ainda em harmonia com o
Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Valença e,

Considerando os termos do Processo Administrativo n° 462/
463 de 2015;

Considerando os termos do Processo Administrativo n°349
e 350 de 2015;

RESOLVE
RESOLVE
Art. 1º CONCEDER, o benefício APOSENTADORIA POR
IDADE, ao servidor RENATO DA SILVA NETO, brasileiro, portador
do CPF n°168.381.306-53, mat.105147; NIT n°106.43711.01-2, efetivo
no cargo de Vigia, lotado na Secretaria Municipal de Serviços
Públicos.

Art. 1º CONCEDER, o benefício APOSENTADORIA TEMPO
DE CONTRIBUIÇÃO, ao servidor JOSE NELSON DO
NASCIMENTO, brasileiro, portador do CPF n°615368307-04,
mat.123404; NIT n°1064420813-6, efetivo no cargo de PINTOR, lotado
na Secretaria Municipal de Serviços Públicos.

Art. 2° Os PROVENTOS recebidos pelo servidor foram
calculados com base no que trata o artigo 40, §1º da Constituição
da República e, em harmonia com o art. 44 da Lei Complementar
160 de 12 de dezembro de 2012, fixados através de sistema eletrônico
ASPPREV, conforme fls.34/36 do processo administrativo 462 de
2015 com valor de R$788,00 (setecentos e oitenta e oito reais).

Art. 2° Os PROVENTOS recebidos pelo servidor foram
calculados com base no que trata o artigo 40, §1º da Constituição
da República e, em harmonia com o art. 44 da Lei Complementar
160 de 12 de dezembro de 2012, fixados através de sistema eletrônico
ASPPREV, conforme fls.44/48 do processo administrativo 349 de
2015 com valor de R$1.718,37 (mil setecentos e dezoito reais e
trinta e sete centavos).

I – A parcela obtida foi assim somada:
a) Valor Salário Base R$1.145,57 (mil cento e quarenta e cinco
reais e cinquenta e sete centavos);
b) Salários Apurados 89
c) Salários Utilizados 71 - 80% e Desprezados 18;
d) Valor da Média Utilizada R$929,44(novecentos e vinte e nove reais
quarenta e quatro centavos);

I – As parcelas referentes aos valores acima descritos são
oriundas do salário base do cargo de Pintor com valor de R$1.145,57
(mil cento e quarenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos),
acrescido de 50% referentes aos ATSs, R$572,80 (quinhentos e
setenta e dois reais e oitenta centavos), de acordo com art. 126 e
129 da Lei Complementar Municipal 28/1999 que dispõe sobre o
Estatuto dos Servidores Públicos de Valença/RJ.

Art. 3° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação
revogadas as disposições em contrário.

Art. 3° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, publique-se, cumpre-se.

Registre-se, publique-se, cumpre-se.
CARLOS AUGUSTO CELINO BASTOS LISBOA FILHO
Diretor Executivo do PREVI VALENÇA

CARLOS AUGUSTO CELINO BASTOS LISBOA FILHO
Diretor Executivo do PREVI VALENÇA
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Prefeitura Municipal
de Valença-RJ
PORTARIA PMV, Nº. 490, DE 28 DE AGOSTO DE 2015.

PORTARIA PREVI-VALENÇA/PMV, N.º0049 de 25 de agosto de
2015.

ÁLVARO CABRAL DA SILVA, PREFEITO DO MUNICÍPIO
DE VALENÇA, ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas
atribuições legais, de acordo com o Art. 69, VI, da Lei Orgânica do
Município e,

“Dispõe sobre a concessão do benefício de APOSENTADORIA POR
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO a servidora ROSILANE FURTADO
STIVANIM no Âmbito do PREVI-VALENÇA Instituto de Previdência
do Município de Valença. Conforme DETERMINAÇÃO JUDICIAL”

Considerando os termos da Deliberação nº. 262 do Tribunal
de Contas do Estado do Rio de Janeiro e a necessidade de indicação
de pessoa responsável pelo envio de atos obrigatórios;

CARLOS AUGUSTO CELINO BASTOS LISBOA FILHO,
DIRETOR EXECUTIVO DO PREVI-VALENÇA, no uso de suas
atribuições legais, fundamentado nos preceitos constitucionais em
especial o que trata o art. 40 da Constituição da República e,

Considerando o processo administrativo nº. 20414/2015
RESOLVE:

Considerando os termos da sentença proferida no Processo
Judicial Corrente na Segunda Vara de Justiça na Comarca de Valença
nº0003691-39.2011.8.19.0064;

Art. 1º - DESIGNAR, a partir desta data, as pessoas abaixo
elencadas para serem responsáveis pela inserção de dados,
manutenção e envio dos atos obrigatórios ao Tribunal de Contas do
Estado do Rio de Janeiro – TCE/RJ através do Sistema SIGFIS,
para atender ao que determina a Deliberação nº. 262, devendo
observar os prazos e parâmetros para envio dos dados e documentos.

Considerando que não houve Certidão de Tempo de
Contribuição junto ao PREVI-VALENÇA, haja vista que a aposentada
pertence ao Regime Celetista;

Procuradoria Geral do Município:

Considerando os termos dos Processos Administrativos nº
226-227/2015;

- Beatriz Mendes Lameira G. Escrivani (titular)
- Adriana A.D. Bittencourt (substituta)

RESOLVE
Departamento de Licitação e Compras – Prefeitura e Fundos:
Art. 1º CONCEDER, o benefício APOSENTADORIA TEMPO
DE CONTRIBUIÇÃO, a servidora CELESTISTA ROSILANE
FURTADO STIVANIM, brasileira, portadora do CPF n°654.233.56768, mat.15989; NIT n°10847001099, ocupante do cargo de
PROFESSOR, lotada na Secretaria Municipal de Educação.

- Priscilla Nascimento Pereira (Titular)
- Bianca Maria de Paula (substituta)
Departamento de Licitação e Compras – Fundo Municipal de Saúde:

Art. 2° Os PROVENTOS recebidos pelo servidor foram
calculados com base no que trata o artigo 40, §1º da Constituição
da República e, em harmonia com o art. 44 da Lei Complementar
160 de 12 de dezembro de 2012, fixados com base nas três últimas
remunerações recebidas, conforme fls.43/45 e 58 do processo
administrativo 226 de 2015 com valor de R$1.598,67 (mil quinhentos
e noventa e oito reais e sessenta e sete centavos).

- Lucilei da Silva (titular)
- Carla Pinto Gama (substituta)
Art. 2º - As pessoas designadas deverão manter registro
em arquivo próprio de toda documentação enviada pelo Sistema
SIGFIS – Deliberação nº. 262, para fins de fiscalizações e inspeções
a que possam vir a serem submetidos os setores correspondentes.

Art. 3° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
com efeitos de acordo com a sentença proferida no processo judicial
nº nº0003691-39.2011.8.19.0064 revogadas as disposições em
contrário.

Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Registre-se, publique-se, cumpre-se.

Gabinete do Prefeito, em 28 de agosto de 2015.

