DEFESA DOS IDOSOS
LEI GARANTE ASSENTOS PARA IDOSOS NAS RODOVIÁRIAS

Compromisso com você!

Para garantir o cumprimento da norma, o
parlamentar, ao lado do secretário de
Estado de Transportes, Carlos Roberto
Osorio, está fiscalizando os terminais. A
primeira vistoria foi na Rodoviária Novo Rio,
que destinou 13% dos seus mil assentos,
incluindo a praça de alimentação, para o
uso preferencial.
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SOBRE O MANDATO

Os terminais rodoviários de todo o Estado estão
obrigados a destinar 10% de seus assentos para
idosos, pessoas com deficiência, gestantes, lactantes
e usuários com crianças de colo. É o que determina a
Lei 6.969/15, do deputado Marcus Vinícius (PTB).

Fiscalização garante assento para idosos na
rodoviária Novo Rio.

POLÍTICA DE CAPACITAÇÃO PARA ATENDIMENTO AOS IDOSOS
A fim de valorizar e incentivar a qualidade do
atendimento da pessoa idosa em todos os órgãos
da administração pública estadual, o deputado
Marcus Vinícius apresentou o Projeto de Lei
250/15 que cria a Política de Capacitação para
Atendimento ao Idoso no Estado do Rio.
A proposta tem como objetivo o treinamento anual,
através de cursos, para todos os profissionais que

prestam serviços à terceira idade.“Não é raro nos
depararmos com idosos que deixam ser ter acesso
a um serviço público por não saberem se
expressar e por considerar que não tiveram a
devida atenção. A ideia é conscientizar os
servidores sobre a necessidade de um
atendimento diferenciado focado nas
peculiaridades do usuário idoso”.

AGORA É LEI: UNIDADES DA PM IRÃO ALERTAR SOBRE
ATENDIMENTO PRIORITÁRIO A IDOSOS
As unidades de atendimento ao
público da Polícia Militar serão
obrigadas a afixar cartazes
informando sobre a prioridade no
atendimento a idosos,
gestantes, lactantes e pessoa
com deficiência. É o que
determina a Lei 6.891/14, do
deputado Marcus Vinícius
Neskau (PTB). De acordo com a

nova norma, o aviso deverá
conter a seguinte frase: “Pessoa
idosa, gestante, lactantes e
pessoa com deficiência serão
atendidas com prioridade”. O
parlamentar destaca que a Lei
Federal 10.048/00, já garante a
prioridade. Entretanto, o Marcus
Vinícius recebe inúmeras
reclamações sobre falhas

nesses atendimentos: “O projeto
facilitará o acesso dessas
pessoas, que por vezes
possuem tantas dificuldades e
já contribuíram tanto para o
nosso País e nossa sociedade,
no exercício de seus direitos”,
afirmou o petebista, referindo-se
especialmente à terceira
idade.
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MARCUS VINÍCIUS
PARTICIPA DE COMISSÃO
PARA DISCUTIR
REFORMA POLÍTICA
A Assembleia Legislativa do Estado
do Rio (Alerj) instalou uma
Comissão Especial para discutir a
reforma política no âmbito do
Parlamento fluminense e do
Congresso Nacional. Membro da
comissão, o deputado Marcus
Vinícius Neskau (PTB) destacou
que o objetivo do trabalho é criar um
debate e contribuir para a discussão
nacional.

Facebook: /marcusviniciusptb
Twitter: @mviniciusneskau
Instagram: @marcusvinicius14123
deputadomarcusvinicius.com.br
mandatoaberto@
deputadomarcusvinicius.com.br
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Reeleito com cerca de 40 mil
votos em quase todos os
municípios fluminenses, o
deputado Marcus Vinícius
Neskau (PTB) está em seu
terceiro mandato na
Assembleia Legislativa do Rio
(Alerj), onde também assumiu
a 3º Vice-Presidência. Apenas
com cortes nas despesas
promovidos pela atual Mesa
Diretora, a Casa conseguirá
economizar cerca de R$ 30
milhões ao ano. Foram
enxugados contratos com

fornecedores, auxílioeducação, cota de selos,
aluguel de vagas no Terminal
Menezes Côrtes, entre outros.
Com propostas e ações em
defesa do desenvolvimento
econômico e social dos
municípios, o deputado tem
contribuído para engrandecer
o Estado do Rio e sido atuante
na luta de diversas frentes
como a geração de empregos,
a segurança e a defesa da
terceira idade.

Conheça um pouco das
conquistas de Marcus Vinícius
no primeiro semestre!

SEGURANÇA

MARCUS VINÍCIUS QUER POLÍCIA DE PROXIMIDADE NO INTERIOR

ESTRATÉGIA INTEGRADA DE SEGURANÇA POR REGIÃO
comunidades pacificadas. Com isso, Marcus
Vinícius fez a Indicação Legislativa 62/15 pela
criação dos Centros Integrados de Comando e
Controle (CICC's) em todo o território do Estado.
“A utilização de um sistema integrado reduzirá as
ações criminosas, acelerando o cruzamento de
dados e propiciando uma estratégia de segurança
mais eficaz”, afirma Marcus Vinícius.

