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Quinta-feira, 29 de julho de 2021

O Tribunal Regional Federal da 2a Região (TRF-2) acatou
parcialmente recurso do Ministério Público Federal no Rio de
Janeiro - MPF/RJ para aumentar, de dois para cinco mil reais,
a pena de multa por ofensas proferidas por Altair Francisco
Genésio na rede YouTube. Em março de 2019, o MPF moveu
ação civil pública contra Genésio em razão de manifestações
injuriosas e discriminatórias publicadas na rede mundial de
computadores, nas quais homossexuais são referidos como
“aberração” e “desgraça da espécie humana”.

REDACAO@AVOZDACIDADE.COM

EM BUSCA DE SOLUÇÃO

Projeto para rio Barra Mansa
é apresentado a vereadores de
bairros afetados por enchentes
Paulo Dimas-PMBM

Objetivo é criar
uma estrutura
que suporte
toda a vazão
extrema causada
pelas chuvas,
liberando-a aos
poucos
BARRA MANSA
A Prefeitura de Barra Mansa realizou a apresentação
conceitual do projeto para a
construção de uma barragem
no Rio Barra Mansa aos vereadores que são liderança dos
bairros afetados pelas enchentes. O encontro aconteceu ontem, dia 28, onde participaram
da reunião o prefeito Rodrigo
Drable, a vice-prefeita Fátima
Lima, o deputado estadual
Marcelo Cabeleireiro, o ex-deputado Ademir Melo, os
vereadores Bruno Oliveira,
Deco, Paulo da Gráfica, Paulo
Sandro, Rayane Braga e José
Marques, além dos secretários
de Meio Ambiente, Vinícius
Azevedo, e de Planejamento
Urbano, Eros dos Santos.
Durante o encontro, o secretário Vinícius Azevedo apresentou um breve histórico da bacia
hidrográfica do rio Barra Mansa
e como ela impacta as regiões
afetadas pelo alagamento. O
projeto consta em realizar uma
barragem que irá amortecer o
volume das chuvas, mantendo o
fluxo do rio constante, evitando
que os bairros na parte mais
baixa do rio Barra Mansa sofram
com os alagamentos.

PROJETO CONSTA em realizar uma barragem amortecerá o volume das chuvas

Rodrigo Drable falou sobre
a mudança que o projeto trará
para as comunidades do entorno do rio Barra Mansa. “Essa é
uma reunião importante porque a gente está discutindo um
dos assuntos que mais impactam a vida do barra-mansense
que é a enchente no rio Barra
Mansa. Nosso secretário, o
Vinícius, vem desenvolvendo
um projeto há bastante tempo,
que nos permite, hoje, chegar
a uma solução definitiva para
esse problema, que é uma
barragem no rio Barra Mansa,
nas imediações da Ataulfo de
Paiva, permitindo que nós
tenhamos a capacidade de reter
as águas que, com as trombas
d’águas, faz os alagamentos no
Nova Esperança, Marajoara,
Santa Clara, Boa Sorte, São

COMARCA DE BARRA MANSA
Registro Civil – Primeiro Distrito – Barra Mansa – RJ
Titular: Maria Aparecida de Souza Reis
Habilitam-se: Daniel Carlos Dias Vilhena e Maria Angélica
Vidal Pereira; Ruan Luiz Leonardo Nunes e Patrícia Gomes
da Silva. Barra Mansa, 27 de julho de 2021.
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AVISO DE LICITAÇÃO
Tomada de Preço nº 63/2021 – Objeto: construção de depósito e conclusão dos serviços remanescentes da reforma e
adequação da Central de Abastecimento Farmacêutico - CAF
, conforme edital. Proc. Adm. Nº 14.769/2020 – Data/Hora:
25/08/2021 às 13:30 horas. Edital disponível no site: http://
www.resende.rj.gov.br/blogtransparencia.
Julio Cezar Carvalho
Superintendente Municipal de Licitações e Contratos

