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Prezado amigo,
Neste ano iniciei o meu quarto mandato como deputado estadual,
eleito com mais de 35 mil votos, para continuar a representar você
na ALERJ. O meu ideário é por um Legislativo ágil e próximo do dia
a dia dos moradores de nossas cidades, além de um ensino público
de qualidade, pois só acredito na capacidade de transformação da
sociedade através da Educação.
Preparei esta prestação de contas para reafirmar o compromisso com
a transparência do meu mandato. Agradeço àqueles que acreditam
no trabalho que desenvolvo e convido você a nos acompanhar nos
próximos desafios, sempre em busca de um Estado melhor para todos.

							Um abraço,
							Comte
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Participação
Comissões Permanentes,
em

18

Especiais, CPI’s e Frentes
Parlamentares

•

Comissão de Educação - Presidente;

•

Comissão de Transportes;

•

Comissão de Turismo - Vice-Presidente;

•

•

Comissão de Tributação, Controle
da Arrecadação;

Comissão de Trabalho, Legislação Social
e Seguridade Social;

•

•

Comissão de Orçamento, Finanças,
Fiscalização Financeira e Controle;

Comissão de Política Urbana, Habitação
e de Assuntos Fundiários;

•

•

Comissão de Economia, Indústria
e Comércio;

Comissão Especial de Critérios de Seleção
de Estagiários;

•

CPI da Petrobras - Vice-Presidente;

•

Comissão de Cultura;

•

CPI da Crise Hídrica;

•

Comissão de Ciência e Tecnologia;

•

•

Comissão de Legislação Constitucional
Complementar e Códigos;

Frente Parlamentar em Defesa da Adoção
da Criança e do Adolescente;

•

Corregedor-Geral da ALERJ

•

Comissão de Conselho de Ética
e Decoro Parlamentar;

•

Comissão de Prevenção ao Uso de Drogas
e Dependentes Químicos em Geral;

•

Comissão de Prevenção e Combate
à Pirataria;
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PRINCIPAIS VOTAÇÕES DA CASA E POSICIONAMENTO DE COMTE

Destacamos aqui alguns dos temas discutidos na ALERJ neste primeiro semestre e apresentamos
a contribuição de Comte para os debates:

LEI 6994/15
CRIA O FUNDO ESTADUAL PARA CALAMIDADES
PÚBLICAS - FECAP
AUTORIA DA CPI DA REGIÃO SERRANA DA QUAL COMTE
FOI UM DOS MEMBROS

Comte entende que é preciso uma reserva orçamentária
para custear a reconstrução de áreas atingidas por
desastres e que estejam em situação de emergência
ou em estado de calamidade.
LEI 7011/15
DISPÕE SOBRE O SISTEMA DE REVISTA DE VISITANTES NOS ESTABELECIMENTOS DE
ATENDIMENTO AO CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS
O deputado votou favoravelmente à lei que determina que a revista de visitantes, necessária
à segurança interna do DEGASE, deverá ser mecânica – através de equipamentos de Raio-X e
detectores de metal, por exemplo, ficando afastado o procedimento manual.

LEI 6983/15
INSTITUI PISOS SALARIAIS NO ÂMBITO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO PARA AS CATEGORIAS
PROFISSIONAIS QUE MENCIONA E ESTABELECE OUTRAS PROVIDÊNCIAS
COMTE APRESENTOU EMENDA E DESTACOU A NECESSIDADE DE RESPEITAR O PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO

O parlamentar pretende garantir que todos os docentes do Estado do Rio recebam, no mínimo,
o piso salarial definido pelo Congresso Nacional para todo o Brasil. A iniciativa também estende
a obrigação às escolas privadas.
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O Estado do Rio de Janeiro vem adotando, desde o início do ano, diversas medidas de
racionalização e ajustamento fiscal em decorrência do cenário econômico nacional, que acena
para a diminuição do Produto Interno Bruto e da receita advinda dos Royalties do Petróleo,
esta decorrente da acentuada queda do preço do barril em todo o mundo. Especialmente
em relação ao Comperj, tratamos da ampliação do prazo de incentivo fiscal para o complexo,
compreendendo que sua implantação é vital, não só para Itaboraí, mas para toda a região
metropolitana. O deputado Comte se coloca favorável a toda e qualquer iniciativa que vise à
recuperação econômica e financeira do Rio de Janeiro.
A seguir alguns exemplos dessas medidas, a saber:

PL 426/15
ALTERA A LEI Nº 5.592/2009
AUTORIZA O TRATAMENTO
TRIBUTÁRIO ESPECIAL PARA
A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO
DO COMPERJ
AMPLIA O PRAZO PARA INÍCIO DAS OPERAÇÕES
DA UNIDADE DE REFINO DO COMPERJ PARA
GARANTIR O TRATAMENTO TRIBUTÁRIO ESPECIAL

PL 334/15
ALTERA A LEI Nº 4.534/2005, CRIA O FUNDO DE RECUPERAÇÃO ECONÔMICA DE MUNICÍPIOS
FLUMINENSES, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS
VISA A INCLUIR NA LEI OS MUNICÍPIOS DO CONLESTE, PARA AMPLIAR OS INVESTIMENTOS NESSAS CIDADES

PL 425/15
AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A CELEBRAR TERMO DE AJUSTE DE CONDUTA TRIBUTÁRIA.
VISA A INCENTIVAR OS GRANDES DEVEDORES DE TRIBUTOS ESTADUAIS QUE ESTEJAM RECOLHENDO OS IMPOSTOS EM JUÍZO A
CELEBRAREM TERMO DE AJUSTE DE CONDUTA TRIBUTÁRIA, OFERENDO DESCONTOS DE MULTA E JUROS, AUMENTANDO, DESTA
FORMA, A ARRECADAÇÃO DO ESTADO
11

PROJETOS DE LEI
E LEIS DE COMTE
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O Deputado Comte
apresentou 11 projetos de lei e aprovou 3 leis no primeiro
semestre de 2015. Veja os destaques:

LEI 6966/15
DISPÕE SOBRE A DIVULGAÇÃO DO
RESULTADO DAS MEDIÇÕES DO
RIO PARAÍBA DO SUL E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS
Diante da crise hídrica vivida nos últimos tempos, Comte determinou, através de lei, que
o Instituto Estadual de Ambiente (INEA) torne transparente os dados do monitoramento
mensal da quantidade e da qualidade da água da bacia do rio Paraíba do Sul. O objetivo
é disponibilizar a informação para toda a população no site do órgão, assim todo cidadão
passa a ter o controle de nossa água.

PL 478/15
DISPÕE SOBRE A ACEITAÇÃO, PELAS
CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO, DO
PAGAMENTO DE TARIFA POR MEIO DE CARTÃO
DE DÉBITO
O Projeto de Lei obriga todas as concessionárias de serviços públicos, como Barcas S/A,
Supervia e MetrôRio a aceitarem em suas bilheterias a compra das passagens pelo sistema
de débito automático. A medida foi tomada após os usuários do transporte aquaviário serem
surpreendidos com a interrupção desse tipo de pagamento. Caso aprovada, a regra passará a
valer para todas as concessionárias de serviço público do Estado do Rio de Janeiro.
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PROJETOS DE LEI E LEIS DE COMTE
PL 454 /15
ALTERA A REDAÇÃO DO ART. 18 DA
LEI Nº 6.701, DE 11 DE MARÇO DE
2014, QUE REESTRUTURA O PLANO DE
CARGOS, CARREIRAS E REMUNERAÇÃO
(PCCR) DO QUADRO DE PESSOAL DOS
SERVIDORES TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS
DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO
RIO DE JANEIRO - UERJ E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS
O Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos servidores da UERJ não contempla os
profissionais que trabalham com carga horária reduzida, ou seja, inferior a 40h semanais. Para
estender esse direito a todos os trabalhadores, Comte elaborou um Projeto de Lei incluindo
esse regime de trabalho no PCCR da Universidade.

