
l GERAL l6 SÁBADO, 9 DE NOVEMBRO DE 2013

Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Nova Iguaçu
Gabinete da Presidência

PROCESSO Nº. 051/2013

Atesto as conclusões contidas no relatório da Comissão Especial criada para
apurar fatos relativos a possível ilegalidade na dispensa de licitação para
locação de imóvel no qual funciona a sede deste Poder com apuração do
dano ao erário público, bem como no relatório de auditoria do Controle
Interno, manifestando-me pela APROVAÇÃO das contas e consequente
arquivamento da presente Tomada de Contas Especial não antes de enviar
à Egrégia Corte de Contas as cópias destes autos necessárias para atender
às determinações contidas no Processo TCE/RJ 206.062-8/2006.

Publique-se o presente ato.  

Nova Iguaçu, 04 de abril de 2013.

MAURICIO MORAIS
Presidente

PORTARIA N° 0257, DE 05 DE NOVEMBRO DE 2013.

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

RESOLVE: 

Art. 1º - DETERMINAR com fulcro no art. 10, da Lei nº 4.217, de 14 de Janeiro
de 2013, a suplementação por anulação de crédito no valor de R$ 300.000,00
(trezentos  mil reais) nos elementos de despesas descritos abaixo:

Descrição do Projeto/Atividade/ Nat. da Fonte Anular Suplementar
Operações Especiais Despesa
01.1.01.031.5051.2071 3.3.90.39.00 O 300.000,00
01.1.01.031.5051.2071 3.3.90.14.00 O 300.000,00

Total 300.000,00 300.000,00

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação.
Art. 3º - Ficam revogadas as disposições em contrário.

Nova Iguaçu,  05 de novembro de 2013. 

Mauricio Morais
Presidente

CMNI

gritou, eu desci, mas não adi-
antou. Levaram tudo de mim
— lamentou a técnica de En-
fermagem Roberta Danielle

Martins, de 30 anos, que vivia
com Rosemberg há 12.

O policial chegou a ser le-
vado para o Hospital da Posse
e encaminhado ao centro ci-
rúrgico, mas não resistiu. Os
bandidos deixaram a moto e
fugiram com a arma do PM,
uma pistola 380.

Policial há 25 anos, Ro-
semberg era lotado no 23º
BPM (Leblon), mas já pre-
tendia entrar para a reserva.

— Ele estava perto de se
reformar e acontece uma coi-
sa dessas — disse o irmão do
policial, Roberto Hartt de
Oliveira, de 59 anos.

O policial deixou dois fi-
lhos. O caso foi registrado na
58ª DP (Posse).

Um policial militar foi
morto com a própria arma,
durante um assalto, em No-
va Iguaçu. O crime ocorreu
na noite de anteontem na
Rua Zair, Vila Operária, em
frente à casa do subtenente
Rosemberg Hartt de Olivei-
ra, de 50 anos. 

Ele estava chegando em
casa, quando três bandidos
num carro o renderam. Ro-
semberg não reagiu e entre-
gou a moto Honda XRE 300,
mas um dos assaltantes deci-
diu revistá-lo.

— Eram três bandidos.
Dois pegaram a moto e um fi-
cou no carro. Quando um de-
les viu que ele estava armado,
atirou no peito dele. Ele me

Policial é morto
com sua pistola

ELE NÃO REAGIU A ASSALTO, MAS BANDIDOS ACHARAM A ARMA

BRoberta, viúva de Rosemberg

CÍNTIA CRUZ

Dois homens foram fla-
grados fazendo sexo numa
sala de aula da Universida-
de Estácio de Sá, no cam-
pus Norte Shopping. Um
aluno viu a cena e chamou o
segurança da instituição.
De acordo com o 3º BPM
(Méier), os rapazes teriam
reagido à abordagem do se-
gurança, que é negro, com
xingamentos racistas.

O caso foi registrado na
25ª DP (Engenho Novo).
Os jovens vão responder
por crime de atentado vio-
lento ao pudor, pois tenta-
ram sair da universidade
sem roupas, e por racismo.

Em nota, a Universidade
Estácio de Sá diz que só um
dos jovens é estudante da
instituição e que acompa-
nha o desenrolar do caso.

Racismo bota
gays na cadeia
XINGARAM SEGURANÇA DE UNIVERSIDADE

MAIS

O vereador de Piraí,
José Paulo Carvalho de
Oliveira, o Russo (PT-
doB), que disse em ple-
nário que mendigo “de-
veria até virar ração para
peixe”, vai ser indiciado
por apologia ao crime. A
pena de detenção é de
três a seis meses.

Vereador é
indiciado

Eduardo Fauzi, o ho-
mem que bateu no secre-
tário municipal de Or-
dem Pública, Alex Costa,
foi preso e pode pegar
até sete anos e meio de
prisão. O delegado da 4ª
DP (Praça da Repúbli-
ca), Luís Lima, diz que a
prisão é para impedir
mais atos violentos.

Deu tapão e
foi em cana


