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A jovem secundarista Thaís Silva Ribeiro recebeu das mãos do prefeito
Luiz Antônio o cheque de R$ 500,00 como prêmio pela eleição para o

Parlamento Juvenil da Assembléia Legislativa. Thaís, que estuda no Colé-
gio Estadual Theodorico Fonseca, foi eleita a representante de Valença ao
obter 920 votos. Os orgulhosos pais, o servidor municipal Carlos Madsen
Ribeiro (na foto à direita) e Tanas Alves Silva Ribeiro, torcem agora pelo

bom desempenho da jovem que será deputada por uma semana.

A valenciana Poliana Carneiro da Graça,
de onze anos, disputou o campeonato de na-
tação “ Sudeste de Clubes”  realizado no Par-
que Aquático Júlio De Lamare, no Maracanã,
no Rio de Janeiro. A atleta concorreu com
participantes de todo país e conquistou  me-
dalhas  de prata nas  modalidades cem metros
borboleta e duzentos metros medley da cate-
goria Petiz 1.

Poliana, pratica natação há quatro anos e
já  se destacou em outros campeonatos pelo
Clube de Regatas Vasco da Gama. Em julho
deste ano, a atleta foi convidada  a defender
o Colégio Estadual José Fonseca, seu atual
patrocinador. O colégio custeia viagens e taxa
de Federação. Treinada pelos técnicos,
Rodrigo Peixoto e Fabrício Paula Neves,
Poliana participará nos dias doze e treze de
dezembro do Campeonato Carioca, no Clu-
be Regatas Vasco da Gama. (Patrícia Rocha)

As Superpoderosas de Valença
Poliana e Thaís duas campeãs, genuinamente, valencianas. A primeira já coleciona medalhas nas

piscinas do Estado, e, a segunda, é a nossa parlamentar juvenil eleita com 920 votos.

Poliana feliz da vida com sua medalha
conquistada no Rio de Janeiro

Oportunidades de emprego para você:
O Balcão de Emprego do Sine (Sistema Nacional de Emprego) está

oportunizando aos valencianos as vagas de esteticista, vendedor à
domicílio (ambos os sexos), representante comercial, assistente
de planejamento e controle de produção, encarregado de costu-
ra, caseiro, cabeleireira, soldador, cozinheira e técnico de conta-
bilidade.

O Sine fica na Rua Dr. Oswaldo Terra, nº 108, e atende de segunda
à sexta-feira, de 8:00 às 17:00 horas e ou pelo telefone 2453-3336.
Para o cadastro é necessário apresentar as carteiras profissional e de
identidade, CPF e título eleitoral.
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ATOS DO PODER EXECUTIVO

JARI – Junta Administrativa de Recursos de Infrações

Julgamento dia 24/10/03:
Processos Indeferidos:
Proc. 17916 de 14/10/03, 18014 de 16/10/03, 18063 de 17/10/03, 18218
de 21/10/03.

Julgamento dia 03/11/03:
Processos Deferidos:
Proc. 18547 de 28/10/03.

Processos Indeferidos:
Proc. 18563 de 28/10/03, E09/246//4024/03 de 25/09/03, E09/159817/
4000/03 de 21/10/03.

EXTRATO DE CONTRATO

Partes:
Contratante: O Município de Valença-RJ
Contratado: CPC Engenharia Ltda.
Convite nº 027/2003
Processo Administrativo nº 16.677/2003
Objeto: Conclusão da construção da Estação de Tratamento de Água –
ETA do distrito de Parapeúna, com fornecimento de material, mão de obra,
equipamentos e montagem.
Valor: R$ 95.680,00 (noventa e cinco mil, seiscentos e oitenta reais)

PORTARIA Nº 184, de 28 DE OUTUBRO DE 2003.

Luiz Antônio da Costa Carvalho Corrêa da Silva, 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 do dia 01 de novembro de 2003, o Sr. MAR-
COS DA SILVA MARQUES, para exercer o Cargo Comissionado, Sím-
bolo CC4, junto à Secretaria Municipal de Saúde.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE

Gabinete do Prefeito, em 28 de outubro de 2003.

LUIZ ANTÔNIO DA COSTA CARVALHO CORRÊA DA SILVA
Prefeito

PORTARIA Nº 185, DE 30 DE OUTUBRO DE 2003.