PL 436/15
DISPÕE SOBRE O ESTABELECIMENTO DOS PARÂMETROS PARA A INCLUSÃO
DOS ITENS “ORIENTAÇÃO SEXUAL”, “IDENTIDADE DE GÊNERO” E “NOME SOCIAL”
NOS BOLETINS DE OCORRÊNCIA EMITIDOS PELAS AUTORIDADES POLICIAIS DO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
As centenas de casos de violência contra a comunidade LGBT levados diariamente às
delegacias de polícia devem ser registrados através de um boletim de ocorrência que
atenda a esses indivíduos. A Declaração Universal dos Direitos Humanos determina que
todos são iguais perante à lei, sendo assim, é função do Estado assegurar a inclusão social
e o enfrentamento à violência contra Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais. As
estruturas governamentais precisam se adequar aos avanços e conquistas da atualidade,
acompanhando e compreendendo as abordagens peculiares de cada cidadão.
14

PL 224/15
ESTABELECE ESTRATÉGIA PARA A
UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS
DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO E
DE TRATAMENTO E REUTILIZAÇÃO
DOS EFLUENTES INDUSTRIAIS DA
BACIA HIDROGRÁFICA DA BAÍA DE
GUANABARA
A despoluição da Baía de Guanabara é urgente, mas enquanto houver o despejo de esgoto
nas suas águas, de nada adianta os esforços do Executivo. A fim de solucionar o problema em
sua fonte, Comte criou um Projeto de Lei direcionado aos agentes poluidores das águas, sejam
eles industriais ou domésticos. O PL define que as novas Estações de Tratamento de Esgoto
(ETA) utilizem um método mais completo no processamento dos resíduos. As já existentes
terão o prazo de cinco anos para se adequarem. Além disso, a iniciativa também prevê que as
indústrias passem a tratar e reutilizar os efluentes da produção. Determina ainda, a elaboração
de uma estratégia que estabeleça metas para universalizar o serviço de esgotamento sanitário
na bacia da Baía de Guanabara.

PL 175/15
DISPÕE SOBRE O PROGRAMA ESTADUAL DE ASSITÊNCIA ESTUDANTIL – PEAES
Para viabilizar a igualdade de oportunidades entre todos os estudantes, o programa define
valor único ao auxílio financeiro concedido ao aluno vulnerável socioeconomicamente das
universidades estaduais. Assim como já ocorre na esfera federal com relação as suas unidades,
o objetivo da iniciativa é viabilizar a igualdade de oportunidades entre todos os estudantes e
contribuir para a melhoria do desempenho acadêmico, a partir de medidas que combatam a
repetência e a evasão.
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PROJETOS DE LEI E LEIS DE COMTE

APADRINHAMENTO AFETIVO

“UM LAR PARA TODOS”
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PL 543/15
ALTERA A LEI Nº. 3.350, DE 29 DE DEZEMBRO DE 1999, QUE DISPÕE SOBRE AS
CUSTAS JUDICIAIS E EMOLUMENTOS DOS SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTROS
NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS – GARANTE
GRATUIDADE À EMISSÃO DE CERTIDÕES PARA O PROCESSO DE HABILITAÇÃO
PARA A ADOÇÃO (e outros deputados)
A iniciativa tem o objetivo de facilitar e estimular a adoção, reconhecendo-a como um
importante instrumento de garantia do direito constitucional de toda criança a viver em
família. Para isso, o projeto de lei concede gratuidade às certidões necessárias a esse processo.

