
O SR. REINALDO BETÃO (PL-RJ) pronuncia o

seguinte discurso: Senhor Presidente, Senhoras e Senhores

Deputados, aproveito a oportunidade de hoje para comunicar

ao povo mageense, no Estado do Rio de Janeiro, que a

Prefeita Núbia Cozzolino tem feito grandes realizações no

nosso município em tão pouco tempo de gestão, o que não

nos surpreende muito, pois ela sempre demonstrou

competência, dinamismo e espírito arrojado de trabalho. Não

resta dúvida que Núbia Cozzolino é comprometida com a

qualidade de vida do nosso povo.

Só para dar uma idéia da grandiosidade do

empreendedorismo da Prefeita Núbia, mais de cinqüenta

ruas foram drenadas, asfaltadas, iluminadas e sinalizadas.

Vários bairros foram beneficiados. Vou citar alguns: Nova

Marília; Partido, em Suruí; Parque Santana, Ilha, Parque São

Sebastião, Fazenda e Alegria, em Fragoso, e Mauá.

No bairro Flexeira, por exemplo, a dragagem do

canal já está na fase final de conclusão. Outra grande

empreitada é a pavimentação da Estrada Municipal que liga
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Piabetá até o Capela. Essa estrada é o elo de ligação entre

Piabetá e Santo Aleixo. Uma obra que irá beneficiar dezenas

de milhares de famílias que vivem da agricultura, além de

favorecer o turismo para as belas cachoeiras da região.

Outro fato que merece destaque, Senhoras e

Senhores Deputados, é o calçamento da Estrada de

Conceição de Suruí (3º distrito agrícola). Esta estrada é o elo

de ligação entre a BR 116, em Suruí até Rio do Ouro,

importante via de acesso à região agrícola de Magé.

Somado a essas realizações, quinze escolas foram

inauguradas e cinqüenta e duas reformadas.

Finalizo, dizendo, Senhor Presidente, que inaugurar

obras já virou rotina na gestão da Prefeita Núbia Cozzolino e

que todas elas valorizam muito os imóveis e trazem bem-

estar aos moradores desses bairros, o que é muito bom para

a auto-estima da população.

Parabéns Prefeita Núbia Cozzolino!
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Solicito a Vossa Excelência que este meu

pronunciamento seja registrado nos anais desta Casa e

veiculado no Programa Voz do Brasil.

Muito obrigado