Luiz e que afeta de forma tão
prejudicial a vida das pessoas.
Eu acredito muito nesse projeto”, disse.
O prefeito também pontuou
a importância da presença das
lideranças durante a apresentação do projeto. Segundo ele,
o objetivo é mostrar que há um
caminho para resolver esse problema de forma definitiva. “Não
é um projeto simples. Quando
nós tivermos o detalhamento
técnico dele, eu quero levar
isso à audiência pública nas
comunidades, eu quero que as
pessoas entendam a solução que
a gente está propondo, para uma
forma definitiva e participativa
nós resolvermos o problema e
virarmos a página da história
de Barra Mansa. O alagamento
vai ser coisa do passado. A gente

segue trabalhando firme para
isso”, afirmou Drable.
SOBRE O PROJETO
O secretário Vinícius Azevedo disse que o objetivo é
que a estrutura suporte toda
a vazão extrema causada pelas
chuvas, liberando-a aos poucos,
de forma que não aconteça
inundações. O local escolhido
é estratégico porque abrange
80% da bacia e a gente consegue
ancorar a barragem na região da
ponte ferroviária. “É um projeto
seguro, de custo acessível ao
município. A represa não vai
mudar a vazão do rio. Estamos
no projeto básico, com todos
os dados hidrológicos. Agora a
gente tem que avançar para os
dados hidráulicos e estruturais”,
finalizou.

Câmara Municipal de Resende
Boletim Oﬁcial nº 050/2021
Resende, 28 de julho de 2021
AVISO DE LICITAÇÃO: Nº 011/2021
O Pregoeiro da Câmara Municipal de Resende RJ torna público
que realizará às quatorze horas de 11/08/2021, quarta-feira
na sala de reunião da nova sede administrativa da Câmara
Municipal de Resende, Praça Oliveira Botelho 262 Centro –
Resende/RJ - CEP 27.511-120, licitação nº. 011/2021 na modalidade Pregão Presencial-SRP, tipo menor preço, objetivando
REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO para atender as necessidades
do Poder Legislativo de Resende conforme especiﬁcações contidas edital e seus anexos que é parte integrante do Processo
Administrativo nº. 248/2021. VALOR ESTIMADO: R$ 24.935,67
Resende, 28/07/2021.
RODRIGO ISOLDI - PREGOEIRO

Prefeitura Municipal de Valença
Comissão Especial de Pregão Eletrônico
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Eletrônico Nº 031/PMV/2021
Processo Administrativo nº: 3113/2021
Objeto: O objeto da presente licitação é a aquisição de uma motoniveladora, conforme especiﬁcações constantes do Anexo I do presente
Edital (Termo de Referência), destinada a recuperação de estradas
vicinais para atendimento a pequenos e médios produtores rurais do
Município de Valença-RJ.
Tipo de licitação: Menor preço por Item.
Informações: e-mail: licitacoespmvrj@gmail.com Horário: 12:00 às
17:00 horas.
Data e hora da abertura da licitação: Dia 12 de agosto de 2021, às
13:00 horas,local: www.comprasgovernamentais.gov.br;www.gov.
br/compras
Retirada do Edital:O Edital encontra-se disponível no site da Prefeitura
Municipal de Valença-RJ (www.valenca.rj.gov.br);www.comprasgovernamentais.gov.br; www.gov.br/compras
Beatriz Mendes L. G. Escrivani
Pregoeira

OFENSA À COMUNIDADE LGBT

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO Nº 153/2021
OBJETO: AQUISIÇÃO DE UNIFORMES.Início do recebimento
das propostas:30/07/2021 às 17h30 - Encerramento de recebimento:11/08/2021 às 09h00 - Abertura:11/08/2021 às 09h01
- Início do Pregão:11/08/2021 às 09h30.
PREGÃO ELETRONICO Nº 154/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
EM CONFECÇÃO DE CARIMBOS, REFIS E BORRACHAS
DE CARIMBOS - SRP. Início do recebimento das propostas:30/07/2021 às 17h30 - Encerramento de recebimento:11/08/2021 às 09h00 - Abertura:11/08/2021 às 09h01 - Início
do Pregão:11/08/2021 às 09h30.
Maiores informações e o edital pelo telefone (24) 2106-3411
ou edital@barramansa.rj.gov.br e coordenadoria.compras@
gmail.com.
Renata E. de M. das N. Conceição
Assistente Técnico