PL 579/15
CRIA O PROGRAMA DE APADRINHAMENTO AFETIVO “UM LAR PARA TODOS”
NO AMBITO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E DÁ OUTRAS DISPOSIÇÕES
(e outros deputados)
Todas as crianças e adolescentes devem aprender a viver em sociedade para ganhar autonomia e
maturidade. Com isso em mente, Comte elaborou Projeto de Lei que permite o apadrinhamento de
crianças e adolescentes acolhidos e sob a responsabilidade das unidades da Secretaria de Estado
da Criança e do Adolescente, dos Conselhos Tutelares Estaduais, assim como de estabelecimentos
privados. O objetivo da lei é garantir a essas pessoas o carinho e a convivência em um ambiente
familiar nos finais de semana, feriados e datas comemorativas.
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PRODUÇÃO LEGISLATIVA
Projeto de Lei:

18

11

Proposta de Emenda Constitucional:

1

Projetos de Resolução:

3

Indicação Simples:

2

Requerimento de Informação:

1

FREQUÊNCIA E
PRONUNCIAMENTOS
EM PLENÁRIO
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FREQUÊNCIA E PRONUNCIAMENTOS EM PLENÁRIO
Neste primeiro semestre, Comte esteve presente em
quase a totalidade das sessões realizadas na Assembleia,
tendo se ausentado apenas em duas. No mesmo período,
o deputado fez 27 pronunciamentos na Casa, levando
ao plenário questões de interesse do povo e seus
posicionamentos acerca de propostas de leis. O discurso
faz parte das atividades dos parlamentares, a fim de dar voz
às dificuldades da sociedade e buscar soluções legislativas.
A importância da transparência nos setores públicos e nos
órgãos que prestam serviço ao Estado; uma agenda de
concurso permanente para a educação; além de um melhor
planejamento e investimento na segurança estão entre os
temas mais defendidos por Comte.

TRANSPARÊNCIA
“Lutar pela transparência no uso da verba pública deveria ser um compromisso de todos os
deputados! Durante o meu mandato, já elaborei uma série de leis e indicações cobrando que
órgão públicos ou entidades que recebam algum recurso estadual prestem conta de seus
gastos, através de seus sites, à população e ao Legislativo.”

VIOLÊNCIA NITERÓI
“A queda nos índices de violência apresentados pelo ISP não comprova a melhoria da segurança
pública. Não há mais nenhum canto de Niterói em que o cidadão se sinta seguro.”
“A paciência da população está esgotada! Não há mais como esperar! Precisamos de medidas
concretas das Forças de Segurança e não de reuniões que não solucionam o problema. O cidadão
niteroiense perdeu o direito de ir e vir, e a responsabilidade é dos governos Estadual e Federal!
20

INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO
“É inaceitável que os governos insistam em aplicar na educação pública o mínimo previsto na
constituição. Para reverter o quadro, elaborei uma emenda destinando mais R$ 250 milhões
para a educação no próximo ano”.
“Não há crise no orçamento do Estado que justifique enxugar a verba destinada ao ensino
público. Investir na educação é, além de tudo, economizar em outras áreas”

CONCURSO PARA PROFESSORES DA FAETEC
(Rede pública de ensino profissionalizante)
“Centenas de alunos sem professores. Este é o quadro que pode ser enfrentado por diversas
turmas dos Cederjs, Faeterjs, CVTs e Faetec’s. O caos que está prestes a acontecer é em função
do descaso da Secretaria de Ciência e Tecnologia e da antiga presidência da Fundação, que não
realizaram uma agenda de concurso. É preciso ter mais compromisso com esse tema!”

ACESSIBILIDADE
“Garantir uma sociedade inclusiva para todos é, acima de tudo, possibilitar a mobilidade diária a
todos os brasileiros, especialmente para as pessoas com deficiência.”
“Na educação, relatórios apontam que quase 60% das escolas públicas brasileiras não garantem
nenhuma acessibilidade aos alunos portadores de deficiência física. É esta educação seletiva,
que queremos dar aos nossos jovens?”

