
8 EXPRESSO Sexta-feira, 25 de março de 2016

A Prefeitura Municipal de Vassouras torna público, nos termos da Lei 8.666/93,
que realizará no dia 13/04/2016, às 15h, licitação na modalidade Tomada de
Preços, pelo regime de execução empreitada por preço unitário e tipo menor
preço global, que tem como objeto a contratação de serviços de engenharia
para construção de Boulevard. O Edital disponível a Av. Octávio Gomes, 395,
Centro, das 09h às 18h – 2ª a 6ª feira. Tel.: (24) 2491-9000.

Vassouras - RJ, 22 de março de 2016.
Gilder Pereira Arantes

Membro da CPL
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VASSOURAS/RJ

Estado do Rio de Janeiro
Município de Nova Iguaçu
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

EXTRATO DA ATA DE REUNIÃO DA SESSÃO SOLENE DE POSSE DO PREFEITO, VICE-
PREFEITA E VEREADORES ELEITOS NO PLEITO DE 07 DE OUTUBRO PARA A LEGISLATURA
2013 – 2016, REALIZADA EM 1º DE JANEIRO DE 2013.
Reunião da sessão solene, realizada em 01/01/2013 na sede da Câmara Municipal de Nova
Iguaçu, sob a presidência do Vereador Marcos Aurélio Rocha da Costa, por ser o mais
idoso entre os eleitos, presente os 29 edis, devidamente diplomados pela Justiça Eleitoral,
prestaram juramento, todos os Vereadores responderam “Assim Prometo”. Prestado o
compromisso, os Vereadores foram declarados empossados. Em seguida O Senhor
Presidente em exercício convidou o SENHOR NELSON ROBERTO BORNIER DE OLIVEIRA,
PREFEITO ELEITO E A SENHORITA DANIELE WIENEN GUIMARÃES, VICE-PREFEITA
a prestarem compromisso. Prestado compromisso, foram os mesmos DECLARADOS
EMPOSSADOS PELA PRESIDÊNCIA, NOS CARGOS DE PREFEITO E VICE-PREFEITA DA
CIDADE DE NOVA IGUAÇU. Finalizando passou-se a palavra ao Prefeito Nelson Bornier,
que agradeceu a Deus por esta oportunidade, cumprimentou a todos, disse que é a terceira
vez que tem oportunidade de governar esta Cidade, disse que vai iniciar o governo com
dificuldade, agradeceu e encerrou seu discurso. O Sr. Presidente Marcos Rocha disse
que se sentiu muito honrado em presidir esta reunião e encerrou a Sessão agradecendo
a presença de todos. Nada mais havendo a registrar, eu, Vereador José Carlos Fonseca,
Secretário desta sessão, lavrei a presente ata, que depois de lida e aprovada, segue
assinada por todos os empossados.

Câmara Municipal de Nova Iguaçu, 01 de janeiro de 2013

MARCOS AURÉLIO ROCHA DA COSTA
Presidente em exercício

PORTARIA N° 026, DE 24 DE MARÇO DE 2016.

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

RESOLVE:
Art. 1º. DESIGNAR a servidora Daiana Santos Duque, Agente Administrativo,

matrícula nº 05.01.00036, para exercer suas funções junto ao Controle de Acesso de
Pessoas à Câmara.

Art. 2° - Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação.
Nova Iguaçu, 24 de março de 2016.

Mauricio Morais
Presidente

CMNI

Estado do Rio de Janeiro
Município de Nova Iguaçu
CÂMARAMUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU
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AS MAIS BOMBADAS

Você já esqueceu de de-
volver um vídeo na locado-
ra? James Meyers já. O cara
acabou preso na Carolina do
Norte, Estados Unidos, por
não devolver uma VHS do
filme “Fora de casa!”
(“Freddy got fingered” no
original) alugado em 2002.

O gringo foi descoberto
após ser parado pela polícia
pelo fato de seu carro estar
com problema em uma lan-
terna. O agente pediu a car-
teira e, pouco depois, verifi-
cou que havia uma ordem de
prisão pendente.

— O policial disse: “Não
sei como lhe dizer isso, mas
há uma ordem de prisão con-
tra você expedida em 2002.
Aparentemente, você alugou
um filme e não o devolveu” —
contou James, de acordo com

o “New York Daily News”. 
Inconformado com a pri-

são, James escreveu para
Tom Green, estrela do filme,
e o humorista se dispôs a pa-
gar a multa, estabelecida em
R$ 775. O ator disse que fica

feliz em dar apoio a quem
goste do filme, e admitiu
que são poucos. 

Agora, James terá que
participar de uma audiência
na Justiça, dia 27 de abril. E
a locadora? Essa faliu...

Cara roda por não
devolver fita VHS
Norte-americano alugou o filme ‘Fora de casa!’, em 2002,
e foi descoberto ao ser parado na estrada por um policial

James pediu ajuda à estrela do filme, que pagou a multa

REPRODUÇÃO/FACEBOOK

Uma disputa de talentos
acabou muito mal para para
uma das participantes. Num
vídeo publicado nas redes so-
ciais, uma mulher aparece de-
sesperada depois de conse-
guir colocar fogo na própria
periquita! Ai, meu Deus...

A participante, que fazia
um número com fogo, perdeu
o controle e incendiou a geni-
tália quando mostrava uns
passos de dança. O acidente
provocou gritos da mulher e

da plateia. Nesse momento,
membros da organização su-
biram ao palco para ajudá-la. 

Segundo o “Mirror”, ela
seguiu na competição e voltou
para completar o número.

Mulher põe fogo no lugar
errado durante competição 

Sabe quando dizem que alguém tem fogo na periquita? Ela tinha
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