Luiz Antônio da Costa Carvalho Corrêa da Silva, Prefeito Municipal
de Valença, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

EXONERAR, a partir desta data, a Sra. IRENE FERREIRA
CARDOSO, do Cargo Comssionado, Símbolo CC.4, que vinha exercen-
do.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE

Gabinete do Prefeito, em 30 de outubro de 2003.

LUIZ ANTÔNIO DA COSTA CARVALHO CORRÊA DA SILVA
Prefeito

PORTARIA Nº 186, DE 30 DE OUTUBRO DE 2003.

Luiz Antônio da Costa Carvalho Corrêa da Silva, Prefeito Municipal
de Valença, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

EXONERAR, a partir do dia 01/11/2003, o Sr. OSVALDO PE-
REIRA DOS SANTOS, do Cargo Comssionado, Símbolo CC.5, que vi-
nha exercendo.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE

Gabinete do Prefeito, em 30 de outubro de 2003.

LUIZ ANTÔNIO DA COSTA CARVALHO CORRÊA DA SILVA
Prefeito

PORTARIA Nº 187, DE 30 DE OUTUBRO DE 2003.

Luiz Antônio da Costa Carvalho Corrêa da Silva, 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 do dia 01/11/2003, o Sr. OSVALDO PEREI-
RA DOS SANTOS, para exercer o Cargo Comssionado, Símbolo CC.4.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE

Gabinete do Prefeito, em 30 de outubro de 2003.

LUIZ ANTÔNIO DA COSTA CARVALHO CORRÊA DA SILVA
Prefeito

DECRETO Nº 140, de 24 de outubro de 2003.

O  PREFEITO MUNICIPAL DE VALENÇA, no uso de suas atribuições
legais e;

CONSIDERANDO o que dispõe o Decreto Lei nº 3.365, de 21 de junho
de 1941;

CONSIDERANDO o que dispõe o art. 69, V, da Lei Orgânica Municipal;

CONSIDERANDO o contido no Processo Administrativo nº 18.355/03;

DECRETA:

Art. 1º. Fica declarada de utilidade pública, para fins de desapropri-
ação, mediante acordo administrativo ou ação judicial, uma área a ser
desmembrada da maior porção de propriedade de Walmir Duque de Moraes,
que assim se descreve e caracteriza: Frente para a Estrada Valença –
Parapeúna – RJ-147, medindo 224,00m; fundos para a Cooperativa Mista
de Valença, medindo 228,00m; pelo lado direito confrontando com a área
“A” de propriedade do expropriado, medindo 47,00m, totalizando
7.374,56m2. Escritura de Compra e Venda, lavrada nas notas do tabelião
do 2º Ofício desta Comarca, em 16.06.1981, e registrada no Livro de Re-
gistro de Imóveis de número 2-C, fls. 60, sob o nº 1, da matrícula 454, do
Cartório do 3º Ofício desta Comarca, em 19.06.1981.

Art. 2º. Fica declarada de urgência, nos termos do art. 15, do De-
creto Lei nº 3.365/41, para fins de imissão na posse, a desapropriação de
que trata o presente Decreto, que destinará a construção de uma estação
de tratamento d‘água no Distrito de Pentagna.

Art. 3º. As despesas oriundas do presente Decreto correrão a conta
da dotação orçamentária respectiva do orçamento em vigor que se neces-
sário será suplementada.

Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
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Art. 5º. Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA, 24 de outubro de 2003.

Luiz Antônio da Costa Carvalho Corrêa da Silva
Prefeito

Decreto nº 000142/03 de 28 de outubro de 2003

Abre Crédito Adicional Suplementar – Anulação de Dotação no Orçamen-
to programa de 2003.

O Prefeito Municipal de Valença no uso de suas atribuições que lhe confe-
re a Lei Orgânica do Município de Valença e autorização contida na Lei
Municipal nº 002054/02 de 2 de dezembro de 2002.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito no valor de R$ 23.000,00
para a(s) seguintes dotação(ões) orçamentária(s):

01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRA-
ÇÃO
01.01 – SECRETARIA MUN. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO

01.01.04.122.1203.2.012-3.3.90.30.00.00 - Material de Consu-
mo                                                                                             4.500,00
04 – SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
04.01 - SECRETARIA MUN. FAZENDA

04.01.04.122.1203.2.042-3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa Jurídica                                                         5.000,00
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
05.01 - SECRETARIA MUN.OBRAS E URBANISMO

