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> co n q u i s ta s s o c i a i s

jornal do

APAE DE NOVA FRIBURGO

“Durante muito tempo
os portadores de
deficiência do nosso
estado foram
ignorados. As APAEs,
fundadas em 1954,
precisam de recursos
para poder continuar
o seu trabalho.”

Comte defende há anos as instituições
que prestam assistência à pessoa com
deficiência. As APAES, criadas por um
grupo de pais que enfrentavam o problema com seus filhos, precisam do repasse
regular de recursos para cumprirem seu
papel de acolhimento e integração. A
APAE de Nova Friburgo também passou
por momentos difíceis depois das chuvas
de 2011. Por isso, Comte tem apresentado emendas orçamentárias objetivando
ampliar e regularizar os recursos que são
destinados a essas instituições.

10 razões para votar em Comte

1

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

2

> Nos últimos 12 anos, aprovou várias
leis pela qualidade da escola pública.

3

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

4

> Defende o Concurso Público como
a maneira mais transparente de o
Estado contratar seus servidores.

5

COMTE: Raízes em nova Friburgo

Visita à APAE

8

> 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.

> Tornou lei a redução de 18% para
12% das alíquotas do ICMS do polo
metal mecânico de Nova Friburgo.

6

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

> Como Secretário de Educação de
Niterói, fez do município o primeiro
em educação no país, segundo os
critérios da unesco.

7

> Aprovou mais de 2 bilhões em
emendas ao orçamento do Estado
para o desenvolvimento do interior
fluminense.

9

10

> 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.

Comte é filho e neto de friburguenses.
Seu pai, Miguel Bittencourt, foi o primeiro
diretor da Faculdade de Odontologia,
hoje administrada pela UFF e, como
homenagem, deram o seu nome ao
diretório acadêmico. O avô, o jornalista
e advogado Franklin Comte Bittencourt,
foi um dos organizadores do Sindicato
dos Trabalhadores da Indústria Têxtil de
Friburgo. Assim como o pai, o avô era
profundamente comprometido com
questões sociais e, como retribuição, a
população deu o seu nome a uma das
principais avenidas da cidade.
Comte se considera friburguense. Passou
a infância e a juventude em Nova Friburgo,
onde tem casa há mais de 20 anos.
Seu olhar sempre atento às necessidades
do município levou-o, nos últimos quatro
anos, a destinar quase R$ 400 milhões
em emendas orçamentárias para obras e
equipamentos na cidade.
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Comte

1

VEJA POR QUE
COMTE É O DEPUTADO
DE FRIBURGO
“Tenho uma história de envolvimento
com a cidade. Sou o representante
de Friburgo na Alerj.”
Comte Bittencourt
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3

> M a i s d e s e n vo lv i m e nto pa r a f r i b u rg o

> > e m d e f e s a da é ti c a

Setor metal mecânico de Nova Friburgo
Em 2013, Comte Bittencourt aprovou
a Lei 6648/13 que reduziu por tempo
indeterminado o ICMS do Polo Metal
Mecânico de Friburgo de 18% para 12%,
sendo 1% destinado ao Fundo Estadual
de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais. Esta redução foi proposta
inicialmente por Comte em 2003 e vigorou por 10 anos até que se tornou definitiva, preservando a competitividade
da indústria e gerando emprego e renda
para Friburgo.

“O Hospital Raul Sertã
está sobrecarregado.
Transformou-se
num hospital geral, o
que não é
responsabilidade
de uma cidade.”

CPI DAS ESCOLAS DA REGIÃO SERRANA
Após denúncia de desvio de recursos
públicos destinados à recuperação de
escolas atingidas pelas chuvas de 2011,
Comte visitou vários colégios e realizou diversas audiências públicas. Participaram das reuniões o presidente da
EMOP, empresa responsável pelas obras,
representantes da Secretaria de Estado
de Educação e as diretoras das escolas

citadas no relatório do TCU, que afirmaram nunca terem recebido informações
sobre o que seria feito nas unidades e
os prazos de entrega. Em junho de 2013,
Comte conseguiu assinaturas para a
criação de uma CPI, mas uma manobra
política do governo fez com que dezenas
de parlamentares pedissem a retirada de
suas assinaturas do documento.

CPI DA REGIÃO SERRANA

“O potencial
econômico do setor e
sua capacidade de gerar
empregos, justificam
nosso empenho em
estimular a indústria
metal mecânica.”

Inspeção às
obras do
Colégio
Galdino do
Valle

> tr a n s pa r Ê n c i a

Historicamente, Friburgo é um município com vocação para o turismo. O
setor, bastante forte alguns anos atrás,
anda precisando se reorganizar para
competir com Itaipava, com a região
do médio Paraiba e outros destinos
serranos. Comte está empenhado em
trabalhar para formar mão de obra para
o turismo, negociar financiamento para
o setor hoteleiro, instituir calendário de
eventos, tudo para recuperar a posição
de destaque que Friburgo sempre ocupou como destino turístico.

“Estamos convencidos
da importância de o
governo estadual
destinar parte do
orçamento de 2015 e
2016 para garantir o
calendário de eventos
da cidade.”

Debate na
Câmara
Municipal
de Nova
Friburgo

Debate na
Câmara Municipal
de Nova Friburgo

Vistoria da
CPI da Região
Serrana - 2011
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A ESTADUALIZAÇÃO DO
HOSPITAL RAUL SERTÃ
Há anos o deputado Comte Bittencourt
luta para que o Hospital Municipal Raul
Sertã, em Nova Friburgo, seja administrado pelo Governo Estadual. Este é o
único hospital geral da região mantido
pelo município e é a única alternativa
para o atendimento de baixa e média
complexidade de, pelo menos, treze cidades daquela área.

Em setembro de 2013, Comte
realizou audiência pública para
discutir o contrato de concessão
da RJ 116, principal rodovia da
região Centro Norte Fluminense. O preço da tarifa, excesso de
praças de pedágio e cronograma
de investimentos na rodovia previstos no contrato de concessão
foram debatidos, assim como a
proposta de construção da Estrada do Contorno para a retirada das carretas e caminhões
do centro urbano de Nova Friburgo. Comte quer uma estrada
segura, bem administrada e que
escoe satisfatoriamente o fluxo
de visitantes que chega à cidade.
“A maior parte dos turistas chega
à Friburgo pela RJ-116. Existem
melhorias que já poderiam ter
sido implantadas.”

Visita ao polo
metal mecânico

TURISMO EM NOVA FRIBURGO

CONCESSÃO DA RJ 116

Comte
defende o apoio
do estado à saúde
dos municípios.

Após as chuvas de 2011, quando morreram quase mil pessoas na região serrana, parlamentares da Alerj realizaram
em Friburgo sessão extraordinária para
instalar uma CPI que apurasse o ocorrido e os supostos desvios de verba
para as cidades atingidas. O deputado
Comte esteve nos municípios e participou ativamente dessa Comissão. A
CPI apontou a falta de um sistema de
alerta e de um plano de contingenciamento como uma das principais causas
da tragédia.

jovens e adultos de nova

“Friburgo sempre foi
a cidade mais forte
do norte serrano
fluminense. O que a
gente defende é um
apoio maior do
Estado a essas
cidades-polo.”

friburgo (CEJA)

Após ser procurado por professores e alunos do CEJA preocupados com a transferência
da unidade do Centro para o
bairro de Olaria, de difícil acesso, Comte intercedeu junto à
Secretaria de Estado de Educação e ao Cecierj conseguindo que o CEJA permanecesse
no centro de Nova Friburgo.