ADOÇÃO
“São necessárias leis menos burocráticas e menos custosas, pois isso faz com que uma série de
famílias, que se apresentam para transformar em lares substitutos as suas casas, desistam do
processo de adoção”.
“Ter um lar com amor, com carinho, com proteção familiar é um instrumento fundamental para
se construir a cidadania de qualquer indivíduo.”
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DAS COMISSÕES
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E CPI’s
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14

AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO
DE EDUCAÇÃO

Nos 14 encontros da Comissão de Educação realizados
no primeiro semestre foram debatidos temas
relevantes para todas as etapas do ensino, da educação
infantil à universidade. As reuniões contaram com a
presença de profissionais da área, como o Secretário
Estadual de Educação e o Presidente da Fundação de
Apoio à Escola Técnica (Faetec).

10

AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO
DE ORÇAMENTO

As 10 reuniões desse colegiado, que tem como
objetivo elaborar propostas ao orçamento
público estadual e acompanhar sua execução,
contaram com a presença de representantes
das Secretarias Estaduais de Educação, de
Assistência Social e de Direitos Humanos, que
relataram as demandas de suas secretarias e
necessidades orçamentárias e financeiras. O
Deputado Comte defendeu junto à Comissão
que a Defensoria Pública do Rio de Janeiro
tenha assegurada a sua autonomia para
gerir seu próprio orçamento, assim como já
acontece com o Ministério Público estadual.
Destaca-se também como temas relevantes, as
discussões em torno da LDO (Lei de Diretrizes
Orçamentárias) de 2016 e a ineficiência do
Poder Executivo em recuperar sua Dívida Ativa,
calculada em torno de R$ 66 bilhões.

7

AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO
DE TURISMO

Nos sete encontros da comissão no primeiro
semestre foram definidas ações como a
criação de um calendário oficial de eventos
para a cidade de Friburgo e o aporte de
R$ 2 milhões para o incremento do setor
no município, assim como a realização
do Fórum Regional de Fortalecimento do
Turismo no Estado do Rio de Janeiro, com
seminários nas diferentes regiões para
debater ações prioritárias de governo e a
elaboração do planejamento estratégico das
regiões turísticas. O colegiado também tratou
da promoção das cidades do interior, através do
Projeto Cidades Maravilhosas, e do Inventário
da Oferta Turística do Estado do Rio de Janeiro,
projeto executado pela UFF.
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POR DENTRO DAS COMISSÕES PERMANENTES E CPI’s

3

AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO
DE TRIBUTAÇÃO

O colegiado debateu em seus três encontros temas
como Substituição Tributária e comportamento
da receita real do Estado. Entre suas atribuições
estão a emissão de pareceres, além da análise dos
Projetos de Lei que tratam do tema. Estiveram
presentes às reuniões os Secretários de Estado de
Fazenda, de Desenvolvimento Econômico e de
Planejamento.
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12

AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO
DE CULTURA

Em suas 12 sessões, o colegiado discutiu, entre
outros temas, a valorização da indústria da moda
no Rio de Janeiro e sua reestruturação, além
da situação do patrimônio histórico e cultural
do estado. A comissão esteve reunida com a
Secretária Estadual de Cultura e o presidente
da FUNARTE, e realizou visitas à Escola Técnica
Estadual de Teatro Martins Penna e à Escola de
Música Villa-Lobos.

REUNIÕES DA CPI
DA CRISE HÍDRICA

A Comissão, que foi instituída para apurar as
responsabilidades dos entes públicos e privados
perante a crise hídrica que afeta o Estado, já se reuniu 10
vezes, definindo medidas urgentes a serem tomadas pelo
governo e concessionárias. Entre elas, a alteração das
regras para a operação da bacia do Rio Paraíba do Sul e
medidas que universalizam os serviços de água e esgoto
em todo o Estado. O colegiado recebeu representantes
de diversos órgãos, como AGENERSA, INEA e Cedae, a fim
de apresentarem estudos e esclarecimento sobre o tema.
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7

REUNIÕES CPI
DA PETROBRAS

Ao longo dos sete encontros da CPI, instalada para
apurar as perdas econômicas em função da gestão da
Petrobras, foram recebidos, dentre outros convidados,
o especialista em energia e petróleo Adriano Pires,
Presidente do Centro Brasileiro de Infraestrutura, o
pesquisador da Fundação Getúlio Vargas José Roberto
Rodrigues Afonso e o prefeito de Macaé e presidente
da Organização dos Municípios Produtores de Petróleo
(Ompetro), Aluízio dos Santos Júnior.