05.01.15.452.0507.2.060-3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo
                                                                                                  4.000,00
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
07.01 - SECRETARIA MUN. CULTURA E TURISMO

07.01.23.695.0705.2.073 -3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa Jurídica                                                         2.000,00

07.01.13.122.0052.2.072 -3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa Jurídica                                                         3.500,00
13 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
13.01 - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL

13.01.08.243.0124.2.078 -3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa Física                                                            1.500,00
16 - GABINETE DO PREFEITO
16.01 - GABINETE DO PREFEITO

16.01.27.811.0720.2.101-3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo
                                                                                                  2.500,00

Art. 2º - Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior
serão utilizados recursos proveniente da anulação parcial e/ou total da(s)
seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

13 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
13.01 - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL

13.01.08.244.0125.2.075-3.1.90.34.00.00 - Outras Despesas de
Pessoal decorr. De Contr. De  Terc.                                           6.000,00

13.01.08.244.0517.2.076-3.3.90.36.00.00 - Outras Serviços de
Terceiros - Pessoa Física                                                            5.000,00

13.01.08.244.0125.2.075-4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Ma-
terial Permanente                                                                       5.000,00

13.01.08.421.0125.2.077-4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Ma-
terial Permanente                                                                        7.000,00

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 28 de Outubro de  2003.

Luiz Antônio da Costa C. Corrêa da Silva
Prefeito Municipal

Decreto nº 000143/03 de 28 de outubro de 2003

Abre Crédito Adicional Suplementar – Anulação de Dotação no Orçamen-
to programa de 2003.

O Prefeito Municipal de Valença no uso de suas atribuições que lhe confe-
re a Lei Orgânica do Município de Valença e autorização contida na Lei
Municipal nº 002054/02 de 2 de dezembro de 2002.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito no valor de R$ 9.000,00
para a(s) seguintes dotação(ões) orçamentária(s):

01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRA-
ÇÃO
01.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRA-
ÇÃO

01.01.04.122.1203.2.012-3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa Jurídica                                                         6.000,00
16 – GABINETE DO PREFEITO
16.01 – GABINETE DO PREFEITO

16.01.27.811.0720.2.101-3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa Jurídica                                                         3.000,00

Art. 2º - Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior
serão utilizados recursos proveniente da anulação parcial e/ou total da(s)
seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
07.01 – SECRETARIA MUN. DE CULTURA E TURISMO

07.01.23.695.0705.2.073-3.3.90.33.00.00 - Passagens e Despe-
sas com locomoção                                                                    4.000,00

07.01.13.122.0052.2.072-3.3.90.33.00.00 - Passagens e Despe-
sas com locomoção                                                                     5.000,00

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 28 de outubro de  2003.

Luiz Antônio da Costa C. Corrêa da Silva
Prefeito Municipal

Decreto nº 000144/03 de 4 de novembro de 2003

Abre Crédito Adicional Suplementar – Anulação de Dotação no Orçamen-
to programa de 2003.

O Prefeito Municipal de Valença no uso de suas atribuições que lhe confe-
re a Lei Orgânica do Município de Valença e autorização contida na Lei
Municipal nº 002054/02 de 2 de dezembro de 2002.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito no valor de R$ 71.000,00
para a(s) seguintes dotação(ões) orçamentária(s):

11 – SECRETARIA MUN. SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES
11.01 – SECRETARIA MUN. SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES
11.01.26.782.0710.2.111-3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo
40.000,00
11.01.26.122.1203.2.114-3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo
31.000,00

Art. 2º - Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior
serão utilizados recursos proveniente da anulação parcial e/ou total da(s)
seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

11 – SECRETARIA MUN. SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES
11.01 – SECRETARIA MUN. SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES

11.01.26.122.1203.2.114-3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa Jurídica                                                        11.000,00

11.01.26.782.0710.2.111-3.3.90.30.00.00 - Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa Jurídica                                                       60.000,00
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Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada
as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 4 de Novembro de  2003.

Luiz Antônio da Costa C. Corrêa da Silva
Prefeito Municipal

Relatório da II Conferência de Assistência Social
do Município de Valença

Buscando dinamizar o processo de construção da implementação
da LOAS — Lei de Assistência Social — em Valença , realizou-se no dia
onze de outubro de 2003 no Auditório do Colégio Sagrado Coração de
Jesus sito à Praça XV de Novembro a Segunda Conferência de Assistência
Social no Município.

