
 

Excelentíssimo Senhor  

Reginaldo Tavares Canto  

MD Presidente da Câmara Municipal de Nova Veneza 

N E S T A 

 

 

Requerimento n. 008/2018 

 

 

MARIA NILVA SOUZA DA CONCEIÇÃO, vem, com o 

devido e costumeiro respeito, nos termos do artigo 99 e seguintes do 

Regimento Interno da Câmara Municipal, requerer que após aprovado 

em plenário, seja encaminhado a Ilustríssima Prefeita Municipal de Nova 

Veneza, solicitando adoção de providência para reforma geral do 

Terminal Rodoviário. Sugiro ainda que o Terminal Rodoviário leve o nome 

do Saudoso Marinho José Alves . 

 

Requer aos nobres colegas aprovação do mesmo. 

 

 

J U S T I F I C A T I V A: 

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores, 

 

O Terminal Rodoviário já passou por algumas reformas, 

mais é evidente que o tempo desgasta a estrutura física de qualquer 

prédio, dentre as necessidades, podemos citar reforma dos sanitários 

que estão em situação precária. 

 

A sugestão do nome do saudoso e ex prefeito Marinho  

José Alves    é uma singela homenagem  a memória de um  grande 

administrador que tanto fez pelo município de Nova Veneza. 

Marinho José Alves ocupou o cargo de vereador em 

quatro legislatura sendo: 

 Quinta Legislatura, que iniciou em 05 de fevereiro de 1973 e 

findou em 25 de janeiro de 1977. 



 Décima Legislatura, que iniciou em 1° de janeiro de 1997 e findou 

em 31 de dezembro de 2000. 

 Décima Segunda Legislatura, que iniciou em 1° de janeiro de 2005 

e findou em 31 de dezembro de 2008. 

 Décima Terceira Legislatura que iniciou em 1° de janeiro de 2009 e 

findou em 31 de dezembro de 2012. E o cargo de Prefeito do 

Município de Nova Veneza no período de 01 de fevereiro de 1983 

até 31 de dezembro de 1988, durante o seu governo trabalhou 

muito em prol de seus munícipes, podemos ressaltar grandes 

obras de sua gestão, construção do Clube recreativo Nova 

Veneza e outras. 

 

 

Solicito portanto apoio dos edis para aprovação do 

presente requerimento para que o mesmo seja enviado ao Chefe do 

Executivo de Nova Veneza para que surta seus efeitos. 

 

Nova Veneza, 07 de maio de 2018. 

 

 

MARIA NILVA SOUZA DA CONCEIÇÃO 

Vereadora 

 

 

 


