PROJETO DE LEI Nº

, DE 2014

(Do Sr. Washington Reis)

Denomina

“Túnel

Governador

Marcelo Alencar” o novo túnel da Nova
Subida da Serra de Petrópolis, localizado na
altura do Km 78 da BR-040, no Estado do
Rio de Janeiro.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º Denomina “Túnel Governador Marcelo Alencar” o
novo túnel da Nova Subida da Serra de Petrópolis, localizado na altura do Km
78 da BR-040, no Estado do Rio de Janeiro.
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO

Marcelo Nunes de Alencar, nascido em 23 de agosto de
1925, foi um grande político e advogado brasileiro. Iniciou-se na vida pública
nos anos 60, quando se elegeu senador pelo antigo Estado da Guanabara.
Logo teve sua carreira interrompida, em 1969, quando com o advento do Ato
Institucional nº 5, teve seu mandato cassado e direitos políticos suspensos.
Com a Lei da Anistia, retornou à vida pública filiando-se
ao PDT. Presidiu o extinto BANERJ no início do primeiro governo de Leonel
Brizola que, posteriormente o colocou à frente da prefeitura do Rio. Sua

passagem pela prefeitura deixou marcas tão positivas que em 1989, após o
governo Saturnino Braga, Marcelo Alencar retornou à prefeitura, desta vez pelo
voto. Em sua segunda gestão reformou praças, vias públicas, escolas e
hospitais e implementou o Rio-Orla, projeto urbanístico que consistiu na
remodelação dos calçadões das avenidas litorâneas com a implantação de
ciclovias.
Em 1993 se filiou ao PSDB junto com o seu grupo político.
Pela legenda tucana venceu o pleito estadual de 1994. Como governador fez a
Via Light, expandiu as linhas 1 e 2 do metrô, levando-o para Copacabana e
Pavuna e privatizou uma série de empresas estatais como a CERJ (Companhia
de Eletricidade do Estado do Rio de Janeiro), BANERJ (Banco do Estado do
Rio de Janeiro), CODERTE, CEG (Companhia Estadual de Gás) e o próprio
Metrô. Deixou o governo estadual em janeiro de 1999, mas sempre foi
considerado uma grande liderança no cenário nacional e no Estado do Rio de
Janeiro.
Como advogado defendeu presos políticos durante os
governos militares. O seu nome está entre os oito parlamentares que, em
cerimônias em 2012, receberam simbolicamente o mandato de volta no
Senado e na Câmara dos Deputados. .
Marcelo Nunes Alencar faleceu no dia 10 de junho de
2014, aos 88 anos de idade.
Por sua marcante passagem pela vida pública e pela
notável e corajosa atuação como advogado na defesa das vítimas da
repressão, proponho esta merecida homenagem e conto com o apoio dos
ilustres pares para aprovação do presente projeto de lei.

Sala das Sessões, em

de

de 2014.

Deputado WASHINGTON REIS

