
O Presidente da Câmara Municipal de Nova Iguaçu/RJ, usando das atribuições que lhe são conferidas
por lei, e com fulcro no § 3º, inciso III do Art. 35 da LOM e §§ 1º, 2º e 3º do art. 189, do Regimento
Interno, atendendo ao solicitado pelo Exmº. Sr. Prefeito da Cidade de Nova Iguaçu através de
ofício protocolado em 09/01/2017 e das mensagens nºs 003,04 e 005/2017 RESOLVE CONVOCAR
EXTRAORDINARIAMENTE, os Srs. Vereadores desta Cidade, para no próximo dia 13 de janeiro de
2017, às 10:00 horas, no Plenário da Câmara Municipal de Nova Iguaçu, situado a Rua Prefeito João
Luiz do Nascimento , 38, Centro – Nova Iguaçu, deliberarem sobre as matérias da seguinte Ordem
do Dia:
1 - Projeto de Lei nº 011/2017, que “Estabelece critérios, níveis de segurança e eficácia ao regulamentar
os artigos 6º e 76º da Lei Orçamentária nº 4.639/16, do exercício de 2017”.
2 - Projeto de Lei nº 012/2017, que “Altera a Estrutura Organizacional da Prefeitura da Cidade de Nova
Iguaçu, e dá outras providências”.
3 - Projeto de Lei nº 013/2017, que “Dispõe sobre medidas para o saneamento das finanças municipais
de Nova Iguaçu, e dá outras providências”.

Sala das Sessões, 10 de Janeiro de 2017.
ROGÉRIO TEIXEIRA JUNIOR

Presidente

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

4x R$ 375,00
MÉIER:

Rua Dias da Cruz 155 / 507

☎ 2591-5300 / 2269-9304
☎ 2252-5991 / 2509-4195

RETROAURICULAR

INTRACANAL

Francisco Freitas
Fonoaudiólogo - CRFa - 14522

OTOVOX
APARELHOS AUDITIVOS

MINISTÉRIO DA DEFESA
MARINHA DO BRASIL

ESCOLA DE GUERRA NAVAL
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO: Pregão Eletrônico n° 001/2016 – OBJETO: Pregão Eletrônico para contratação de
serviços de limpeza, higienização e conservação a serem executados de forma contínua nas de-
pendências da Escola de Guerra Naval, conforme condições, quantidades e exigências estabeleci-
das no Edital e seus anexos, por um período de 12 (doze) meses; VALOR MENSAL ESTIMADO:
R$ 29.584,10; EDITAL: disponível na Escola de Guerra Naval, Av. Pasteur, n° 480, Urca – RJ, nos dias
úteis, no período de 09:30h às 11:00h e 13:30h às 15:00h, mediante CD-R, DVD-R, pen drive para a
efetivação da gravação dos dados ou pelo site www.comprasgovernamentais.gov.br, CONTATOS: (21)
2546-9223/9225 e e-mail licitações.egn@egn.mar.mil.br; SESSÃO PÚBLICA: será realizado no sítio
www.comprasgovernamentais.gov.br, no dia 26/01/2017, às 10:00h.

MARIO AUGUSTO RUPP DE MAGALHÃES
Capitão de Mar e Guerra, Ordenador de Despesa

MINISTÉRIO DA DEFESA
MARINHA DO BRASIL

ESCOLA DE GUERRA NAVAL
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO: Pregão Eletrônico n° 002/2016 – OBJETO: Pregão Eletrônico - Cessão de Uso para institu-
ição financeira, a título oneroso, de uma área de 42,25m², para instalação de um Posto de Atendimento
Bancário nas dependências da Escola de Guerra Naval, conforme condições, quantidades e exigências
estabelecidas no Edital e seus anexos, por um período de 12 (doze) meses; VALOR MÍNIMO MENSAL
ESTIMADO: R$ 22.000,00; EDITAL: disponível na Escola de Guerra Naval,Av. Pasteur, n° 480, Urca – RJ,
nos dias úteis, no período de 09:30h às 11:00h e 13:30h às 15:00h, mediante CD-R, DVD-R, pen drive
para a efetivação da gravação dos dados ou pelo site www.comprasgovernamentais.gov.br, CONTATOS:
(21) 2546-9223/9225 e e-mail licitações.egn@egn.mar.mil.br; SESSÃO PÚBLICA: será realizado no sítio
www.comprasgovernamentais.gov.br, no dia 27/01/2017, às 10:00h.

