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ESPECIALIZAÇÃO SERÁ EXIGIDA A PARTIR DO DIA 1o- DE SETEMBRO. SÃO 570 VAGAS PARA CURSO GRATUITO

Curso formamotofretistas
A galera que anda de moto

por aí agora vai poder se es-
pecializar. O Detran abriu 570
vagas para a nova edição do
curso de motofretistas. As au-
las são dadas por policiais de
Unidades de Polícia Pacifica-
dora (UPP) e de batalhões.
Sem essa capacitação, os mo-
tociclistas que transportam
profissionalmente documen-
tos e mercadorias não pode-
rão exercer a sua atividade a
partir de 1o- de setembro.

As inscrições são feitas no
site www.detran.rj.gov.br. São
seis dias de curso, sendo 25
horas de aulas teóricas e cinco
de prática, com as seguintes
disciplinas: ética e cidadania
na atividade do profissional
motociclista (3h); noções bási-
cas de legislação (7h); gestão
do risco sobre duas rodas (7h);
segurança e saúde (3h); legis-
lação específica da atividade,
procedimentos para o trans-
porte de cargas e logística

(5h); e prática de pilotagem
profissional (5h).

Para se inscrever, os moto-
fretistas precisam ter, pelo
menos, 21 anos; habilitação há
dois anos na categoria A (de
motociclista); não estar res-
pondendo a processo de sus-
pensão ou cassação da carteira
de motorista; terem bons an-
tecedentes criminais; e remu-
neração abaixo do piso da ca-
tegoria, que atualmente é de
R$ 800.

MARCELO THEOBALD / 30.08.2012

aO curso é para quem já tem carteira de motociclista há dois anos

Hoje tem
feirãode
emprego
noCentro

Hoje é o dia do 3o-

Mega Feirão do Empre-
go que vai rolar das 9h às
16h no Campo de Santa-
na, no Centro do Rio. O
evento, realizado pelo
Seconci-Rio e o Sindus-
con-Rio, vai oferecer
cerca de três mil vagas
na área de construção ci-
vil. Diversas instituições
como Senai, Firjan e
Faetec estarão no local
matriculando a galera
para cursos no setor. Os
profissionais também
poderão ficar em dia
com as novas tecnologias
da construção civil.

Quem trabalha neste
setor tem direito a café
da manhã, alimentação,
seguro de vida, assistên-
cia médica e aulas de al-
fabetização. O salário
também aumentou: o pi-
so para servente e contí-
nuo foi para R$ 1.045,
maior que o nacional
(R$ 678).
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GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Extrato da Ata de Reunião da CPI nº 001/2013
8ª Reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito, aprovada pelo Requerimento nº
006/2013, tendo como membros os Vereadores Carlos Alberto Curi Chambarelli (Pre-
sidente), Marcos Costa Martins (Relator), Fábio José de Freitas Santos (membro), Israel
do Nascimento (membro) e Fernando Bernardes Carvalhal; realizada aos vinte e oito
dias do mês de junho de dois mil e treze, com início às 14:00 horas, na Sala de Reuniões
da CMNI-RJ. Deliberações: Aberta a sessão, tomou a palavra o Senhor Presidente para
dar prosseguimento aos trabalhos da CPI, mandando fosse registrado o seguinte
acontecimento: 1. Notificação de testemunhas.

Publique-se e cumpra-se.
Nova Iguaçu, 28 de junho de 2013.

Carlos Alberto Curi Chambarelli
Presidente

Extrato da Ata de Reunião da CPI nº 002/2013
5ª Reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito, aprovada pelo Requerimento nº
007/2013, tendo como membros os Vereadores Carlos Alberto Curi Chambarelli (Pre-
sidente), Marcelo Xavier de Figueiredo (Relator), Denílson Ambrósio Soares (membro),
Renato Gomes Correa (membro) e Gerciano de Lima Luz (membro); realizada aos vinte
e oito dias do mês de junho de dois mil e treze, com início às 16:00 horas, na Sala de
Reuniões da CMNI-RJ. Deliberações: 1. recebimento de documentos; 2. Leitura e
aprovação de relatório conclusivo.