Apesar de toda política aplicada pelo Governo, o
parlamentar acredita que apenas com a
integração dos serviços, a Segurança Pública
poderá alcançar índices tão bons nas regiões
fluminenses como tem apresentado nas

O sistema já implantado na capital serviu como
base de coordenação da segurança na Copa do
Mundo, e foi inspirado em modelos integrados
adotados em Londres, Nova Iorque, México e
Madri. O CICC existente abriga diferentes órgãos
do estado, município e governo federal, como
Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros,

SEGURANÇA NOS TRANSPORTES INTERMUNICIPAIS
É cada vez mais crescente os registos de assaltos
a ônibus intermunicipais e nas rodovias como a
BR-040, por exemplo. Para atender ao pedido de
passageiros que diariamente passam pelo trajeto,
o deputado solicitou audiência pública à Comissão
de Segurança da Câmara Municipal de Petrópolis
que aconteceu com a presença de autoridades da

área da Cidade Imperial e de Duque de Caxias.
Entre os desdobramentos da reunião, ofícios à
Comissão de Segurança da Alerj para discutir com
o secretário de Estado de Segurança o efetivo da
Polícia Militar na região e à Polícia Rodoviária
Federal também sobre o efetivo da corporação no
patrulhamento da rodovia.

Confira outros projetos de lei do Deputado
sobre segurança:
PL 437/15: Obriga as empresas concessionárias de serviços públicos de transporte coletivo
intermunicipal a realizar inspeção em passageiros e bagagens, por meio de detector de metal portátil,
no ato do embarque. O desrespeito à norma acarretará multa de até R$ 30 mil.

PL 493/15: Obriga as empresas concessionárias de serviço de transporte intermunicipal a exigir
apresentação de documento oficial com foto no ato de compra das passagens e embarque de
passageiros. As empresas deverão manter banco de dados com os cadastros por, no mínimo, 180 dias.

PL 568/15: Obriga a instalação de câmeras de monitoramento e vigilância 24 horas nos terminais
rodoviários que prestam serviços de embarque e desembarque de passageiros intermunicipais. As
imagens deverão ser mantidas por menos 90 dias em banco de imagens para eventuais consultas.
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Após um semestre de constantes ocorrências
violentas como assaltos, roubos, sequestrorelâmpago, estupro, tentativa de homicídio e
homicídio na cidade de Petrópolis, o deputado
estadual Marcus Vinícius Neskau (PTB) solicitou
ao governador Luiz Fernando Pezão, através da
Indicação 395/15, a instalação de uma Cia
Integrada de Polícia de Proximidade (CIPP) no
município. O deputado destacou ainda
importância de expandir o projeto para todo o
Estado: “O objetivo é a aproximação efetiva entre
a população e a PM. A ideia é que os policiais
circulem diariamente nos bairros a pé e passem a
ser referência para a população, disponibilizando
inclusive contato de celular aos moradores e

comerciantes. Acredito que esse conceito se
encaixa bem no interior do Estado e ajudaria não
apenas na sensação de segurança como no
próprio policiamento”, afirmou o parlamentar.

LEI CRIA FUNDO PARA CALAMIDADES PÚBLICAS
Iniciativa da Comissão
Parlamentar de Inquérito (CPI)
que investigou as causas da
tragédia das chuvas na região
Serrana, ocorrida em janeiro de
2011, a Lei 6.994/15 cria um fundo

para financiar a reconstrução de
cidades atingidas por tragédias
como enchentes e deslizamentos.
Pela norma, elaborada pelos
deputados da CPI, como Marcus
Vinícius, para cada R$ 1 investido

GARANTIA DE ESTÁGIO PARA
DEFICIENTES EM ÓRGÃOS
PÚBLICOS
Pessoas com deficiência terão direito à 5% das
vagas de estágio nos órgãos e entidades das
administrações direta e indireta. É o que
determina a Lei 7.030/15 que solicita o
benefício para quem está matriculado em
curso regular de ensino público ou privado.

ESTABELECIMENTOS
COMERCIAIS OBRIGADOS A
DIVULGAR LAUDOS
O projeto 992/11 determina que laudo dos
bombeiros, concessionárias de gás e
energia e a autorização da Prefeitura para
hotéis, restaurantes, boates e similares
sejam afixados num quadro de
informações na entrada principal dos
estabelecimentos. O texto do projeto prevê
multa para o descumprimento da proposta
e até o fechamento do estabelecimento até
o cumprimento da exigência.

por uma cidade, o Governo do
Estado deverá investir R$ 3. A
norma prevê, ainda, a criação de
um conselho que será
responsável por direcionar as
verbas.

DOAÇÃO DE 40 MAMÓGRAFOS
PARA O ESTADO
A Mesa Diretora da Alerj aprovou a doação de
R$ 3 milhões para a compra de 40 mamógrafos
pela Secretaria de Estado de Saúde. A medida
foi tomada após o recebimento de denúncias
vindas de moradoras da Baixada e da Zona
Oeste. Como 3º vice-presidente, o deputado
Marcus Vinícius solicitou estudo das
necessidades de outras
regiões. ‘‘Se na
Baixada e na Zona
Oeste não há
condições de
atender a todas as
mulheres, imagine
o interior! A
mamografia é um
exame de extrema
importância para a
prevenção do
câncer e é direito
da mulher”,
destacou o
parlamentar.