Os segmentos da comunidade a exemplo da Primeira Conferência
foi da maioria absoluta, com um número bem reduzido de participantes do
Governo Municipal.

O evento contou com a participação do Prefeito Luiz Antônio Costa
Carvalho Corrêa da Silva do Vice Prefeito Paulo Jorge César sem
representantes dos Poderes Legislativo e Judiciário. A Sociedade Civil
enviaram representantes em todas as categorias, ou seja, participantes,
usuários e prestadores de serviço.

O tema central - “Assistência Social como Política de Inclusão:
Uma Nova Agenda para a Cidadania -10 anos de LOAS.”: “- explanado
com grande experiência pela Assistente Social e Superintendente do Projeto
Clínicas Populares do Estado do Rio de Janeiro — Sra. Rita de Cássia
Cavalcanti Lima, teve ampla aceitação pelo público presente.

Após a explanação da Conferencista tivemos um breve intervalo e
logo após os participantes foram encaminhados aos grupos previamente
escolhidos de acordo com sua representatividade:

GRUPO 01 — Concepção da Política — Associação Balbina
Fonseca. União Espírita, AADEQ, FAA, Igreja Batista, COMAN-VA, Lar
Meimei, Conselho Municipal de Saúde,

 
Conselho dos Direitos da Mulher

e Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente.
GRUPO 02 — Gestão e Organizado — AFDM, Alcoólicos

Anônimos. Diocese de Valença, Tesoureira, SINE, Secretaria de Educação,
Assessoria de Promoção Social, CIMEE, Assessoria de Comunicação e a
Casa da Criança e do Adolescente.

GRUPO 03— Financiamento- Irmandade Santa Casa de
Misericórdia de Valença, Casa de Caridade de Conservatória, Lar dos
Velhos, Asilo dos Velhos, APAE, SABAC, Divino Zelo, Ação Social
Valenciana e Contabilidade Geral do Município.

GRUPO 04 — Controle Social — Sindicato do Comércio, Sindicato
da Indústria, Igreja Metodista, Pastoral da Criança, Secretaria de
Agropecuária, Assessoria de Esporte Lazer, Secretaria de Cultura,
Secretaria de Governo, Secretaria de Obras e Secretaria de Transportes.

OBS: Os integrantes do grupo 4 não compareceram com exceção
do representante da Secretaria de Governo.

Os grupos presentes contaram com a participação dos membros
que não tinham direito a voto (participantes). Mas, que deram sua
contribuição através de sugestões.

Dos grupos de trabalho foram tiradas as seguintes propostas a serem
implementadas:

1- Estudo através de Fóruns e/ou Seminários tornando-se de
discussão permanente com prioridade na:

-Discussão e Divulgação da LOAS
-Capacitação de Conselheiros
-Incentivo a participação das comunidades no CMAS
2-Criar:
-Rede de Solidariedade para conhecer as ações da Assistência Social
-Mais Projetos de Geração de Renda
-Integração de Rede de Ensino. Ex. FAA
-Albergue Municipal em Regime Aberto para Moradores de Rua e

Andarilhos.
-Secretaria Municipal de Assistência Social (atualmente funciona

como a assessoria no quadro da estrutura administrativa)
-Calendário Detalhado das Atividades da Rede de Assistência Social
3- Implementar:
-O Conselho Municipal de Idoso. (criado mais não atuante)
-Lei do Educador de Rua (criada mais não atuante)- Lei 2092/93
-No Conselho Municipal de Assistência Social — Câmaras Temáticas
-Valorização do CMAS nas ações públicas com apoio das

Associações de Moradores de cada bairro.

4- Plenária anual com avaliação das propostas apresentadas na
Conferência e com a participação de representante do CEAS.

5-  Nas Ações Públicas:
-Incentivar as instituições a enviar ao CMAS formulário de avaliação

de serviços prestados.
-Revisão dos valores recebidos por cada entidade em todas as esferas.
-Sistematizar o lanche das crianças e adolescentes atendidas pelas

instituições na faixa etária de 00 a 16 anos.
-Transportes para as instituições carentes de veículo. (Obs: O

transporte em referência será único a serviço do CMAS.)
-Sistematização dos recursos repassados as entidades dando ciência

às mesmas de maneira formal quando não for possível disponibilizar em
data aprazada.