Publique-se e cumpra-se.
Nova Iguaçu, 28 de junho de 2013.

Carlos Alberto Curi Chambarelli
Presidente

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU-RJ USANDO DAS ATRIBUIÇÕES
QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI,
RESOLVE:

PORTARIA N° 161, DE 04 DE JULHO DE 2013.
Art. 1° - EXONERAR SEVERINO DE ALMEIDA GOMES, do Cargo em Comissão de Assis-
tente das Comissões Permanentes, símbolo DG8, Código Identificador DG8-034, a con-
tar desta data.
Art. 2° - Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação.

PORTARIA N° 162, DE 04 DE JULHO DE 2013.
Art. 1° - NOMEAR AGOSTINHO VEIGA, para ocupar o Cargo em Comissão de Assistente
das Comissões Permanentes, símbolo DG8, Código Identificador DG8-034, a contar
desta data.
Art. 2° - Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação.

Nova Iguaçu, 04 de julho de 2013
Mauricio Morais

Presidente
CMNI

Extrato da Ata da Reunião nº001 da CPI Nº003/2013
Reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI nº003/2013, presentes vereadores
Denilson Ambrósio Soares (presidente), Jorge Luiz de Freitas Dias e José Carlos Fon-
seca. Deliberações: I-eleição por unanimidade do relator vereador José Carlos Fon-
seca; II-que as reuniões serão realizadas preferencialmente às segundas e quartas-
feiras, às 16 horas, na Sala de Reuniões da Câmara Municipal de Nova Iguaçu; III-so-
licitações ao presidente da Câmara Municipal de Nova Iguaçu: disponibilização do corpo
técnico para assessoramento nos trabalhos; cópia do processo administrativo referente
à Comissão de Sindicância designada pela Ordem de Serviço nº 001/2013; cópia da ata
da sessão ordinária realizada em 11 de junho de 2013 e demais recursos necessários.

Publique-se e cumpra-se.
Nova Iguaçu, 28 de junho de 2013.

Denilson Ambrósio Soares
Presidente

ATO DA PRESIDÊNCIA nº 023/2013.
O Presidente da Câmara Municipal de Nova Iguaçu, usando das atribuições que lhe são
conferidas por Lei, e cumprindo o disposto no artigo 28, inciso V, alíneas “ f ” e “ g ” do
Regimento Interno,
DETERMINA:
1 – Dou por instalada a Comissão Parlamentar de Inquérito, por força no preconizado
no parágrafo único, do artigo 1º, da Lei Federal nº 1579/52.
2 – Junte-se ao requerimento cópia da ata do expediente do dia 04/07/2013.
3 – Obedecido o acordo e a proporcionalidade partidária, foram indicados os Vereadores
para a composição da Comissão Parlamentar de Inquérito: Presidente Vereador Marcelo
Xavier de Figueiredo, Membros Vereadores Gerciano de Lima Luz, Marcos Aurélio Rocha
da Costa, Gilson Ferreira da Cunha e Fernando Bernardes Carvalhal.

Nova Iguaçu, 04 de julho de 2013.
MAURICIO MORAIS

Presidente

RESOLUÇÃO Nº. 789/2013
“PRORROGA POR NOVENTA DIAS O PRAZO DE FUNCIONAMENTO DA COMISSÃO DE
ASSUNTOS RELEVANTES PARA APURAR POSSÍVEIS DANOS AMBIENTAIS CAUSA-
DOS PELA PEDREIRA BASALTO”.
Autor: vereador José Carlos Fonseca (Dr. Cacau)
A CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU/RJ, POR SEUS REPRESENTANTES LEGAIS,
APROVOU E EU PROMULGO A SEGUINTE
RESOLUÇÃO:
Art. 1° - Fica prorrogado por noventa dias o prazo de funcionamento da Comis-
são de Assuntos Relevantes constituída pela Resolução nº. 785/2013 com a fi-
nalidade de apurar possíveis danos ambientais causados pela Pedreira Basalto.
Art. 2° - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Nova Iguaçu, 04 de julho de 2013.
Mauricio Morais

Presidente