Álvaro Cabral da Silva

CARLOS AUGUSTO CELINO BASTOS LISBOA FILHO
Diretor Executivo do PREVI VALENÇA
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Prefeitura Municipal
de Valença-RJ
PORTARIA PMV, Nº. 491, DE 28 DE AGOSTO DE 2015.

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

ÁLVARO CABRAL DA SILVA, PREFEITO DO MUNICÍPIO
DE VALENÇA, ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas
atribuições legais, de acordo com o Art. 69, VI, da Lei Orgânica do
Município e,

Gabinete do Prefeito, 01 de setembro de 2015.

Considerando os termos do processo administrativo nº.
14088/2015 e Portaria PMV nº. 399, de 29 de junho de 2015;

Prefeito

Álvaro Cabral da Silva

DECRETO Nº. 92, DE 01 DE SETEMBRO DE 2015.

RESOLVE:
Art.1º - Determinar, que a partir do dia 09 de junho de
2015, a servidora MARIA LÚCIA RODRIGUES, matrícula nº. 137.111,
ocupante da função de Diretora Adjunta da E.M. Maria Medianeira,
Nível A, passe a perceber a função de confiança equivalente ao
Símbolo FC7.
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua
publicação, com efeitos retroativos a 09 de junho de 2015, revogadas
as disposições em contrário.

Ementa: “Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional
Suplementar dando providências correlatas”.
O Prefeito do Município de Valença, Estado do Rio de
Janeiro, eleito e empossado, usando de suas atribuições legais e
considerando o que dispõe a Lei nº. 2.831, de 17 de dezembro de
2014 c/c Lei nº. 2.836/2015;
DECRETA
Art. 1º - Fica aberto o Crédito Adicional Suplementar até o
valor de R$ 295.000,00 (duzentos e noventa e cinco mil reais), para
atender as despesas assim codificado:

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

U.O

Identificação do Programa

Gabinete do Prefeito, 28 de agosto de 2015.

Funcional
Programática

Categoria
Econômica

Recurso

02.04

Contrapartida de Convênios

04.122.2005.2010

4.4.90.51.00.00

000

225.000,00

02.09

Manutenção e
04.122.2011.2001
Operacionalização da Secretaria

3.3.90.36.99.00

000

70.000,00

Álvaro Cabral da Silva

TOTAL

Prefeito

Valor da
Dotação

295.000,00

Art. 2º - A fonte de recurso para abertura do presente crédito
adicional suplementar é proveniente de anulação da seguinte dotação
do orçamento em vigor:
U.O

Identificação do Programa

Funcional
Programática

Categoria
Econômica

02.04

Manutenção e
04.122.2005.2001
Operacionalização da Secretaria

3.3.90.39.99.99

000

55.000,00

02.09

Manutenção e Ampliação dos
Serviços de Iluminação Pública

15.452.2011.2040

3.3.90.39.99.99

000

200.000,00

02.09

Manutenção e Ampliação dos
Serviços de Coleta de Esgoto

17.512.2011.2044

3.3.90.30.99.00

000

20.000,00

02.09

Manutenção e Ampliação de
Estradas Municipais

26.782.2011.2046

3.3.90.39.99.99

000

20.000,00

PORTARIA PMV, Nº. 492, DE 01 DE SETEMBRO DE 2015.
ÁLVARO CABRAL DA SILVA, PREFEITO DO MUNICÍPIO
DE VALENÇA, ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas
atribuições legais, de acordo com o Art. 69, VI, da Lei Orgânica do
Município e,
Considerando o processo administrativo nº. 19431/2015;

Recurso

Valor da
Dotação

RESOLVE:
TOTAL

295.000,00

Art. 1º - NOMEAR, a partir do dia 03 de agosto de 2015, o
Sr. JOSÉ RICARDO PEREIRA GRIJÓ, para exercer o Cargo
Comissionado de Chefe da Seção de Expediente, Símbolo CC9,
junto a Secretaria Municipal de Educação.

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

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação, com efeitos retroativos a 03 de agosto de 2015.

Álvaro Cabral da Silva
Prefeito
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Prefeitura Municipal
de Valença-RJ
DECRETO Nº. 98, DE 10 DE SETEMBRO DE 2015.
Ementa: “Dispõe sobre a abertura de Crédito Especial dando
providências correlatas”.
O Prefeito do Município de Valença, Estado do Rio de Janeiro,
usando de suas atribuições legais e considerando o que dispõe a
Lei nº. 2.876, de 02 de setembro de 2015;
DECRETA
Artigo 1º - Fica aberto Crédito Especial até o valor de R$
1.208.338,80 (um milhão, duzentos e oito mil, trezentos e trinta e
oito reais e oitenta centavos), para atender as despesas, assim
codificado:
U.O

02.15

Identificação do Programa

Funcional
Programática

Programa Esporte e Lazer na 27.812.2020.1034
Cidade (PELC)

Categoria
Econômica

Recurso

Valor da
Dotação

3.1.90.04.00.00
3.3.90.30.99.00
3.3.90.32.00.00
3.3.90.33.99.00
3.3.90.39.99.99
4.4.90.52.99.00

012/000
012/000
012/000
012/000
012/000
012/000

993.240,00
38.994,90
18.238,80
18.725,10
91.140,00
48.000,00

TOTAL

1.208.338,80

Art. 2º - A fonte de recurso para abertura do presente Crédito
Especial é proveniente de recursos financeiros oriundos do Convênio
nº. 809854/2014 celebrado com a União, por intermédio do Ministério
do Esporte e anulação das seguintes dotações do Orçamento
Municipal em vigor:
U.O

02.15

Identificação do Programa

Funcional
Programática

Manutenção da Educação 27.812.2020.2070
Física, Desporto e Lazer

Categoria
Econômica

Recurso

3.3.90.36.99.00
4.4.90.50.99.00
4.4.90.52.99.00

000
000
000

TOTAL

Valor da
Dotação

15.000,00
45.000,00
15.298,80

75.298,80

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito, 10 de setembro de 2015.
REGISTRE-SE; PUBLIQUE-SE INCLUSIVE POR AFIXAÇÃO;
CUMPRA-SE.
Álvaro Cabral da Silva
Prefeito