MARIO AUGUSTO RUPP DE MAGALHÃES
Capitão de Mar e Guerra, Ordenador de Despesa

AS MAIS BOMBADAS

Uma travesti que traba-
lha como garota de progra-
ma em Praia Grande (SP)
foi furtada dentro de um
motel por um cliente. Re-
voltada, Dayane Larraya Ri-
os postou dezenas de vezes
em grupos nas redes sociais
o rosto do suposto assaltan-
te — já que o programa foi
marcado pela internet.

O caso ocorreu no domin-
go. Ela contou que, após reali-
zar o programa com um ra-

paz, ela recebeu o pagamento. 
— Quando eu fui ao ba-

nheiro, ele levou a minha
bolsa com todos os meus
pertences e me trancou no
motel. O infeliz pediu para
adicioná-lo no Facebook e
ainda me roubou — disse ela.

Segundo a vítima, após as
publicações na rede social, a
família do rapaz entrou em
contato e resolveu ressarci-
la. Por isso, Dayane não re-
gistrou a ocorrência.

Travesti entrega
geral na internet
Ele teve todos os pertences levados por cliente depois
de uma transa e botou as fotos do cara nas redes

Dayane ficou revoltada

ARQUIVO PESSOAL

CURTINHAS

O atacante Michael, do
Fluminense, que sofreu um
acidente de carro no domin-
go, ficará mais 24h sedado.
O coma induzido foi retirado
ontem mas, como estava
agitado, decidiram mantê-lo
neste estado. Uma nova
avaliação ocorrerá hoje.

Michael continua
em coma induzido

Michael será reavaliado

ALEXANDRE CASSIANO

Um homem de 49 anos foi
achado morto debaixo da
cama ontem em Angélica
(MS). O corpo foi achado
por uma vizinha. Segundo a
Polícia, a vítima sofreu uma

queda e bateu cabeça
cerca de cinco dias antes.
O machucado ainda não
havia cicatrizado. A suspei-
ta é que ele tenha falecido
por mortes naturais.

Corpo é achado debaixo de cama

A jornalista Cláudia Cruz,
mulher do ex-deputado
Eduardo Cunha, quebrou
uma das pernas ao cair de
bicicleta. Ela foi transferi-
da, no fim da manhã de

ontem, para o Hospital
Copa Star, em Copacaba-
na, na Zona Sul do Rio. Ela
foi operada na tarde de
ontem pelo ortopedista
João Matheus.

Cláudia Cruz quebrou a perna

Um mecânico de 47 anos
foi preso pode ser indiciado
por homicídio culposo pela
morte de Laís Vitória da Silva
Francisco, de 14 anos. O inci-
dente foi em Lavras (MG), no
domingo. O homem deu ca-
rona à adolescente com sua
mãe e sua tia quando o carro

em que estavam foi arrasta-
do de uma ponte por uma en-
chente. Laís, que sabia na-
dar, ficou presa no carro e
morreu afogada.

Segundo a Polícia Civil, o
motorista confessou ter be-
bido álcool em um bar antes
de dar a carona.

Motorista é preso em MG

Laís morreu afogada
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CONCESSÃO DE LICENÇA (LMI)
Carvalho Hosken S/A Engenharia e Construções,
CNPJ nº. 33.342.023/0001-33, torna público
que recebeu da Secretaria Municipal de Meio
Ambiente – SMAC, através do processo nº.
14/200.148/2009, a Licença Municipal de Ins-
talação (LMI) nº 1742/2016, com validade até
21/12/2020, para construção de centro comer-
cial composto de shopping center e torres situ-
ado no lote resultante do remembramento dos
lotes 01 das Quadras 4.3/NO, 4.3/NE, 4.3/SO e
4.3/SE do PAL 38.883, Jacarepaguá, RJ.

