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10 razões para

votar em Comte
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> Foi escolhido como um dos
deputados mais atuantes da Alerj
pela Imprensa.

Comte é autor
da Ficha Limpa
estadual

Ficha Limpa também
no Estado: uma
conquista nossa.

Levamos a ética da Ficha Limpa até
o Estado. Com a emenda da qual
Comte é um dos autores, o Rio
passou a ser o segundo estado da
federação a vetar a nomeação para
cargos públicos de pessoas enquadradas no conceito de inegibilidade,
segundo a legislação federal. Emenda
constitucional nº 50/ 11

A valorização do aspecto ético está também na tentativa de Comte
em criar o Cadastro Unificado de
Fornecedores do Estado do Rio de
Janeiro, que daria transparência às
compras e contratação de serviços
pelo poder público.
Infelizmente o ex-governador Sérgio
Cabral vetou a lei, mas a luta por transparência continua com o seu voto.
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> Nos últimos 12 anos, aprovou
várias leis pela qualidade da escola
pública.

> Luta pela valorização e remuneração
digna de professores e de todos os
profissionais ligados à educação.

> Aprovou a Lei 5332/08 que determina
que o Estado só libere verbas para
cidades que elaborarem um plano
de ensino efetivo para a educação
infantil e fundamental.
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> Defende o Concurso Público como
a maneira mais transparente de o
Estado contratar seus servidores.
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> Como Secretário de Educação de
Niterói, fez do município o primeiro
em educação no país, segundo os
critérios da ONU.
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> Aprovou mais de 2 bilhões em
emendas ao orçamento do
Estado para o desenvolvimento
do interior fluminense.
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> Tornou lei a redução de 18% para
12% das alíquotas do ICMS do polo
metal mecânico de Nova Friburgo.

> Defende a banda larga eficiente
e gratuita para todos os municípios
do Rio de Janeiro.

> Conquistou, com a aprovação
da Lei 6804/14, para as pessoas com
deficiência o direito de comprar
ingressos para cinema e teatro
pela internet, sem ser preciso
ir até a bilheteria para provar
sua deficiência.
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Professor e educador, Comte
acredita que, pela educação, somos
capazes de transformar a sociedade.
Sua luta principal sempre foi
por um ensino de qualidade, que
dê condições para que cada um
desenvolva a sua cidadania.

Comte
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“O ESFORÇO POR UMA
ESCOLA PÚBLICA DE

Foi eleito deputado estadual pela
primeira vez em 2002 e, desde
então, é presidente da Comissão
de Educação da Casa, tendo
conquistado importantes resultados
para o setor.

QUALIDADE É MAIS DO QUE

Comte tem se empenhado,
especialmente, em elaborar um
conjunto de leis que estruturem
e deem as bases para um projeto
educacional que nos leve a uma
escola democrática e inclusiva,
que ofereça oportunidade de
crescimento para todos.

COM O FUTURO”.
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UMA OBRIGAÇÃO DE QUEM
ESTÁ COMPROMETIDO
Comte Bittencourt
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Regulamentação do sistema de ensino:

a sociedade fiscaliza as metas da educação e cobra resultados.
Estabelecer objetivos. Obedecer prazos. Cumprir metas.

Comte criou condições para que os 92
municípios do Estado estruturem suas
redes de ensino e ofereçam educação
de qualidade. Um sistema legal garante
a parceria entre a Secretaria Estadual
de Educação e as municipais e, ao mesmo tempo, cobra o compromisso de
seus governos com a educação.

de aplicar 6% da receita líquida nas instituições de

certa e melhores serviços.

ensino superior.

Desde 2007, a Barcas S.A. tem a obrigação de informar, com destaque, o
quadro de horários de partida das embarcações. Essa foi uma conquista de
Comte, integrante da CPI das Barcas
que resultou em relatório com uma
série de recomendações para o cumprimento do contrato de concessão.

> O ensino superior
precisa ser mais
bem organizado
e estruturado, com
metas e princípios
definidos, de acordo
com a demanda de
formação do estado.

A melhoria dos transportes aquaviários também depende do seu voto.
Lei nº 5108/07

Desenvolver a economia
do interior fluminense é
nosso compromisso.

Comte sempre teve uma preocupação: criar condições para que o
interior fluminense desenvolva sua
economia e se fortaleça. Ano passado, comemorou com Nova Friburgo a
redução permanente do ICMS do polo metal mecânico da cidade de 18%
para 12%. Essa conquista faz parte de
uma antiga luta de Comte que conseguiu garantir por lei alíquotas de
ICMS mais baixas para o município.