Prefeitura realiza
primeira Audiência
Pública do Plano Diretor
VASSOURAS
A Prefeitura de Vassouras,
através da Secretaria de Urbanismo e Patrimônio Histórico,
nesta semana uma Audiência
Pública para discutir, junto
com a população, a revisão
do Plano Diretor Municipal.
Seguindo os protocolos sanitários, a audiência aconteceu na
Câmara Municipal, respeitando
a lotação máxima de 50 pessoas.
Estiveram presentes, a vice-prefeita, Rosi, o secretário
de Urbanismo e Patrimônio
Histórico, Geovani Dornelas,
os coordenadores do Instituto
Brasileiro de Administração
Municipal, representantes da
sociedade civil, secretários
municipais e representantes do
Poder Legislativo.
O Plano Diretor é um instrumento de planejamento
municipal que norteará as
políticas de desenvolvimento
de Vassouras para os próximos
10/20 anos. Em sua elaboração
é garantida a participação da
população, com sugestões sobre
diferentes temas, como planejamento urbano, saneamento
básico, moradia, entre outras.
Este ano, em Vassouras, as
consultas públicas estão sendo
feitas de forma mista, remota e
presencial.
A Secretaria de Urbanismo
e Patrimônio Histórico vem
trabalhando na atualização e

revisão do plano em parceria
com o corpo técnico do Ibam.
De acordo com o secretário da
pasta, Geovani Dornelas, já foi
feito um vasto levantamento
de dados, entrevistas e visitas
de campo. “Agora, todas as
informações levantadas serão
fundamentais para seguirmos
com o planejamento do futuro
da nossa cidade” explicou o
secretário da pasta.
O coordenador técnico do
Ibam, Henrique Barandier,
avaliou como muito positiva
a participação da população
vassourense nessa primeira
audiência, principalmente nos
temas sobre acessibilidade e
questões ambientais.
A secretaria de Urbanismo
e Patrimônio Histórico informou que todos os dados e resultados produzidos até agora
sobre os Planos Integrados de
Vassouras (PIV), que engloba o Plano Diretor, já estão
disponíveis para consulta, no
site da Prefeitura: https://piv.
vassouras.ibam.org.br. Para
garantir a maior participação
possível da população, a prefeitura disponibilizou também
a transmissão da audiência,
pelo canal do YouTube da
Câmara. Quem não conseguiu
acompanhar a audiência em
tempo real, ainda pode participar com sugestões através
do e-mail piv.vassouras@
gmail.com.
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EXTRATO DO TERCEIRO TERMO DE ADITAMENTO
DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 232/2018
01 – CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Resende/Secretaria Municipal de Saúde; 02 – CONTRATADA: Digimax
Radiograﬁa e Tomograﬁa Odontológicas Ltda; 03 – OBJETO:
prorrogação de prazo contratual, do Contrato Administrativo
no: 232/2018, na contratação de empresa especializada para
a prestação de serviços de confecção de RX Periapical, em
atendimento às necessidades do Fundo Municipal de Saúde; 04 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: PMR/SAÚDE/FMS:
Órgão: 04; Unidade: 04.60; Funcional: 10.301.0119; Projeto/
Atividade: 6.657; Elemento de Despesa: 3.3.90.39.99 – Demais
Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica; Código Reduzido:
40; Fonte de Recursos: 02 (SUS); 05 – EMBASAMENTO/
MODALIDADE: Em conformidade com o Art. no: 57, Inciso II,
da Lei Federal no: 8.666/93 e suas Alterações; 06 – VALOR
GLOBAL: R$ 10.080,00 (dez mil e oitenta reais); 07 – PRAZO:
12 (doze) meses; 08 – NOTA DE EMPENHO Nº 3.428/2021;
09 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 21.531/2017; 10 –
DATA DE ASSINATURA DO ADITAMENTO: Resende – RJ.,
28 de Junho de 2021.
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO
DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 82/2021
01 – CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Resende/
Instituto da Educação do Município de Resende / Educar; 02
– CONTRATADA: Construtex Prestadora de Serviços Eireli
– ME; 03 – OBJETO: prorrogação de prazo contratação de
empresa especializada para executar serviço de reposição da
rede elétrica e recomposição de muro nas escolas municipais
Geraldo da Cunha Rodrigues e Júlio Verne do município de
Resende - RJ; 04 – EMBASAMENTO/MODALIDADE: Em
conformidade com o Art. no: 57, § 1o, inciso II da Lei Federal
no: 8.666/93 e suas Alterações; 05 – PRAZO: 30 (trinta) dias;
06 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 16.413/2020; 10 –
DATA DE ASSINATURA DO ADITAMENTO: Resende – RJ.,
21 de Julho de 2021.
Julio Cezar de Carvalho
Superintendente – Licitação – PMR