Atos do Poder Legislativo
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Ata da Quinquagésima Primeira Reunião da Terceira Sessão Ordinária
do Sexto Período da Décima Sétima Legislatura, realizada no dia 26
de Agosto de 2015. Aos vinte e seis dias do mês de agosto do ano de
dois mil e quinze, às dezessete horas, nesta cidade de Valença, Estado
do Rio de Janeiro, em sua sede à Praça XV de Novembro, 676, na sala
do Plenário, reuniram-se à Câmara Municipal de Valença, sob a
Presidência do Exmo. Sr. Vereador Genaro Eurico Rocha, os Exmos.
Edis: Braz Elísio Ricardo dos Santos, Fábio Antônio Pires Jorge, Felipe
Fulgencio Farias, José Reinaldo Alves Bastos, Luiz Antônio Rocha de
Assumpção Filho, Marcelo Moreira de Oliveira, Michelle Vieira Cabral
da Silva, Paulo Celso Alves Pena, Paulo Jorge César, Salvador de Souza
e Silvio Rogério Furtado da Graça. Em seguida, o Senhor Presidente
convidou a todos para rezarem a oração do Pai Nosso. Convidou
também o Sr. Rafael Alves Romano Sanarelli para fazer parte do
plenário. Iniciando o expediente, o 1º. Secretário Salvador de Souza
fez a chamada dos Srs. Vereadores, respondendo a presença os Exmos.
Edis: Braz Elísio Ricardo dos Santos, Fábio Antônio Pires Jorge, Felipe
Fulgencio Farias, Genaro Eurico Rocha, José Reinaldo Alves Bastos,
Luiz Antônio Rocha de Assumpção Filho, Marcelo Moreira de Oliveira,
Michelle Vieira Cabral da Silva, Paulo Celso Alves Pena, Paulo Jorge
César, Salvador de Souza e Silvio Rogério Furtado da Graça. Havendo
quorum legal, o Presidente Genaro Eurico Rocha passou a leitura do
expediente ao Assessor de Mesa, Fábio Geraldo Fontes. Ofícios nºs.
714 e 719/GAB/2015, do Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Valença,
Álvaro Cabral da Silva, em resposta aos requerimentos dos
senhores Vereadores. Portaria nº. 026/2015, do Exmo. Sr.
Presidente da Câmara Municipal de Valença Genaro Eurico Rocha,
que cria a Comissão constituída pelos seguintes servidores: Maria
de Fátima – matrícula nº. 104.02/2001; Cláudia Valéria dos Reis
Novaes – matrícula nº. 101.02/2001 e Tânia Lúcia da Cunha Santos
Paula – matrícula nº. 103.02/2001, sob a presidência do primeiro,
para estudar e propor normas, junto à empresa contratada,
visando a realização de concurso público de provas ou de provas
e títulos, para provimento dos cargos efetivos criados no quadro
de cargos permanentes da Câmara Municipal de Valença, criados
pela Lei Complementar nº. 187, de 14 de julho de 2015, publicada
no Boletim Oficial nº. 696, de 06/08/2015 e promulgados em 25/
08/2015, publicado em agosto de 2015. Parecer da Comissão de
Finanças e Orçamento ao Projeto de Lei Ordinária n°. 42/2015,
de 09/06/2015, origem Mensagem n°. 27/2015 do Poder
Executivo, que dispõe sobre abertura de crédito especial no valor
de R$1.208.338,80 (um milhão, duzentos e oito mil, trezentos e
trinta e oito reais e oitenta centavos), e dá outras providências,
opinando pela regular tramitação do projeto. O referido projeto
entrará em primeira discussão na próxima sessão, dia 01/09/
2015. Requerimento n°. 248/2015, de 26/08/2015, do Vereador
Marcelo Moreira de Oliveira, ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal de
Valença, Álvaro Cabral da Silva, solicitando-lhe cópia de inteiro teor
dos seguintes processos:, 19905, 19906, 19907, 19908, 19909,
19910, 19911, 19912, 19913, 19914, 19915 e 19916/2015. Sem que
ninguém quisesse discutir, o mesmo foi colocado em votação, sendo
aprovado à unanimidade. Requerimento n°. 249/2015, de 26/08/2015,
do Vereador Felipe Fulgencio Farias, ao Gerente da Empresa de
Ônibus Princesa da Serra, solicitando-lhe que disponibilize uma linha
de ônibus no horário de 05:00 horas para as Comunidades do
Cambota, Vadinho Fonseca e Santa Rosa II. Sem que ninguém
quisesse discutir, o mesmo foi colocado em votação, sendo aprovado
à unanimidade. Requerimento n°. 250/2015, de 26/08/2015, do
Vereador Salvador de Souza, ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal de
Valença, Álvaro Cabral da Silva, solicitando-lhe que encaminhe ao
setor competente, para que informe a esta Casa o nome completo,
endereço e cargo das seguintes pessoas: Aline Mendes (Chefe de
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Gabinete), Madalena (Secretaria de Meio Ambiente), Curió (Secretaria
de Saúde), Eugênio (Controle Interno), Paulo Roberto Russo
(Secretário de Fazenda), Débora Russo (Secretaria de Saúde),
Sérgio Gomes (Secretário de Saúde), João Ewerton (Secretário de
Cultura), Subsecretário de Meio Ambiente, Equipe responsável pela
licitação da Secretaria de Saúde e Heitor Favieri. Sem que ninguém
quisesse discutir, o mesmo foi colocado em votação, sendo aprovado
à unanimidade. Requerimento n°. 251/2015, de 26/08/2015, do
Vereador Braz Elísio Ricardo dos Santos, ao Exmo. Sr. Prefeito
Municipal de Valença, Álvaro Cabral da Silva, solicitando-lhe que
encaminhe aos setor competente, para que envie a esta Casa de
Leis o contrato referente ao lixão de Quirino, bem como o valor do
referido contrato e a relação dos equipamentos incluídos no mesmo;
se houve ou se está em andamento licitação referente ao lixão,
caso positivo, mencionar o vencedor da licitação. Sem que ninguém
quisesse discutir, o mesmo foi colocado em votação, sendo aprovado
à unanimidade. Requerimento n°. 252/2015, de 26/08/2015, do
Vereador Paulo Celso Alves Pena, ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal
de Valença, Álvaro Cabral da Silva, solicitando-lhe que viabilize junto
à Secretaria responsável, para que seja feita a patrolagem e
ensaibramento da Rua Docílio Costa de Oliveira (antiga Rua da
Cachoeira), no Bairro São Francisco. Sem que ninguém quisesse
discutir, o mesmo foi colocado em votação, sendo aprovado à
unanimidade. Requerimento n°. 253/2015, de 26/08/2015, do
Vereador José Reinaldo Alves Bastos, ao Exmo. Sr. governador do
Estado do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, solicitando-lhe que
interceda junto ao INEA, a fim de que este Órgão não ocupe uma
das salas da Estação de Barão de Juparanã, conforme vem
anunciando; esta sala deverá ser mantida conforme o projeto original,
destinando-se aos artesãos e ponto de informações turísticas do
Distrito. Sem que ninguém quisesse discutir, o mesmo foi colocado
em votação, sendo aprovado à unanimidade. Requerimento n°. 254/
2015, de 26/08/2015, do Vereador José Reinaldo Alves Bastos, ao
Sr. Coordenador de Manutenção da CEDAE em Valença, Engenheiro
Luiz César Nascimento, solicitando-lhe reiteradamente e com a
máxima urgência que providencie a substituição dos tubos de amianto
por tubos de PVC, da rede de distribuição de água tratada instalada
em Barão de Juparanã, nas seguintes ruas: Álvaro Monteiro, Alair
Cortês, Ariovaldo Salles, Pedro Corrêa de Macedo e Travessa Ramos.
Sem que ninguém quisesse discutir, o mesmo foi colocado em
votação, sendo aprovado à unanimidade. Requerimento n°. 255/2015,
de 26/08/2015, do Vereador Silvio Rogério Furtado da Graça, ao
Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Valença, Álvaro Cabral da Silva,
solicitando-lhe que encaminhe ao setor competente, para que informe
a esta Casa de Leis a quantidade de equipamentos que usam óleo
diesel (frota total da Prefeitura Municipal d Valença); qual o consumo
mensal; que sejam enviadas as últimas notas fiscais e processo de
pagamento. Sem que ninguém quisesse discutir, o mesmo foi
colocado em votação, sendo aprovado à unanimidade. Indicação n°.
199/2015, de 26/08/2015, do Vereador Salvador de Souza, ao Exmo.