REQUERIMENTO DE LICENÇA
WINDSOR ADMINISTRAÇÃO DE HOTÉIS E SERVIÇOS LTDA. torna público
que requereu à Secretária Municipal de Meio Ambiente – SMAC, através
do processo nº 14/200.008/2017, a obtenção da Licença Municipal de
Operação (LMO), de prédio de uso exclusivo, com atividade de Hotel com
bar e restaurante. Sito a Rua Sá Ferreira, nº 30 – Copacabana – RJ. CNPJ:
10.348.318/0005-45.

RIOTUR – EMPRESA DE TURISMO DO
MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO

CNPJ 42.171.058/0001-48

EDITAL DE CONVOCAÇÃO – Ficam convocados os Srs.
Acionistas da RIOTUR - Empresa de Turismo do Município
do Rio de Janeiro S/A., para a AGE a ser realizada no dia
19/01/2017, às 15:00 h, na Praça Pio X, nº 119/ 10º andar,
Centro, RJ – Consultoria Jurídica, a fim de deliberar sobre:
I – AGO/ AGE

a) Eleição dos Membros do Conselho de Administração
da Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro
- RIOTUR.
b) Assuntos de interesse geral da Sociedade.

EXTRATO DA ATA DA SESSÃO DE ELEIÇÃO E POSSE DA MESA DIRETORA PARA O QUADRIÊNIO 2017-2020, REALIZADA EM 1º DE JANEIRO DE 2017.
Ao primeiro dia do mês de janeiro de dois mil e dezessete, às doze horas, no Plenário da Câmara Municipal de Nova Iguaçu, o vereador Rogério Bastos Reis, presidente desta sessão por ser o vereador
mais idoso entre os presentes, convidou os vereadores a tomarem assento em suas bancadas e solicitou ao vereador Carlos Alberto Curi Chambarelli para secretariar a presente sessão e fazer a chamada
dos vereadores para verificação de quorum, tendo respondido presença os dezessete vereadores empossados nesta data. Havendo quorum, o Presidente declarou aberta a presente reunião, e comunicou
ao Plenário que apenas uma chapa concorreria à eleição, com a seguinte composição: para Presidente Rogério Teixeira Júnior (JUNINHO DO PNEU), para Primeiro Vice-Presidente Marcelo Verdam Lessa
(MARCELO LAJES), para Segundo Vice-Presidente Felipe Rangel Garcia (FELIPINHO RAVIS), para Terceiro Vice-Presidente Rogério Bastos Reis (ROGERIO VILANOVA), para Primeiro Secretário Fábio José
de Freitas Santos (FABINHO MARINGÁ), para Segundo Secretário Carlos Alberto Ribeiro da Silva (CARLINHO BNH), e para Terceiro Secretário Aguinaldo Barboza Peixoto (CAMU). Dando prosseguimento,
o presidente determinou ao secretário que iniciasse o processo de votação. Depois da declaração do último voto, o presidente declarou encerrada a votação e deu início à contagem dos votos. Finalizada
a contagem, o presidente informou aos presentes que a chapa única obteve dezessete votos, e convocou os vereadores para que assinassem o boletim de contagem de votos. Em seguida, o presidente
proclamou eleita, por unanimidade, a chapa com o candidato a presidente ROGÉRIO TEIXEIRA JÚNIOR, empossou todos os seus membros e os convidou para assumirem os seus lugares na Mesa Diretora.
Assim, nada mais havendo a registrar, eu, Carlos Alberto Curi Chambarelli, na qualidade de Secretário desta sessão, lavrei a presente ata, que depois de lida e aprovada segue assinada por todos os
vereadores.

