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Marina Silva acerta filiação democrática ao Partido Socialista Brasileiro, e Rede Sustentabilida-
de e PSB firmam uma aliança para a construção de um programa comum a partir de três eixos: 
manter e avançar nas conquistas, aprofundar a democracia e compromisso com o desenvolvi-
mento sustentável. (pág 3)

Uma aliança de projetos, ideias e valores

Desde o início do mandato, Rollemberg economizou sozinho 
aos cofres públicos R$ 714 mil por não usar a chamada ver-
ba indenizatória (despesas com escritório de apoio, des-
locamento, alimentação, contratação de consultoria ou 
serviços de segurança e divulgação do mandato).O parla-
mentar do DF também defendeu a extinção do pagamen-
to de 14º e 15º salários para senadores. 

Rollemberg não usou verba indenizatória

Cidadania| pág 8

Projetos | pág 5 Lei Geral dos Concursos Públicos é 
aprovada no Senado

O substitutivo apresentado por 
Rollemberg determina um valor má-
ximo das taxas de inscrição, proíbe 
a realização de concursos exclusiva-
mente para o chamado “cadastro de 
reserva”, entre outras medidas.

Compromisso | pág 3

Senado aprova PEC que facilita apresenta-
ção de projetos de iniciativa popular

Proposta de autoria do senador 
Rollemberg diminui o número 
de assinaturas necessárias para a 
apresentação de projetos de lei, 
como o da Ficha Limpa, e estabe-
lece que propostas de Emenda à 
Constituição também possam ser 
apresentadas por cidadãos.
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Pelo fim do voto secreto no Congresso
Rollemberg cobrou diversas vezes a avaliação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 20/2013, 
que institui o voto aberto para todas as votações do Congresso Nacional e de suas Casas

O fim do voto secreto 
em todas as vota-

ções do Poder Legislativo 
é uma das maiores bandei-
ras defendidas pelo senador 
Rollemberg desde o começo 
do seu mandato. O senador 
lidera no Senado o movi-
mento pela apreciação da 
proposta que estabelece o 
voto aberto para todas as 
deliberações da Câmara 
dos Deputados e do Senado 
Federal.

Em sua opinião, o eleitor 
tem todo direito de saber 
como vota o seu represen-
tante no Congresso Nacio-
nal. “Além disso, a popu-
lação quer transparência 
total, quer aprofundar a 
democracia e radicalizá-
-la. E aprofundar a demo-
cracia, neste momento, 
é aprovar o voto aberto, 
amplo, geral e irrestrito”, 
afirma o senador.

Rollemberg explica que o 

eleitor desconfia inclusive 
da forma como são feitos os 
acordos das votações secre-
tas.  “Não podemos admitir 
qualquer tipo de esconde-
rijo para a manifestação 
do parlamentar, que deve 
refletir a manifestação do 
povo”, diz.  Além da decre-
tação de perda do mandato 
parlamentar, o voto secreto, 
atualmente, também é ado-
tado na apreciação dos ve-
tos presidenciais, na apro-

vação de autoridades e na 
exoneração do procurador-
-geral da República, antes 
do término de seu mandato, 
entre outras hipóteses.

Para Rollemberg, o voto 
secreto para a apreciação 
de vetos presidenciais ou de 
qualquer outra situação do 
Legislativo não se justifica 
mais, já que o país avan-
çou muito na democracia e 
o parlamentar atualmente 
tem a liberdade de votar 
sem sofrer retaliações do 
governo.

 “Voto secreto, especial-
mente para apreciação de 
vetos presidenciais, se jus-
tificava no período autori-
tário, onde o parlamentar 
podia ser retaliado pelo 
governo em função de sua 
posição, mas em um regime 
democrático, em um regime 
livre como o nosso, nós não 
podemos admitir”, ressalta 
o socialista.

Editorial

Desde o início da minha 
vida pública, assumi o 
compromisso de lutar pela 
melhoria da qualidade de 
vida da população. O tem-
po passa, algumas vitórias 
são alcançadas, mas sempre 
tenho a impressão de que 
podemos fazer mais – e me-
lhor. Fazer mais por aque-
les que mais necessitam e 
são menos atendidos pelo 
Estado brasileiro. Os servi-
ços públicos no DF vão de 
mal a pior.