Sr. Secretário Municipal de Serviços Públicos e Defesa Civil, Sérgio
Carlos Ferraz, solicitando-lhe a pintura de uma faixa de parada em
frente ao Centro de Hemodiálise, situado na Rua João Pereira, n°.
31. Indicação n°. 200/2015, de 26/08/2015, do Vereador José
Reinaldo Alves Bastos, ao Prefeito Municipal de Valença, Álvaro
Cabral da Silva, solicitando-lhe a liberação dos veículos que foram
adquiridos, destinados às visitas domiciliares das equipes de
Estratégia de Saúde da Família – ESF. Todas as Indicações foram
deferidas pela Presidência e serão encaminhadas aos órgãos
competentes. Logo após, o Senhor Presidente, Genaro Eurico Rocha,
passou o uso da Tribuna aos Senhores Vereadores, por sistema de
rodízio. O Vereador Felipe Fulgencio Farias cumprimentou a todos.
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Fez menção a uma proposição de sua autoria apresentada hoje,
referente a colocar um horário de ônibus às cinco horas (da manhã),
para atender principalmente aos moradores dos Bairros Cambota,
Vadinho Fonseca e Santa Rosa II. O Vereador Presidente Genaro
Rocha pediu um aparte. Comentou que hoje recebeu um abaixoassinado com 500 assinaturas, referente a esse assunto. Perguntou
se pode lhe passar o mesmo. Continuando, o Vereador Felipe Farias
convidou o Presidente para assinar conjuntamente o requerimento
e juntar esse abaixo-assinado. Comentou que hoje conversou com
o Secretário de Esporte e Lazer e disse ao mesmo que o parecer ia
ser lido hoje, como foi. Reforçou que são seis núcleos e nem todos
os Distritos serão contemplados, só os Distritos de Conservatória e
Juparanã. Mencionou que hoje também será votado o projeto do
Brasil Carinhoso. Disse que todos os créditos especiais, que são
de interesse da população, não têm porque a Câmara Municipal
travar. Continua tendo o entendimento que as proposições que são
de interesse da Prefeitura têm que trancar a pauta, citando que o
PPA está tramitando nesta Casa, dizendo que o Prefeito está pedindo
para mudar o mesmo, que já foi aprovado por esta Casa, para
aumentar ainda mais os gastos com a limpeza urbana do nosso
Município. O Vereador Braz pediu um aparte. Falou para o Vereador
Felipe Farias pedir ao Secretário de Esporte para não usar as redes
sociais para falar mal da Câmara, e sim que venha a esta Casa
conversar com os Vereadores. Continuando, o Vereador Felipe Farias
disse que conversou sobre isso com o mesmo. Esclareceu que o
projeto só não foi votado antes porque faltava informação para poder
exarar o parecer junto à Comissão de Finanças e Orçamento. Quanto
à questão dos celetistas, disse que o Prefeito já podia estar
cumprindo o que foi construído nas reuniões junto à Procuradora da
Prefeitura e os outros setores. O Vereador José Reinaldo Alves Bastos
(Naldo) cumprimentou a todos. Disse que a questão do PELC não vê
mais porque votar requerimento de urgência; registrou que a resposta
estava protocolada nesta Casa desde o dia 20. Com relação aos
celetistas, disse que foi na audiência pública, e acha que não há
porque não tirar o mérito de alguém, mas tem que reconhecer que
as coisas avançaram e vão continuar avançando. Teceu comentários
sobre a perda do ATS. Falou que com a provocação da Câmara nas
reuniões houve um avanço, pois normatizaram o quadro de
empregados celetistas na Lei 185, e ainda estabeleceram no Art. 5º
um auxílio-alimentação, explicando porque o mesmo ainda não saiu.
Disse que os celetistas só perderam, e estão buscando recuperar
parte dos triênios; falou que tem casos diferenciados dentro do grupo
dos celetistas. Mencionou que o primeiro passo é que foi estabilizado
as pessoas que foram admitidas de 83 a 88; as pessoas antes de
83 foram garantidas pelo Art. 19 da ADCT, e tiveram, por aprovação
desta Casa, garantidas pelo Art. 5º, vantagens do auxílioalimentação. Disse que não há motivos para o estatutário entrar na
justiça e ganhar o mesmo direito, pois são quadros distintos.
Mencionou que o Procurador do Município mandou fazer um ofício,
uma indicação ou um requerimento, que ele vai dar um despacho,
para provocar o aumento da categoria. Pediu à categoria dos
celetistas que não se envolvam nas questões políticas da Casa; vê
que a referida categoria está se esvaziando desta Casa, porque a
Casa tem sido muito dura nas discussões e confundindo os celetistas.
Pediu um voto de confiança à categoria dos celetistas, para que
consiga avançar; mencionou que amanhã estará com o Russo
levando a proposta, e não fechará com o mesmo; comentou que o
Russo apresentou uma proposta de R$300,00 e ele (Vereador Naldo)
apresentou uma de R$400,00, mas não colheu a assinatura de
nenhum celetista e nem fechou nenhum acordo; disse que não fará
nada sem que os celetistas saibam; falou que sua preocupação é
recuperar as perdas salariais dos mesmos. Finalizou, dizendo que
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amanhã estará com o Secretário de Fazenda, Russo, e trará notícias
na terça-feira. O Vereador Luiz Antônio Rocha de Assumpção Filho
(Zan) cumprimentou a todos. Disse que fica muito satisfeito quando
vê o avanço da Câmara Municipal, no sentido do poder fiscalizatório.
Teceu comentários sobre sua fiscalização, nesses anos que está
nesta Casa. Mencionou que quando foi Presidente da Comissão de
Finanças e Orçamento e exercia justamente essa fiscalização era
considerado chato, pois estava travando o benefício de Valença.
Reiterou que fica satisfeito de ver essa fiscalização exercida pela
Câmara, porque acha que isso faz parte do processo de fortalecimento
da democracia, vendo um ponto extremamente positivo; disse que
esse papel tem que ser algo inerente à Câmara Municipal; falou que
essa é a principal premissa do Poder Legislativo. Parabenizou os
seus pares e a instituição Câmara, no sentido do avanço dessa
fiscalização e da democracia dentro do Município de Valença, pois
fortalece a população de Valença e o povo trabalhador de nossa
cidade que se vê representado dignamente por uma Câmara forte e
que constrói. Disse que o PPA é uma pauta positiva, para a Câmara
sentar e negociar republicanamente com o Poder Executivo, assim
como a LDO e a LOA; falou que esse é o bom trancamento de
pauta. Comentou sobre o abandono de nossa cidade, dizendo que
muitos dos problemas poderiam ter sido resolvidos se tivesse um
Deputado de Valença dentro da Assembleia Legislativa; disse que
hoje Valença não tem um representante. Cobrou do Deputado André
Corrêa algum beneficio para a cidade de Valença. Comentou que o
referido Deputado, que hoje é Secretário do Meio Ambiente vem
pontuando diversas cidades, inclusive vizinhas à nossa. Disse que
os córregos de Valença continuam sujos; não pode admitir atitudes
como essa. Comentou que Valença tem quatro estações de
tratamento de esgoto, que nunca deram um dia de serviço à
população valenciana; perguntou se não é dinheiro público jogado
fora. Acha que a política tem que ser exercida com imparcialidade.
Disse que faz essa crítica construtiva encerrando sua fala, pois não
pode continuar assistindo o abandono da Serra da Glória. Quanto
aos celetistas, disse que não está entendendo o que o Governo
está fazendo com um recurso que já era pago aos mesmos. O
Presidente Genaro agradeceu o elogio do Vereador Zan a esta
Egrégia Câmara Municipal, dizendo que o mesmo muito abrilhanta
esse sucesso da Câmara. O Vereador Silvio Rogério Furtado da Graça
cumprimentou a todos. Percebe que, infelizmente, a questão dos
celetistas se tornou uma questão política. Perguntou como as coisas
estão avançando se tem servidor que perdeu R$1.000,00 no salário.