FRENTE PARLAMENTAR EM DEFESA DA ADOÇÃO DA CRIANÇA
E DO ADOLESCENTE
Comte Bittencourt, em parceria com deputada Tia Ju, está reativando na Alerj a Frente que
tem como objetivo apoiar, incentivar e fomentar as políticas públicas de adoção de crianças e
adolescentes.

2

AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO ESPECIAL PARA DEFINIR CRITÉRIOS
DOS ESTAGIÁRIOS

A Comissão foi criada com o objetivo de definir normas para o ingresso de estagiários na Alerj,
através da elaboração de um Projeto de Resolução.
Comte solicitou à Comissão de Segurança da Alerj, a realização de duas audiências públicas para
debater o aumento da violência no Município de Niterói e a pretensão de algumas cidades de dotar
suas guardas municipais com armas de fogo.
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VISITAS E
AUDIÊNCIAS
EXTERNAS DA
COMISSÃO DE
EDUCAÇÃO
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VISITAS E AUDIÊNCIAS EXTERNAS DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO

CAP-UERJ

E. M. Prefeito Oscar Bandeira

07/03 - Polo CEDERJ
Centro de Educação Superior à Distância
do Estado do Rio de Janeiro, instalado no
Colégio Municipal Alvorada, em Natividade.
Averiguar as condições de seu
funcionamento.
01/04 - CAP-UERJ
Audiência pública para discutir soluções
para a falta de professores e de funcionários
de apoio.
10/04 - UERJ
Encontro com o reitor da UERJ, Ricardo
Vieiralves, onde foram apresentados dados
sobre a falta de professores no CAP.
13/04 - Polo CEDERJ
Centro de Educação Superior à Distância do
Estado do Rio de Janeiro - Nova Friburgo
Averiguar as condições de funcionamento
do polo e debater as demandas de seus
tutores e professores.
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C.E. Tim Lopes

UENF

14/04 - 66° Fórum de Dirigentes
Municipais de Educação
Exposição aos Secretários Municipais de
Educação sobre a adequação do Plano
Estadual de Educação ao Plano Nacional.
17/04 - Inauguração da Escola Municipal
Prefeito Oscar Bandeira do Carmo
Magalhães, em Iguaba Grande
A unidade conta com salas climatizadas,
biblioteca, amplo refeitório e cozinha, além
de um espaço para lazer e recreação.
22/04 - C.E. Tim Lopes e CAIC Theophilo
de Souza Pinto
Audiência pública para debater sobre como
os conflitos na área da segurança afetam a
rotina das escolas localizadas no Complexo
do Alemão.
27/04 - Reunião com a Secretaria de
Educação de Quatis
Encontro realizado para fortalecer o
necessário regime de colaboração entre
Estado e municípios.

ISEPAM

FAETERJ Petrópolis

15/05 - Escola Municipal Teotônio
Brandão Villela e Escola Municipal Nildo
Nara – Polo CEDERJ, em Itaocara, e Escola
Municipal Maria Madalena Magacho,
em Itaperuna
Verificar junto à comunidade escolar as
demandas emergenciais das unidades e da
educação desses municípios.
22/05 - UENF
Universidade Estadual do Norte
Fluminense - Campos
Na audiência pública com a comunidade
acadêmica foi definida a criação de um Plano
de Carreira e Salário unificado para todos
os servidores das universidades do Estado
do Rio de Janeiro. Na UENF, foi debatida a
carência de investimentos do poder público na
universidade, além do atraso das bolsas FAPERJ.
22/05 - ISEPAM
Instituto Superior de Educação Professor
Aldo Muylaert - Campos
No encontro, foi abordada a necessidade
de contratação de professores, visto que
algumas disciplinas apresentam um quadro
recorrente de falta de profissional.