A qualidade da educação 
melhora muito lentamen-
te; o mau funcionamento 
dos hospitais não permite o 
atendimento adequado aos 
pacientes; o transporte pú-
blico é caro e ineficiente; e 
a sensação de insegurança 
diante da violência é cada 
vez maior na vida das pes-
soas.

As manifestações popula-
res deste ano demonstram 
claramente a insatisfação 
da população com o modo 
de fazer política. Pessoas de 
diferentes idades e classes 
sociais foram para as ruas, 
protestaram, cobraram e 
propuseram uma nova for-
ma de fazer política.

Vivemos uma crise no sis-
tema representativo, onde 
os partidos políticos são 
muito parecidos e grande 
parte da população brasi-
leira já não se sente mais 
representada. Apesar de 
todas as dificuldades, te-
mos a missão de fortalecer 
a democracia e formular 
uma agenda que rediscuta 
o Pacto Federativo e que re-
componha a capacidade de 
investimentos de Estados e 
Municípios. 

Nesses dois primeiros 
anos de mandato, apresen-
tamos e conseguimos apro-
var propostas que refletem 
o que queremos para o futu-
ro do Brasil e do Distrito Fe-
deral, como o Projeto de Lei 
74/2010, que cria a Lei Ge-
ral dos Concursos Públicos, 
ou a proposta de emenda à 
Constituição que facilita a 
apresentação de projetos de 
iniciativa popular.

Tive a satisfação de ter al-
gumas proposições trans-
formadas em lei, como 
o projeto que estabelece 
diretrizes para a Políti-
ca Nacional de Integração 
Lavoura-Pecuária-Floresta 
que foi desenvolvida pela 
Embrapa e considerada o 
grande instrumento eficaz 
para otimizar a utilização 
do solo, compatibilizando 
aumento da produtividade 

com preservação ambien-
tal e evitando o avanço da 
agricultura sobre biomas 
preservados. Sou o autor 
da Lei de Titulação Direta 
das Áreas Rurais do DF e 
continuo trabalhando para 
que a proposta que institui 
a eleição direta para admi-
nistradores regionais seja 
apreciada e aprovada.

Também trabalhei muito 
para conseguir mais recur-
sos para o DF e seu Entor-
no. Articulei a aprovação 
da proposta que alterou as 
regras dos Fundos Consti-
tucionais de Financiamento 
permitindo que o DF uti-
lize mais do que 20% do 
total anual de recursos do 
Fundo Constitucional do 
Centro-Oeste (FCO) para o 
financiamento do setor de 
comércio e serviços. A limi-
tação prejudicava o DF que 

tem mais de 90% da sua 
economia ancorada no setor 
de comércio e serviços e ad-
ministração pública. Com 
isso só esse ano tivemos um 
aumento de R$ 250 milhões 
para financiar atividades de 
comércio e serviço.

Para honrar os  votos que 
recebi, dedico o melhor da 
minha capacidade e me 
comprometo, todos os dias, 
em exercer o meu manda-
to com firmeza de caráter 
e lealdade aos princípios 
da ética e da verdade, que 
sempre nortearam minha 
trajetória pessoal e política.  
Este exemplar do Geração 
Brasília é um resumo do 
que tenho feito no Congres-
so Nacional. Boa leitura!

Rodrigo Rollemberg
Senador - PSB/DF

Senado Federal, ala senador Filinto Muller, gabinete 10  
Telefone:. 3303-6640  Fax:. 3303-6647 
CEP: 70.165-900 
E-mails: rodrigo@rollemberg.com.br ou rollemberg@senador.gov.br
Facebook: www.facebook.com/senadorrollemberg

Texto:  Sandra Turcato, Tarciso Nascimento, Agência Senado 
Fotografia: Sheyla Leal 
Jornalista Responsável: Tarciso Nascimento - 7092/DF 
Projeto Gráfico: Danilo Mello

Por uma nova forma de fazer política
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Economia para os cofres públicos
Desde o início do mandato, Rollemberg não utiliza recursos para despesas com escritório de apoio, deslocamento, contratação de consultoria ou auxílio-moradia. Medida 
já gerou de economia R$ 714 mil  aos cofres públicos. 