Disse que os Vereadores têm força política dentro desta Casa para
obrigar o Município a pagar o acordado, junto com os celetistas, no
valor de R$578,00. Comentou que o Secretário de Fazenda justificou,
na penúltima reunião, que o aumento de 8,3% foi calculado em
cima desse dinheiro que deixaria de pagar aos celetistas. O Vereador
Felipe Farias pediu um aparte. Mencionou que o Secretário de
Fazenda disse em uma reunião, que ainda não resolveu a situação
dos celetistas e não tinha o estudo para poder saber do percentual,
porque tem que ficar respondendo os requerimentos da Câmara
Municipal. Continuando, o Vereador Silvio Graça comentou sobre a
questão de trancar a pauta; disse que eles não vão resolver a situação
dos celetistas se os Vereadores não tomarem uma decisão firme
nessa questão. Falou que em contrapartida as coisas dentro desse
Governo vão de “vento em popa”, citando que a coleta de lixo no
valor de R$878.000,00 é paga em dia. Mencionou que tem uma
contratação de uma patrol no valor de R$354.000,00, dizendo que
uma patrol custa R$400.000,00. Com relação à essa contratação,
disse que em Valença tem mais de cinco firmas que fazem esse
serviço, mas contratam firmas de fora, inclusive uma de Caxias do
Sul. Falou que é farra para beneficiar alguém, para justificar o gasto.
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Disse que em Valença tem quatro retroescavadeira e ainda tem
mais o aluguel de uma. Falou que vai apurar essas contratações de
maquinário agrícola. Reiterou que a responsabilidade dos Vereadores
é resolver essa situação dos celetistas. O Vereador Braz Elísio Ricardo
dos Santos (Braz Carteiro) cumprimentou a todos. Comentou que no
dia 03 de março o Secretário do Dr. Álvaro Cabral compareceu à
Comissão de Justiça e Redação, a qual preside, pedindo que
liberasse uma verba no valor de R$585.455,97, para fazer duas
reformas; uma na quadra do Colégio da Aparecida e a outra na quadra
do Colégio do Canteiro; disse que liberou imediatamente, dando
parecer favorável; falou que, passados seis meses, não tem um
“prego” nas referidas quadras; disse que vai fiscalizar e vai cobrar.
Comentou que pediu para discutir um requerimento do Vereador
Fábio Antônio, referente à solicitação para implantação do serviço
de distribuição de correspondências no Loteamento N. Sra. da
Conceição, dizendo que não vai mais discutir, pois quanto mais
“prensar” os Correios, porque o serviço está deficitário, melhor para
os Vereadores. Comentou que o fotógrafo Sandro falou mal dele na
rede social, sendo que ele faz um serviço de fiscalização, pois a
função do Vereador é fiscalizar. Com relação aos celetistas, disse
que se tinha dinheiro para pagar os mesmos, por que não pagam
agora. Falou que a Câmara de Vereadores aprova todas as
Mensagens que o Prefeito Álvaro Cabral envia a esta Casa. Comentou
que, quando o Presidente Genaro tomou posse em janeiro, pediu à
Vereadora Michelle, que ele queria conversar com o Prefeito, mas
até hoje o Prefeito não quis conversar com o Presidente desta Casa.
Mencionou que um caminhão para coleta de lixo custa R$250.000,00,
e o Município paga R$800.000,00/mês para a referida coleta. Disse
que na eleição passada apoiou o Deputado André Corrêa, e tem
certeza que o mesmo vai fazer alguma coisa por Valença. O Vereador
Fábio Antônio Pires Jorge cumprimentou a todos. Disse que ombreia
e engrossa a fala do Vereador Naldo, no que diz respeito a
suplementação que veio para esta Casa, uma dotação de
R$150.000,00, referentes aos carros, que os Distritos já estão
esperando; falou que os mesmos já deveriam estar nas unidades de
saúde onde foram destinados. Pediu ao Presidente Genaro que reitere
um requerimento de sua autoria (Vereador Fábio Antônio), porque
teve uma conversa, na semana passada, onde se avançou a
possibilidade de Valença ter médico legista novamente, dentro do
Município. Pediu ao Prefeito para que sentem numa mesa para
negociação. Criticou o horário de abertura do banheiro da rodoviária
Princesa da Serra. Comentou sobre a taxa de embarque que já é
cobrada dos munícipes de Valença, apropriada indevidamente pelas
empresas de transporte coletivo, que aproveitam da plataforma da
rodoviária, e Valença perde R$80.000,00/mês em taxa de embarque,
bastando uma medida administrativa para solucionar isso. Teceu
comentários sobre a lei de sua autoria, referente ao estacionamento
rotativo em nosso Município, onde os proventos são destinados ao
CIMEE e à APAE. Falou que não adianta o Vereador fazer crítica e
não apresentar uma solução. Disse que Valença tem cabeças
excelentes e não tem nenhuma necessidade de trazer Secretários
de fora. Disse aos celetistas que, o que estiver ao seu alcance, vai
estar sempre junto, e nunca vai ficar contra uma causa coletiva.
Com relação aos Secretários de fora, o Vereador Presidente Genaro
mencionou que hoje já são em número de seis, que usam carros da
Prefeitura para buscá-los e levá-los em casa, recebem seu dinheiro
e vão gastar em suas cidades. Em seguida, o Presidente Genaro
Rocha convidou o Sr. Rafael Alves Romano Sanarelli para fazer uso
da tribuna. O Rafael cumprimentou a todos. Disse que está nesta
Casa hoje como cidadão valenciano, eleitor e empresário na cidade,
com firma estabelecida. Falou que veio mostrar um pouquinho da
realidade de Valença, que é bem diferente da fantasia que o Prefeito
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Álvaro Cabral tenta colocar na rádio. Apresentou um vídeo que
começou com a seguinte pergunta: “O que a população pensa do
Governo Álvaro Cabral”? Mostrou a creche do Bairro Vadinho Fonseca,
que está abandonada, com o depoimento de moradores do referido
bairro, fazendo críticas ao Prefeito. Mostrou também as péssimas
condições em que se encontra o Bairro Passagem, com depoimento
de moradores. Mostrou ainda a realidade das pracinhas de Valença,
que estão todas destruídas, com exceção da praça no Bairro de
Fátima, em frente à escola da esposa do Prefeito. Fez apresentação
dos prédios públicos que estão abandonados (Teatro Rosinha de
Valença). Disse que está nesta Casa para pedir a ajuda dos
Vereadores, pois não adianta procurar ninguém na Prefeitura, e pedir,
implorar e afirmar que tem mais de 30 pessoas que trabalharam
nesse carnaval e até hoje não receberam. Falou que a firma em que
trabalha o colocou como preposto, e está autorizado pela mesma a
cobrar e a fazer qualquer tipo de coisa; disse que tem 50% da
estrutura dessa empresa e tem direito de cobrar. Esclareceu que
está cobrando os R$108.000,00 que o Município de Valença lhe
deve e que o Dr. Álvaro não quer pagar. Disse que a obrigação de
todos os Vereadores é fiscalizar as denúncias que estão sendo
feitas. Falou que sua posição é pedir clemência (ajuda) e pedir
também que sejam tomadas as medidas, seja cobrado. O Vereador
Felipe Fulgencio Farias comentou que conversou com o Secretário
de Cultura e o mesmo lhe disse que não foram prestados alguns
serviços; acha que devem pagar os serviços que foram prestados.
Acha que a vinda do Rafael a esta casa foi no sentido de sensibilizar
a Câmara Municipal, para que a Prefeitura tome providências e pague
pelo que deve (serviço que foi prestado pela empresa); disse que é
solidário. O Vereador Marcelo Moreira de Oliveira (Marcelo Santa
Isabel) perguntou se o Rafael é candidato a algum cargo político no
ano que vem. O Rafael falou que a única coisa que precisa é receber;
respondeu que não é candidato. O Vereador Paulo Celso Alves Pena