Martins Penna

01/06 - FAETERJ
Faculdade de Educação Tecnológica do
Estado do Rio de Janeiro, em Petrópolis
Verificar o efetivo funcionamento da
unidade e debater as demandas de alunos e
profissionais.
10/06 - Escola Técnica de Teatro
Martins Pena
Audiência Pública realizada na unidade para
discutir o Projeto Político Pedagógico para
a unidade.
17/06 - Colégio Estadual
Chico Anysio - Tijuca
Audiência pública para verificar a
implantação do programa Dupla Escola na
unidade, que vem sendo considerada como
modelo de sucesso na Educação Integral.
24/06 - UERJ - São Gonçalo
Audiência pública para debater as
reivindicações dos profissionais de
Educação da rede municipal de ensino, que
ainda não recebem sequer o piso salarial
nacional.
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ATIVIDADES
EXTERNAS
Debate Plano Plurianual

Transporte Escolar Rural

30
Secretario Estadual de Obras

28/02 - Visita ao PAC no Fonseca
Fiscalizar as obras do PAC da Vila Ipiranga, no
Fonseca, que estavam paralisadas desde 2008.
06/03 e 07/03 - Visita às cidades do Noroeste
do Estado
Natividade, Varre e Sai, Porciúncula, Itaocara,
Santo Antônio de Pádua, Miracema, Lage de
Muriaé e Itaperuna.
10/03 - Reunião sobre Turismo
em Nova Friburgo
Reunião com o trade de turismo de Nova Friburgo,
onde foi anunciado o recebimento de aporte de
R$ 2 milhões , através de emenda orçamentária
apresentada pelo deputado Comte Bittencourt.
23/03 - Reunião sobre Turismo
em Nova Friburgo
Reunião com o trade de turismo de Nova
Friburgo, onde foi definido o novo calendário de
eventos do município para 2015.
09/04 - Em defesa dos direitos de nossos
jovens no Tribunal de Justiça
O parlamentar participou, no Tribunal de Justiça,
de reunião para apoiar o Pacto de Compromisso
para Garantia dos Direitos da Infância e da
Juventude no Estado do Rio. O acordo foi
celebrado entre o poder Judiciário, o Executivo,
a Procuradoria Geral do Estado e a Defensoria
Pública.
15/06 - Reunião sobre Turismo em Petrópolis
Encontro com o trade de Turismo de Petrópolis
para debater as demandas locais e os projetos
para o incremento do setor no município.

19/06 - Reunião com representantes do
Ministério da Educação (MEC), em Brasília
Encontro com o deputado federal Hugo Leal,
professor Cláudio Mendonça e a equipe de
Educação Inclusiva do MEC. Em pauta, a criação
da carreira de Professor de Apoio ao Aluno com
Deficiência.
20/06 - Visita ao município de Trajano de
Moraes
Encontro em Maria Mendonça para tratar do
transporte rural na região.
22/06 - Visita ao Hospital das Clínicas de
Teresópolis Constantino Ottaviano
Reunião com funcionários e direção da unidade,
afim de conhecer as demandas do hospital.
23/06 - Encontro com o Secretário Estadual de
obras
A reunião com o secretário teve como objetivo
reforçar a necessidade do retorno das obras
nas rodovias RJ-100 e RJ-106, responsáveis pela
ligação entre o bairro de Maria Paula à Estrada
de Maricá.
25/06 - Reunião com representantes da
Secretaria Estadual de Educação - Região
Serrana II, em Friburgo
Comte foi ao município acompanhar de perto a
informação sobre a descontinuidade do repasse
de verbas para o transporte escolar rural na
região.
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