Rollemberg tem traba-
lhado com afinco e 

austeridade quando o as-
sunto é o dinheiro do con-
tribuinte. Nesses dois anos 
e dez meses de mandato, 
optou por não usar a cha-
mada verba indenizatória 
(despesas com escritório 
de apoio, deslocamento, 
alimentação, contratação 
de consultoria ou serviços 
de segurança e divulgação 
do mandato). Com a me-
dida, o senador conseguiu 
economizar R$ 714 mil aos 
cofres públicos. 

Na opinião do senador, o 
Congresso Nacional deve 
avaliar, constantemente, 
quais são os melhores ins-
trumentos para que o par-
lamentar possa exercer o seu 

mandato com o menor custo 

possível para o contribuinte. 
“Entendo que a população 
quer dos políticos hoje é 
austeridade e responsabi-
lidade com o dinheiro pú-
blico. 

Auxílio-moradia
Ao abrir mão do au-

xílio-moradia, em dois 
anos e dez meses, o se-
nador economizou R$ 
129 mil aos cofres pú-
blicos. Pelo regulamento 
administrativo do Sena-
do, Rollemberg teria di-
reito ao auxílio- mora-
dia ou ao apartamento 
funcional, mas resolveu 
abrir mão dos dois bene-
fícios. 

Carro Oficial
O senador abriu mão do  

uso do carro-oficial. 

Transparência em
primeiro lugar
Rollemberg foi o primei-

ro senador a disponibilizar, 
na internet, o seu contra-
cheque. 

Entendo que a
 população quer dos 
políticos hoje é auste-
ridade e responsabi-
lidade com o dinheiro 
público.

“

Economia de R$ 129 mil. 

Defendeu a extinção do
pagamento.

Primeiro senador a disponibilizar, 
na internet, o seu contracheque. 

Uma aliança em torno de projetos, ideias e valores
Marina Silva acerta filiação democrática ao Partido Socialista Brasileiro, e Rede Sustentabilidade e PSB firmam uma aliança programática para a construção de um pro-
grama comum a partir de três eixos: manter e avançar nas conquistas, aprofundar a democracia e compromisso com o desenvolvimento sustentável

Durante discurso em 
Plenário, o senador 

Rollemberg afirmou que 
a decisão da ex-senadora 
Marina Silva de filiar-se ao 
Partido Socialista Brasilei-
ro (PSB) foi um gesto de 
grandeza e de compromis-
so com uma nova forma 
de fazer política.  Na sua 
avaliação, a filiação sig-
nifica a oportunidade de 
construir uma aliança em 
torno de valores, de ideias, 
de projetos, de uma nova 
prática política que pode 
transformar o Brasil.

“A coligação programá-
tica entre PSB e Rede, a 
aliança entre Eduardo 
Campos e Marina Silva, 
é  uma aliança de valo-
res como decência, ética, 
competência e compro-
misso. É o retorno da es-
perança, o retorno de que 
é possível construir mais, 

melhor, de forma diferen-
te”, afirmou o senador.

O parlamentar disse que 
o PSB, assim como a Rede, 
quer acabar com a fal-
sa polarização entre PT e 
PSDB, que restringe o de-
bate político no país.  

“O Brasil quer mudan-
ças, quer avançar sem 
abrir mão das conquistas, 
mas também quer avan-
çar com um debate livre. 
O Brasil quer radicalizar a 
sua própria democracia”.

Em defesa da Rede

 Rollemberg sempre foi 
um defensor da formação 
do partido Rede Sustenta-
bilidade.  Em abril deste 
ano, entrou com mandado 
de segurança no Supremo 
Tribunal Federal (STF) 
para suspender a discus-
são no Congresso de um 
projeto que prejudicaria a 
criação da Rede. 

O senador também assinou 
a ficha de apoio à forma-
ção da nova legenda e 
demonstrou desaponta-
mento quando o Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE) 
negou o registro do par-
tido.

“O histórico de Mari-
na Silva é de muita 
coerência. E o PSB 
sempre defendeu o 
direito da Rede de 
se organizar

Economizou R$ 714 mil aos 
cofres públicos.