(Celsinho do Bar) disse que é verdade o que o Rafael falou sobre a
creche. Falou que inaugurar uma creche em Valença é difícil, pois
vai causar “danos” aos cofres públicos. Disse que é tudo verdade o
que falaram sobre a Passagem. Comentou as benfeitorias que o exprefeito Vicente Guedes fez no referido bairro. Falou que se fosse
morador da Passagem não votava em ninguém. Comentou sobre o
panfleto do Deputado André Corrêa, que foi entregue na cidade no
final de semana, rasgando o mesmo. Quanto à creche do Bairro
Vadinho Fonseca, o Rafael acha que o Prefeito deveria olhar para
aquela comunidade com mais carinho, bastando diminuir o valor da
coleta de lixo, que é muito cara; acha que tem que rever os gastos,
citando a quantidade de cargos comissionados. O Vereador José
Reinaldo Alves Bastos (Naldo) disse que quer entender a explanação
do Rafael, lendo o requerimento do mesmo. Acha que foi uma
“pegadinha”, pois o mesmo usou depoimentos de pessoas e não
falou nada dos empresários que estão sendo prejudicados. Perguntou
quais os empresários que estão prejudicados pela não realização
de eventos. O Rafael citou nomes de pessoas, que são barraqueiros
na cidade e precisam de eventos, citando Tical, Santana e Tintim.
O Vereador perguntou se a empresa que o Rafael fala que é sua, é
a mesma que o Município deve. O Rafael respondeu que tem uma
empresa em Valença há 15 anos, paga os impostos e a mesma
está funcionando; esclareceu que a empresa que a Prefeitura de
Valença deve R$108.000,00 se chama M.A.F. Serviços e Eventos,
e é preposto. O Vereador acha que o Rafael deveria ter mudado o
conteúdo do requerimento. Disse que as atribuições dos Vereadores
estão no Artigo 37, da Lei Orgânica, e não fala que os Vereadores
têm que ajudar empresário a receber dívida. Mencionou que o Rafael
tem usado as redes sociais, inclusive, para pressionar os Vereadores;
criticou as últimas postagens do mesmo. Falou que não trabalha
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sobre pressão. Acha que o Rafael deveria procurar outro órgão para
fazer suas queixas, pois cabe ao mesmo ir à justiça. Disse que é
testemunha que, no primeiro dia de carnaval, em Barão de Juparanã,
a tenda não estava montada, e isso aconteceu em Parapeúna. O
Rafael esclareceu que, em Juparanã, tinha um caminhão de som
parado onde ia montar a tenda, e só pôde começar a montar a
mesma às 18h30m, e tem várias testemunhas que montou; falou
que, em Parapeúna, o palco estava montado um dia antes. Explicou
que está vindo a esta Casa para cobrar o Prefeito, pois o mesmo
não quer pagar o serviço que contratou; acha que tem direito de
receber o que fez. O Vereador Silvio Rogério Furtado da Graça
mencionou que o Rafael já disse que impetrou uma ação na justiça
em relação a esse não pagamento, e também com relação à última
denúncia, em que o mesmo disse que houve uma devolução em
espécie, requisitada pelo Secretário; perguntou como evoluiu essa
questão. O Rafael esclareceu que ainda não entrou com nenhuma
ação contra a Prefeitura, e o que está acontecendo é uma ação
administrativa; disse que o erro de sua empresa foi o atraso, em
Pentagna, de duas tendas pequenas e o atraso em Santa Isabel. O
Vereador acha que a Câmara poderia fazer o seu papel, solicitando
ao Município que se monte uma comissão administrativa, de comum
acordo com o Rafael, e passe para o Prefeito, para se chegar a um
valor a ser pago. Em relação às denúncias, acha extremamente
viável, pois a população de Valença tem que saber a real situação
de nosso Município. O Vereador Salvador de Souza (Dodô) lembrou
que o Prefeito deu um calote nos funcionários públicos municipais,
na vez anterior em que foi Prefeito, no final de seu mandato, deixando
os mesmos sem receber seus quatro últimos salários. Em relação
ao requerimento do Rafael, que de repente fugiu de algumas questões,
disse que quem tem que cobrar isso é o Presidente. Falou que, se
o Rafael postou alguma coisa na internet, não lhe atingiu em nada.
Disse que quantas vezes o Rafael fizer um requerimento, pedindo
para usar a tribuna, para cobrar os seus direitos, pode contar com
seu voto. Falou que o estado da creche do Bairro Vadinho Fonseca
é uma vergonha, e a Guarda Municipal poderia estar lá protegendo
aquela obra de grande utilidade; mencionou que aquela obra foi
conquistada no Governo do ex-prefeito Vicente Guedes, citando mais
algumas. O Vereador Presidente Genaro Eurico Rocha parabenizou
o trabalho do Rafael, pois faz seu estilo de política, explicando o
motivo. Quanto à apresentação do Rafael, disse que tem lugares
que ainda não foi, mas ainda vai. Quanto às condições do Teatro
Rosinha de Valença, disse que é a maior vergonha, pois é o cartão
de chegada da cidade, e está aquele abandono. Disse que apreendeu
com o Rafael; vai comprar uma filmadora e vai fazer o que o mesmo
fez; no seu papel de Vereador tem que mostrar a esse público o que
está acontecendo. Criticou a administração do Prefeito. Pediu ao
Rafael para fazer suas considerações finais. O Rafael agradeceu os
elogios do Presidente Genaro, sentindo-se muito lisonjeado por
recebê-los. Acha que não está fazendo mais do que seu papel como
cidadão, denunciando essa pouca vergonha desse Governo; em sua
opinião o único culpado disso tudo que está acontecendo é o Prefeito
Dr. Álvaro Cabral. Agradeceu o uso da tribuna e desejou boa noite a
todos. Em seguida, o Assessor de Mesa Fábio Geraldo Fontes, fez a
leitura do Projeto de Lei Ordinária n°. 49/2015, de 26/08/2015, da Mesa
Diretora, que estabelece os casos de contratação por tempo determinado
de servidores da Câmara Municipal, para atender à necessidade
temporária de excepcional interesse público até o concurso. Pareceres
da Comissão de Justiça e Redação e da Comissão de Finanças e
Orçamento, opinando pela regular tramitação do projeto. Requerimento
de Urgência n°. 256/2015, subscrito por oito Vereadores, para que o
referido projeto seja colocado em discussão única e votação na Ordem
do dia desta data. Com relação ao ofício (denúncia) que será lido, o
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Vereador Presidente Genaro Eurico Rocha pediu ao Vice-Presidente
que assuma os trabalhos da Casa, por uma questão de ética e de
foro, por sua determinação. O Presidente em exercício Felipe Farias
pediu ao Assessor de Mesa, Fábio Geraldo Fontes para ler o ofício.
Ofício do Sr. Gerson Cruz de Carvalho, ao Exmo. Sr. Presidente da
Câmara Municipal de Valença Genaro Eurico Rocha, contendo denúncia
ao Prefeito Municipal de Valença, Álvaro Cabral da Silva, solicitando a
apuração da mesma pelos Senhores Vereadores. O Presidente em
exercício informou que essa denúncia tem que ser submetida ao
plenário, e antes disso fez previsão ao Art. 63 que diz: “O Vereador
presente à sessão não poderá escusar-se de votar, salvo quando se
tratar de matéria de interesse particular seu ou de seu cônjuge ou
de pessoa de que seja parente consanguíneo ou afim até o terceiro
grau, quando não votará”. O Vereador Zan disse que o Presidente
em exercício deixou claro que se for parente consanguíneo não
precisa votar; como é uma denúncia contra o Prefeito, caso a
Vereadora não queira participar, ela tem esse direito. O Presidente
em exercício submeteu a denúncia do Sr. Gerson Cruz de Carvalho
ao plenário, precisando de maioria simples para aceitá-la, sendo
aprovada por todos os Vereadores presentes, com exceção do
Vereador Genaro, que se absteve. Disse que, na sessão de hoje,
vão definir a Comissão para poder apurar a denúncia que foi aprovada