Comte cumpre
agenda de visita
a escolas

Se você também acha que o ensino público é prioridade, dê o seu voto para
Comte. Lei nº 4528/05

A educação precisa de mais verbas. Em nenhuma
outra área o Estado deve investir tanto.
Não existe milagre. O ensino público
necessita de verbas para melhorar.
Para aumentar os recursos para a educação, Comte apresentou emenda que
eleva de 25% para 30% a fatia do orçamento do Estado destinada ao setor.
Será uma batalha dura. Mas vamos chegar lá com o seu voto. pec nº 64/10

> Educação pública
deve ser um projeto de
estado. Precisamos de
uma escola de qualidade
com professores
bem remunerados
para oferecer um
ensino que desenvolva
as capacidades de
cada aluno.

As barcas devem ter hora

A emenda de Comte vai garantir que, no
ano que vem, R$ 2,647 bilhões, 6% da
receita líquida do Estado, sejam destinados à UERJ, UENF, UEZO e cursos superiores da Fundação de Apoio à Escola
Técnica do Rio de Janeiro (Faetec) e à
Fundação Centro de Ciências do Estado
do Rio de Janeiro (Cecierj). O conhecimento é uma tradição do nosso Estado e
não pode continuar a ser negligenciado
pelos governantes.

Só com uma legislação que organize o
ensino público, a sociedade pode cobrar
resultados dos governantes, as prefeituras e os governos estaduais assumem
suas responsabilidades e o sistema educacional se aperfeiçoa.

Escolas
estão em
péssimas
condições

Aprovado: o Governo do Estado tem a obrigação

Vagas para Pedagogia: Comte

aprovou lei garantindo que cursos
superiores de pedagogia, no interior
do Estado, fossem oferecidos
pela Faetec e continuassem a ser
ministrados pelos Institutos Superiores
de Educação, atual Faeterj.

Qual o primeiro passo para isso? Realizar
um censo escolar para que a Secretaria
de Educação possa detectar as necessidades de cada município e, a partir daí,
planejar a expansão da rede em parceria
com as prefeituras.

UERJ
receberá
mais verbas
em 2015

SOS Meio ambiente

Lei nº 6424/13

Lei Orgânica do Ensino
Superior: estruturar a
educação é o caminho.

O futuro é uma
escola aberta para
todas as crianças.
Comte luta para que o Governo do Estado apoie os municípios no sentido de
atender à exigência do MEC – universalizar as matrículas das crianças de 4
e 5 anos.

Nosso Estado vai crescer mais com
o seu voto. Lei nº 6648/13

Comte defende
a educação na
Alerj

Com o seu voto, Comte vai continuar
cobrando do Governo do Estado.
Lei nº 4528/05

Como presidente da Comissão de Educação do Estado do Rio, Comte está
empenhado em criar uma Lei Orgânica
do Ensino Superior que regulamente as
instituições públicas. Essa lei é de suma
importância pois garante para as universidades investimento em pesquisa e
extensão, possibilitando o desenvolvimento econômico e social equilibrado
em todo o Estado.
Com o seu voto, as Universidades públicas serão valorizadas.

Concurso público: em
defesa da transparência
e da ética para o
Estado contratar seus
funcionários.
Comte acredita que as contratações
temporárias devem ser realizadas
apenas em situações de emergência.
Defende firmemente os concursos
públicos, pois está convencido de que
os quadros das escolas e universidades devem ser compostos por funcionários do Estado, comprometidos
com o projeto de educação pública.
Votar em Comte é votar na ética.

Vamos torcer para que o projeto de
lei de Comte vire realidade: das 7 da
manhã às 8 da noite será proibido
o transporte intermunicipal de cargas perigosas, incluindo o chorume,
nas vias públicas de todo o Estado
do Rio de Janeiro. O transporte do
chorume ainda é mais grave se pensarmos que esses resíduos viajam
167 km de Seropédica até Niterói,
onde é tratado e descartado na Baia
de Guanabara, causando prejuízos
à cidade e à baia. Comte já encaminhou ofício pedindo explicações
ao órgão ambiental e o Ministério
Público já está apurando o caso.
Vote Comte para preservar o Meio
Ambiente. PL 3080/14