Câmara Municipal de Nova Iguaçu, 1º de janeiro de 2017.
ROGÉRIO BASTOS REIS

Presidente

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-PREFEITO E VEREADORES ELEITOS NO PLEITO DE 2016 PARA A LEGISLATURA 2017/2020, REALIZADA EM 1º DE
JANEIRO DE 2017.
Ao primeiro dia do mês de janeiro de dois mil e dezessete, às dez horas, no Plenário da Câmara Municipal de Nova Iguaçu, reuniram-se prefeito, vice-prefeito e vereadores eleitos no pleito de outubro
de dois mil e dezesseis para, sob a presidência do vereador eleito ROGÉRIO BASTOS REIS, por ser o mais idoso entre os vereadores eleitos, realizar a sessão de instalação da Legislatura 2017-2020 e de
posse do prefeito, vice-prefeito e vereadores eleitos para os respectivos mandatos. Com o comparecimento dos 17 vereadores devidamente diplomados pela Justiça Eleitoral, o Presidente convidou os
vereadores eleitos para que, de pé, prestassem o compromisso, após o que foram declarados empossados. Prosseguindo, o presidente convidou o vice-prefeito eleito, CARLOS ROBERTO FERREIRA, e o
prefeito eleito, ROGÉRIO MARTINS LISBOA, para que prestassem o seu compromisso, após o que foram DECLARADOS EMPOSSADOS, pela presidência, NOS CARGOS DE VICE-PREFEITO e PREFEITO DA
CIDADE DE NOVA IGUAÇU. O presidente, então, passou a palavra para a vereadora Renata Magalhães Turques Araújo, para falar em nome dos vereadores. Prosseguindo, proferiu o seu discurso de posse
o vice–prefeito Carlos Ferreira. Na sequência, em seu discurso de posse, o Prefeito Rogério Lisboa disse que pede a Deus todos os dias para ter mais acertos do que erros. Em seguida, pediu desculpas
ao funcionalismo pelo atraso no pagamento. Disse: “Vivemos uma crise sem precedentes, mas com Deus na frente e com a autoridade que me foi dada, decreto o fim da arrogância e da intolerância. A
palavra de ordem é respeito”. Finalizando, o presidente declarou que se sentiu muito honrado em presidir esta reunião e encerrou a Sessão agradecendo a presença de todos. Assim, nada mais havendo a
registrar, eu, CARLOS ALBERTO CURI CHAMBARELLI na qualidade de Secretário desta sessão, lavrei a presente ata, que segue assinada por todos os empossados.

Câmara Municipal de Nova Iguaçu, 1o de janeiro de 2017.
ROGÉRIO BASTOS REIS

Presidente

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU-RJ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, RESOLVE:
PORTARIA Nº 016 DE 06 DE JANEIRO DE 2017.
EXONERAR VITÓRIA MONTEIRO DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA do Cargo em Comissão de Assessor I Gabinete Vereador, símbolo DG5 a contar desta data.

PORTARIA Nº 017 DE 06 DE JANEIRO DE 2017.
NOMEAR LUIZ RIBEIRO DA COSTA, para ocupar o Cargo em Comissão de Assessor I Gabinete Vereador Símbolo DG5- a contar desta data.

Câmara Municipal de Nova Iguaçu, 09 de Janeiro de 2017.
ROGÉRIO TEIXEIRA JUNIOR

Presidente
CMNI
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EMPREGO E ECONOMIA

O governo do estado do
Rio divulgou 908 vagas de
emprego em todas as regi-
ões. Com salários que po-
dem chegar a R$ 5 mil,
mais benefícios, as chances
são para ambos os sexos e
exigem formação entre o

ensino fundamental in-
completo e o superior com-
pleto. São 142 vagas para
deficientes.

Na capital, há 727 chan-
ces. Os destaques são: 100
para operador de telemarke-
ting receptivo; 61 para aten-

dente de lanchonete; 80 pa-
ra copeiro; 60 para promo-
tor de vendas e 74 de opera-
dor de telemarketing ativo.

Os interessados podem
se inscrever nos postos Si-
ne/Setrab ou no site mai-
semprego.mte.gov.br.

908 chances de
novo emprego
Governo divulga oportunidades em todo o estado,
com salários de até R$ 5 mil, para ambos os sexos

A prefeitura de Cambuci,
no Norte Fluminense,
abriu inscrições de um
processo seletivo e de um
concurso público. O pri-
meiro oferece 36 oportu-
nidades no cargo de
agente de combate às
endemias e agente comu-
nitário de saúde, que
exige ensino fundamental
e salário de R$ 1.014. Já
o concurso tem 44 vagas,
além de formação de
cadastro de reserva, em
cargos de níveis médio e
superior, com salários de
até R$ 1.474,19.

Cambuci abre
concurso 