pelo plenário. Convidou alguém da assistência para ajudar nesse
sorteio, que tem que ser público, e também a assessoria da Mesa
Diretora, para preparar o material, e ter o sorteio na presença da
assistência e dos Vereadores. A assessoria da Mesa Diretora
apresentou papéis com os nomes dos Vereadores, que foram lidos
pelo Presidente em exercício nessa ordem: Braz Elísio Ricardo dos
Santos, Fábio Antônio Pires Jorge (não estava presente), Silvio
Rogério Furtado da Graça, Salvador de Souza, Paulo Jorge César,
Paulo Celso Alves Pena, Michelle Vieira Cabral da Silva. O Presidente
em exercício perguntou se a Vereadora iria participar, mesmo
fazendo previsão ao Regimento Interno, dizendo que tem um
impedimento regimental; disse que a mesma votou, mas devia se
abster. A Vereadora Michelle disse que quer exercer o direito de
votar e participar de tudo da Casa. O Presidente em exercício
registrou que todas as previsões foram observadas e a Vereadora,
mesmo sabendo da questão regimental, insiste em participar do
processo de escolha. Dando continuidade, prosseguiu a leitura do
nome dos Vereadores: Marcelo Moreira de Oliveira, Luiz Antônio
Rocha de Assumpção Filho e José Reinaldo Alves Bastos. O Vereador
Genaro Eurico Rocha não participou da votação, por questão de
foro íntimo. O Presidente em exercício convidou uma pessoa da
assistência para fazer o sorteio e escolher os três membros da
Comissão que vai apurar a denúncia. Disse que gostaria que
colocasse seu nome também, pois está na Presidência em exercício.
Informou que está seguindo todo o rito do Decreto-Lei nº. 201, de 27
de fevereiro de 1967. O Vereador Salvador de Souza perguntou como
fica a questão da Vereadora Michelle. O Presidente em exercício
explicou que, caso o nome da Vereadora seja sorteado, vai sortear
outro nome. O Sr. Cláudio Maia sorteou o primeiro nome que foi do
Vereador Felipe Fulgencio Farias, mostrando o mesmo para todos;
o segundo nome foi do Vereador Braz Elísio Ricardo dos Santos; o
terceiro nome foi do Vereador Paulo Jorge César. O Vereador Paulo
Jorge César disse que gostaria de não participar da Comissão. O
próximo nome sorteado foi do Vereador Paulo Celso Alves Pena. O
Sr. Cláudio Maia abriu os outros papéis, com o nome dos demais
Vereadores que participaram do sorteio, lendo cada um deles. O
Presidente em exercício disse que o Vereador Fábio Antônio não se
faz presente e o Vereador Genaro se absteve. Falou que o mesmo
Decreto Lei faz previsão que indique quem vai ser o Presidente,
quem vai ser o Relator e o Membro; habilitou-se para ser o
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Presidente, o Vereador Braz, Membro e o Vereador Paulo Celso
Alves Pena, o Relator. O Vereador Paulo Celso Alves Pena perguntou
se não poderia ser o Presidente. A Comissão Processante ficou
assim formada: Presidente - Vereador Paulo Celso Alves Pena,
Relator - Vereador Felipe Fulgencio Farias, Membro - Vereador Braz
Elísio Ricardo dos Santos. O Vereador Zan solicitou ao Presidente
em exercício que passasse cópia da denúncia a todos os Vereadores
presentes na Casa. O Presidente em exercício informou que a
Comissão Processante deverá fazer a primeira reunião da Comissão,
e no momento certo, a denúncia vai ser encaminhada aos
Vereadores, reforçando que o trabalho da Comissão Processante
diz respeito aos três membros que foram escolhidos hoje. O Vereador
Naldo perguntou se o Presidente em exercício está dizendo que
após a reunião da Comissão é que vai distribuir o ofício da denúncia.
O Presidente em exercício disse que foi criada a Comissão e
precisam também apurar com relação ao ofício. O Vereador Naldo
perguntou se pode deixar disponibilizado com a Direção da Casa,
na sexta-feira; e perguntou se não há necessidade de votar
requerimento para pedir a cópia. O Presidente em exercício
respondeu que não há necessidade, com relação à denúncia; disse
que os trabalhos dizem respeito à Comissão. Informou que a primeira
reunião está marcada para amanhã (dia 27/08/2015), às 15 horas,
para iniciar o trabalho da Comissão Processante. Chamou o
Presidente da Câmara Municipal, para dar continuidade aos trabalhos
e Ordem do Dia da sessão de hoje. Houve orientação do Procurador
Jurídico desta Casa, com relação a disponibilizar a denúncia para
todos os Vereadores, antes de iniciar os trabalhos da Comissão. O
Procurador esclareceu que a denúncia só poderá ser disponibilizada
depois que o denunciado tomar ciência da denúncia. Esclareceu
ainda que o procedimento ditado por lei é que esta denúncia seja
disponibilizada depois de realmente feito o relatório e essa Comissão
tome corpo. O Vereador Naldo acha que complica essa situação,
porque não dá mais para os Vereadores votarem. O Procurador
Jurídico disse que não complica, e os Vereadores que quiserem
poderão participar de todo o trabalho da Comissão, podendo trazer
mais subsídios. O Vereador Naldo perguntou como fica a situação
se uma pessoa pedir cópia da denúncia, já que é um documento
público. O Procurador esclareceu que agora esse documento não é
mais público, e se tornou um processo administrativo, por condução
da Câmara. Disse que só depois desse relatório pronto, depois de
tudo materializado, é que poderá ser disponibilizada cópia. O
Vereador Naldo disse que continua não entendendo, pois é uma
denúncia. O Procurador informou que é só seguir o que o DecretoLei 167 diz. Encerrada a discussão sobre a denúncia, feita contra o
Prefeito Álvaro Cabral, o Vereador Presidente Genaro Eurico Rocha
reassumiu a Presidência, dando continuidade à sessão. Logo após,
passou-se para a Ordem do Dia. O 1º. Secretário Salvador de Souza
fez a chamada dos Srs. Vereadores, respondendo a presença os Exmos.
Edis: Braz Elísio Ricardo dos Santos, Felipe Fulgencio Farias, Genaro
Eurico Rocha, José Reinaldo Alves Bastos, Luiz Antônio Rocha de
Assumpção Filho, Marcelo Moreira de Oliveira, Michelle Vieira Cabral
da Silva, Paulo Celso Alves Pena, Paulo Jorge César, Salvador de Souza
e Silvio Rogério Furtado da Graça. Ausente o Vereador Fábio Antônio
Pires Jorge. Em discussão única e votação o Projeto de Lei Ordinária
n°. 49/2015, de 26/08/2015, da Mesa Diretora, que estabelece os casos
de contratação por tempo determinado de servidores da Câmara
Municipal, para atender à necessidade temporária de excepcional
interesse público até o concurso. O Vereador Luiz Antônio (Zan)
ressaltou a importância de realizar um concurso público para a
Câmara Municipal, achando que o processo se inicia com essa
iniciativa. Deixou claro que está votando essa lei, em caráter de
urgência, devido ao compromisso da Mesa Diretora, de manter até
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a realização do concurso, os funcionários que hoje já exercem as
funções dentro desta Casa. Sem que ninguém mais quisesse discutir,
o projeto foi colocado em votação, sendo aprovado à unanimidade. Em
primeira discussão o Projeto de Lei Ordinária n°. 47/2015, de 07/
07/2015, origem Mensagem n°. 28/2015 do Poder Executivo, que
dispõe sobre abertura de crédito especial no valor de R$
419.630,51 (quatrocentos e dezenove mil, seiscentos e trinta e
reais e cinquenta e um centavos), e dá outras providências. Sem
que ninguém quisesse discutir, foi marcada segunda discussão
e votação para a próxima sessão, dia 01/09/2015. Nada mais
havendo a tratar, o Exmo. Sr. Presidente Genaro Eurico Rocha encerrou
a sessão. Eu, Rosângela Maria Garcia Farany, Agente Técnico
Legislativo, que redigi e digitei. E eu, Salvador de Souza, 1º. Secretário,
subscrevo. Valença-RJ, 26 de Agosto de 2015.