-Disponibilizar equipes de técnicos de saúde para atender as
instituições sociais devidamente registradas junto ao CMAS.

-Intensificar as Ações do Planejamento Familiar nos moldes das
Legislações vigentes, através de parcerias com instituições Públicas e
Privadas.

No final houve a eleição para a escolha dos 4 delegados a
representarem o Município na IV Conferencia Estadual.

O processo eleitoral foi muito democrático e com a participação de
todos os delegados habilitados e a representação da maioria das instituições:
Se inscreveram como interessados em representar Valença-RJ, junto ao
Estado apenas 06 (seis) delegados dos quais foram eleitos respectivamente
da seguinte forma:

1º- Maria de Fátima Lacerda — Representante da Secretaria
de Governo - (24) 2453-1643

2º- Marco Antônio da Silva Representante da Assessoria de
Promoção Social – (24) 2452-2005.

3º- Ana Cristina Simões da Soledade Lima - Representante do
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.
(24)2452-5039.

4º- Sandra Maria Garcez Fernandes - Representante da
Secretaria de Saúde - (24) 2452-2452-1482 e (24) 2452-5528.

5º- Osvaldo Pereira dos Santos - Representante da Tesouraria
do Município- (24) 24534712

6º- Sileidy Rodrigues Ramos Couto - Representante da Casa
da Criança e do Adolesente de Valença-RJ — (24) 2452-6009

Assim os trabalhos foram encerrados, com grande êxito atingindo
seus objetivos, atestados pelas avaliações apresentadas por escrito pelos
participantes.

Valença-RJ, 14 de outubro de 2003.

MARIA DE  FATIMA LACERDA
Assessora de Promoção Social e Presidente do CMAS

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

Resolução  001/03

No uso de minhas atribuições conferidas através da Lei 1827/99 como
Presidente do CMDCA em consonância com o preestabelecido na plenária
do dia 04 de novembro de 2003 RESOLVO que:

O CMDCA organizará os registros de inscrição das entidades de aten-
dimento à criança e o adolescente do município de Valença-RJ da seguinte
forma:

A entidade e/ou instituição deverá preencher ficha de requerimento de
inscrição (à disposição c/ a Secretaria do CMDCA junto a Assessoria de
Promoção Social) e protocolar com as cópias dos documentos enumerados
no anexo aos requerimentos.

O Protocolo será o protocolo Geral do Município e a análise será efe-
tuada pela Comissão designada pela Presidente do CMDCA.

Todas as entidades inclusive as que já possuem o Registro no CMDCA
Valença deverão providenciar suas documentações até o dia 02 de dezem-
bro de 2003.

Assim assino a Presente resolução juntamente com o Vice-Presidente
para os devidos e legais efeitos.
Publique-se.

Valença-RJ 04 de novembro de 2003.

Ana Cristina S. Soledade Lima – Presidente
Marco Antônio da Silva – Vice-Presidente
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ATOS DO PODER LEGISLATIVO

LEI N.º 2.102 De 06 DE OUTUBRO DE 2003
(Projeto de Lei n.º 44 -  oriundo do Vereador  CARLOS CÉSAR

CARVALHO MACHADO)

AUTORIZA O CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL A CONCE-
DER SUBVENÇÃO, DANDO OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a conce-
der subvenção social, nos termos do art. 12, § 3º, I, da Lei n.º 4.320, de
17.03.1964 e do art. 26 § 2º, da Lei Complementar n.º 101 de 04.05.2000,
à seguinte entidade:
-> Casa de Caridade de Conservatória, portadora do CNPJ n.º 32.352.809/
0001 – 79, com sede na Rua Oswaldo Terra, n.º 2, Bairro Centro, distrito
de Conservatória, neste município, no valor mensal de R$ 5.000,00 (cinco
mil reais), no período de outubro a dezembro de 2003, e de janeiro a de-
zembro de 2004.

Art. 2º - A entidade beneficiada deva prestar contas mensalmente das par-
celas recebidas para fazer jus ao recebimento das parcelas subseqüentes.

Art. 3º - As despesas decorrentes da presente Lei correrão a conta da
dotação respectiva do orçamento em vigor que se necessário será
suplementada.

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação produzindo,
entretanto seus efeitos financeiros a contar de 1º de outubro de 2003.

Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário.
             Sala “Pedro Gomes” 8 de outubro de 2003

RÔMULO MILAGRES RIBEIROJOSÉ OTÁVIO CONCEIÇÃO SOARES
PRESIDENTE   VICE – PRESIDENTE

MARIA REGINA MAGALHÃES CÉLIA REGINA WARGAS VIEIRA
1ª SECRETÁRIA 2ª SECRETÁRIA -

Usando das atribuições que me são conferidas SANCIONO a presente
Lei. Extraiam-se cópias para as devidas publicações.
Gabinete do Prefeito, em 28/10/2003

LUIZ ANTONIO DA COSTA CARVALHO CORREA DA SILVA
PREFEITO

Lei n.º 2.103 De 13 de outubro de 2003.
(Projeto de Lei n.º 35 – oriundo do Vereador Aderly de Oliveira Valente)

DISPÕE SOBRE A INTRODUÇÃO DO QUESITO “VIOLÊNCIA
DE GÊNERO” NO SISTEMA MUNICIPAL DE INFORMAÇÕES
EM SAÚDE.

Art. 1º - Fica introduzido o quesito “violência de gênero” no sistema mu-
nicipal de informações em saúde.

Parágrafo Único – Para os fins do disposto na presente Lei, entende-se por
“violência de gênero” qualquer ação ou conduta que cause morte, dano ou
sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher.

Art. 2º - O Executivo regulamentará a presente Lei no prazo de 60 (ses-
senta) dias, contados a partir da data de sua publicação.

Art. 3º - Essas informações serão coletadas em toda as instâncias das uni-
dades de saúde, principalmente se realizado na Casa da Saúde da Mulher,
fazendo a partir do prontuário de todas as gestantes de maneira sigilosa
para que as mesmas sirvam prontamente para embasar estatísticas para a
instalação de um Núcleo de Atenção Integral para tratar exclusivamente
de violência.

Art. 4º - As despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão
por conta de verbas próprias, consignadas em orçamento, suplementadas
se necessário.

Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Sala das Sessões, 13  de  outubro de 2003.

RÔMULO MILAGRES RIBEIROJOSÉ OTÁVIO CONCEIÇÃO SOARES
PRESIDENTE   VICE – PRESIDENTE

MARIA REGINA MAGALHÃESCÉLIA REGINA WARGAS VIEIRA
1ª SECRETÁRIA 2ª SECRETÁRIA -

Usando das atribuições que me são conferidas SANCIONO a presente Lei.
Extraiam-se cópias para as devidas publicações.
Gabinete do Prefeito, em 11/11/03.

LUIZ ANTONIO DA COSTA CARVALHO CORREA DA SILVA
PREFEITO

Lei n.º 2.104 De 15 de outubro de 2003.
(Projeto de Lei n. 28 – oriundo da mensagem n.º 16 do Chefe do

Executivo)

Estabelece normas para a expedição de licença para implantação de Postos
de Revendas destinados ao Comércio de Derivados de Petróleo e Álcool e
dá outras providências.
A Câmara Municipal de Valença, RESOLVE:

Art. 1º - A expedição de licença para implantação de postos de revenda
destinados  ao comércio varejista de derivados de petróleo e álcool obede-
cerá aos critérios desta Lei, sem prejuízo do que for exigido por normas
estadual e federal.

Parágrafo único – A expedição de licença obedecerá aos seguintes critéri-
os:

I - certidão expedida pela Secretaria competente atestando a
permissibilidade da zona de uso;

II - distância mínima entre um posto e outro de 3.000
(três mil) metros nas rodovias estaduais e municipais e em perímetro urba-
no de 1.000 (mil) metros;

III – distância mínima num raio de 300 (trezentos) m e t r o s
de escolas, quartéis, asilos, creches, templos de qualquer culto, cinemas,
praças públicas, clubes sociais, hospitais, clínicas, hipermercados, super-
mercados e subestações de energia elétrica, água e esgoto sanitário;

IV – terreno com área mínima de 1.000 m2, sendo a testada
mínima de 40 (quarenta) metros lineares para a artéria principal;

V – tanques de combustíveis com afastamentos mínimos fron-
tais e de divisas de 5,00m (cinco metros) e as bombas de 4,00m (quatro
metros);

VI – boxes de lavagem com recuo mínimo de 10,00m (dez
metros) do alinhamento predial do logradouro para o qual estejam abertos.