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Sala “Pedro Gomes” em 02 de setembro de 2015.

Genaro Eurico Rocha
PRESIDENTE

Salvador de Souza.
1º SECRETÁRIO
Lei n.º 2.876
De 02 de setembro de 2015.
Dispõe sobre abertura de Crédito Especial no valor de R$
1.208.338,80 ( um milhão , duzentos e oito mil, trezentos e
trinta e oito reais e oitenta centavos), e dá outras providências.

Felipe Fulgencio Farias
VICE - PRESIDENTE

Marcelo Moreira de Oliveira
2º SECRETÁRIO

_________________________________________________________________________
Usando das atribuições que me são conferidas SANCIONO a
presente Lei. Extraiam-se cópias para as devidas publicações.
Gabinete do Prefeito, em ___/___/2015
ALVARO CABRAL DA SILVA – PREFEITO.

A Câmara Municipal de Valença aprovou e o Prefeito sanciona a
seguinte Lei.
Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir,
por decreto, Crédito Especial até o valor de R$1.208.338,80 (um
milhão , duzentos e oito mil, trezentos e trinta e oito reais e
oitenta centavos), e dá outras para atender as despesas, assim
codificado:
U.O

02.15

Identificação do Programa

Funcional
Programática

Programa Esporte e Lazer na 27.812.2020.1034
Cidade (PELC)

Categoria
Econômica

Recurso

Valor da
Dotação

3.1.90.04.00.00
3.3.90.30.99.00
3.3.90.32.00.00
3.3.90.33.99.00
3.3.90.39.99.99
4.4.90.52.99.00

012/000
012/000
012/000
012/000
012/000
012/000

993.240,00
38.994,90
18.238,80
18.725,10
91.140,00
48.000,00

TOTAL

1.208.338,80

Art. 2º - A fonte de recurso para abertura do presente Crédito
Especial é proveniente de recursos financeiros oriundos no Convênio n.º 809854/2014 celebrado com a União, por intermédio do Ministério do Esporte e anulação das seguintes dotações do Orçamento Municipal em vigor:

U.O

Identificação do Programa

Funcional
Programática

Categoria
Econômica

02.15 Manutenção da Educação 27.812.2020.2070 3.3.90.36.99.00
Física, Desporto e Lazer
4.4.90.50.99.00
4.4.90.52.99.00

TOTAL
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Recurso

000
000
000

Valor da
Dotação

15.000,00
45.000,00
15.298,80

75.298,80
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