Art. 2º - O disposto nos incisos II, III, IV, V e VI, do parágrafo único do
artigo precedente, não se aplica aos Distritos de Barão de Juparanã (2º),
Santa Isabel do Rio Preto (3º), Pentagna (Rio Bonito) (4º), Parapeúna (5º)
e Conservatória (6º).

Art. 3º - A limpeza , a lavagem e a lubrificação de veículos devem ser feitas
em boxes isolados, de modo a impedir que a poeira e as águas sejam leva-
das para o logradouro público ou neste se acumulem : as águas superficiais
serão conduzidas para caixas separadas das galerias, antes de serem lançadas
na rede geral.

Art. 4º - Os postos de serviços e de abastecimento de veículos deverão
possuir instalações sanitárias com chuveiros para uso dos empregados e,
em separada, instalações sanitárias para os usuários, além de local reserva-



do para telefone público;

Art. 5º - Uma vez expedida a licença, o requerente terá prazo máximo de
90 (noventa) dias para iniciar a execução do projeto previamente aprova-
do pela Secretaria competente.

Art. 6º - A transferência da autorização somente será permitida  após a
total conclusão do projeto inicial.

Art. 7º - A presente Lei não se aplica aos postos já instalados e em pleno
funcionamento no Município de Valença e aqueles cujos projetos já este-
jam em tramitação nos órgãos competentes do Município.

Art. 8º - Esta Lei entra em vigor na data de  sua publicação.

Art. 9º - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala “Pedro Gomes” em 15 de outubro de 2003.

RÔMULO MILAGRES RIBEIRO JOSÉ OTÁVIO CONCEIÇÃO SOARES
PRESIDENTE    VICE – PRESIDENTE

MARIA REGINA MAGALHÃES CÉLIA REGINA WARGAS VIEIRA
1ª SECRETÁRIA  2ª SECRETÁRIA -

Usando das atribuições que me são conferidas SANCIONO a presente Lei.
Extraiam-se cópias para as devidas publicações.
Gabinete do Prefeito, em 07/11/2003.

LUIZ ANTONIO DA COSTA CARVALHO CORREA DA SILVA
PREFEITO

Lei n.º 2.106 De 29 de outubro de 2003.
(Projeto de Lei n. 46 – oriundo da mensagem n.º 25 – do Prefeito

Municipal)

AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL.
A CÂMARA MUNICIPAL DE VALENÇA, RESOLVE:

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado abrir
Crédito Adicional Especial até o valor de R$ 145.000,00 (cento e quarenta
e cinco mil reais), na forma prescrita pelo art. 41, II, da Lei n.º 4.320, de
17.3.1964, para complementação da execução das obras de reestruturação
e revitalização do Hospital Geral José Fonseca – Santa Casa de Misericór-
dia no Município de Valença, objeto do Convênio SES/RJ/PMVALENÇA/
HGJF- 2001, Processo n.º E – 08/90964/2001.

Art. 2º - Para fazer face à abertura do Crédito Adicional Especial de que
trata o artigo precedente, serão utilizados recursos originários da Secreta-
ria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro.

Art. 3º - A abertura do Crédito Adicional Especial de que trata esta Lei é
condicionado à garantia dos recursos financeiros a serem repassados pelo
Estado mediante contrato, convênio  ou outro documento oficial que asse-
gure o seu recebimento pelo Município.

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

Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário.
    Sala “Pedro Gomes” em 29 de outubro de 2003.

RÔMULO MILAGRES RIBEIRO JOSÉ OTÁVIO CONCEIÇÃO SOARES
PRESIDENTE    VICE – PRESIDENTE

MARIA REGINA MAGALHÃESCÉLIA REGINA WARGAS VIEIRA
1ª SECRETÁRIA 2ª SECRETÁRIA -

Usando das atribuições que me são conferidas SANCIONO a presente Lei.
Extraiam-se cópias para as devidas publicações.
Gabinete do Prefeito, em 07/11/2003.

LUIZ ANTONIO DA COSTA CARVALHO CORREA DA SILVA
PREFEITO

  Quando minha filha nasceu não pensei que minha maior dificuldade
seria amamentar. Na segunda vez que amamentei começou meu sofri-
mento, não sabendo como posicionar o bebê ao seio, o bico dos meus
seios se feriram e começaram a sangrar quando eu amamentava e minha
filha não quis mamar o meu leite pois o bico saia também sangue. Saben-
do a importância do leite materno, comecei a ordenhar com uma bombinha,
tirando o  leite e dando para ela com uma mamadeira. Meu seio continu-
ava doendo. Eu não sabia que a bombinha sacrificava muito mais os
seios, mas eu estava dando meu leite para minha filha e era isso que me
importava naquele momento. Com o tempo, meu leite passou a não sair
na bombinha e as pessoas me diziam: - Dá uma mamadeira a essa meni-
na, você não tem leite. Cada vez que davam a mamadeira para minha
filha eu me sentia derrotada e incapaz . As mães dão de mamar a seus
filhos e eu não consigo! Só que eu tinha leite sim, só não sabia a maneira
certa de amamentar. Com isso meu leite empedrou, comecei a ter febre
alta ficando impossibilitada até de acolher meu bebê em meus braços.
Estava fraca. Foi quando meu marido e eu procuramos a Casa da Mu-
lher. Que dia abençoado! Fomos muito bem recebidos e orientados, apren-
dendo a maneira certa de amamentar e como cuidar dos ferimentos do
meu seio, quando descobri que estava amamentando de maneira errada
por isso meus seis se feriram.

  A orientação, dessas pessoas na Casa da Mulher, me foram muito
importantes. Eu havia chegado lá me sentindo uma fracassada. A pior
das mães. Cheguei em casa criei coragem e ofereci meu seio a minha
filha como tinham  me ensinado, que alívio! Minha  filha mamou muito.
Meus seios esvaziaram e a febre se foi.

  Hoje graças à Casa da Mulher, a essas pessoas maravilhosas que me
acolheram com tanto carinho, minha filha só se alimenta do meu leite. E
melhor que isso, ela mama no meu peito e eu me sinto mais mãe.

  Depois dessa experiência tenho uma coisa muito importante a dizer
a todas as mães:“ Se você quer ser mãe de verdade, amamente seu filho,
isso é a única coisa que você pode fazer por ele, todas as outras coisas
que ele necessitar qualquer um poderá oferecer. Amamentando, você se
sentirá mãe e isso é o que é mais importante para você .” Não sendo
egoísta e nem tirando a importância do leite materno para o bebê, mas é
muito importante para nós mães amamentar. Não deixe de amamentar
seu filho, ele se sentirá muito mais seguro e amado.

  E se você tiver dificuldades, assim como eu tive, não ouça o que as
pessoas dizem com relação a seu leite. Procure a ajuda de um profissio-
nal. Procure a Casa da Saúde da Mulher. Com certeza, lá eles poderão
lhe orientar e irão te ajudar da melhor maneira possível, como me ajuda-
ram. Na Casa da Mulher, você encontrará, além de ajuda de profissionais
competentes, amigos com quem você pode contar.

  Hoje, eu e minha família, só temos a agradecer às pessoas maravi-
lhosas que foram para nós : a Beatriz e a Dra. Denise que nos acolheram
e orientaram com todo carinho.

           Obrigada Casa da Saúde da Mulher!
           Obrigada Amigos da Casa da Mulher!!!

                                          Maria Juliane Pires  Bastos - 21 anos

Carta de agradecimento
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CITAÇÃO POR EDITAL

Na forma prevista pelo art. 273, § 2º, da LC 28/99 e art. 161, §1º, da Lei
8112/90, determina-se a citação do Sr. Paulo César de Mello Vasconcellos
por edital publicado pelo órgão de publicação oficial do Município, para que-
rendo, apresente resposta no prazo de 10 dias a contar da data da citação,
quanto às denúncias constantes do processo administrativo n º 15116/03 (con-
duta tipificada no art. 249, V, da LC 28/99); apresentar rol de testemunhas (
no máximo de três), para ulterior oitiva, conforme previsão do art. 276, da
LC 28/99, ficando ciente que a não apresentação de defesa no prazo acima
implicará em pena de revelia, nos termos do art. 275, da LC 28/99.

Esclarecemos, outrossim, que em atendimento ao princípio constitucio-
nal do devido processo legal e ao princípio do contraditório e  da ampla
defesa, encontra-se assegurado a V. Sª, vista do processo administrativo na
Procuradoria Municipal, à Rua Dr. Figueiredo, 320, Centro, Valença/RJ, sala
18.

Valença, 12 de novembro de 2003.

Marcio Roncalli de Almeida Petrillo
Presidente da Comissão Processante Permanente
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