Fim do 14º e 15º
O parlamentar do DF 

também defendeu a extin-
ção do pagamento de 14º 
e 15º salários para senado-
res. 

Não utiliza carro oficial

Não usa auxílio-moradia

Não utiliza verba indenizatória

Fim do 14º e 15º salários

Transparência
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Distrito Federal está abandonado
Rollemberg avalia que o governador Agnelo Queiroz só tem 
olhos para o Estádio Nacional Mané Garrincha e para a Copa de 2014

Ao fazer uma análise da 
gestão do Governo do 

Distrito Federal, no Plenário 
do Senado, o senador Rol-
lemberg avaliou que diversas 
cidades do DF estão abando-
nadas. Segundo o parlamen-
tar, que cobrou explicações, 
o governador Agnelo Quei-
roz (PT) só tem olhos para o 
Estádio Nacional de Brasília 
- a Arena Mané Garrincha - 
e para a Copa do Mundo de 
futebol de 2014.

 “A saúde, a educação, a se-
gurança e a população estão 
em terceiro, quarto, quinto 
plano”, criticou. Rollemberg 
questionou o investimento 
de mais de R$ 1,6 bilhão na 
construção do novo estádio, 
um dos mais caros do mun-
do, para receber o mundial 
da Fifa, enquanto as pessoas 
não conseguem realizar ci-
rurgias simples com de va-
rizes.

Senado aprova inclusão de cinco municípios na 
Região de Desenvolvimento do DF e Entorno

Promover o desenvol-
vimento da região 

metropolitana de Brasília, 
popularmente conheci-
da como Entorno, é justo 
e é uma questão priori-
tária.  Para que isso vire 
uma realidade, o senador 
Rollemberg propõe que 
o GDF também se envol-
va na busca por soluções  
para o Entorno. ”A vio-
lência nas nossas cidades 
cresce assustadoramente 
e isso só será resolvido 
se enfrentarmos os pro-
blemas com programas 
estruturais e integrados 
com o Entorno. O mesmo 
vale para saúde, trânsito, 
educação e emprego,” ex-
plica.

Desde 2011, o socialista 
tem alocado recursos, seja 

por meio de  emendas in-
dividuais ou pelas emen-
das coletivas da bancada 
de deputados e senadores 
do DF, para infraestrutu-
ra urbana na região.  No 
Senado, o parlamentar 
sugeriu uma série de au-
diências públicas para 
ouvir, discutir e procurar 
alternativas para o desen-
volvimento do Entorno. 

Vários pesquisadores, 
autoridades, empresários 
e representantes da so-
ciedade civil debateram 
os principais problemas 
da região.  “O caminho é 
a criação de uma agência 
de desenvolvimento da 
região metropolitana com 
participação do DF, Goi-
ás e União,” argumenta 
Rollemberg.

O Plenário do Senado 
aprovou o projeto de 

lei que inclui os municípios 
goianos de Alto Paraíso de 
Goiás, São João d’Aliança, 
Gameleira de Goiás, Ca-
beceiras e Flores na Região 
Integrada de Desenvolvi-
mento do Distrito Federal e 
Entorno (Ride). “Isso facili-
tará que esses municípios 
recebam mais recursos 
federais e também facilita 
a integração de políticas 
públicas comuns com o DF 
promovendo o desenvolvi-
mento regional”, pondera 
Rollemberg.

De autoria do senador Rollemberg, projeto de lei  inclui os municípios goianos de Alto Paraíso de 
Goiás, São João d’Aliança, Gameleira de Goiás, Cabeceiras e Flores na Região Integrada de Desen-
volvimento do Distrito Federal e Entorno (Ride)

A proposta altera a Lei 
Complementar 94, de 1998, 
que autorizou o Poder Exe-
cutivo a criar a Ride, com o 
objetivo de articular a ação 
administrativa da União, 
dos estados de Goiás, 
Minas Gerais e do Distrito 
Federal na chamada Re-
gião do Entorno do DF.

A finalidade é facilitar o 
planejamento e execução 
de serviços públicos co-
muns, especialmente nas 
áreas de infraestrutura e de 
geração de empregos.
 Rollemberg observa que a 
ação conjunta é importante 

por se tratar de uma área 
econômica contínua, ape-
sar de envolver áreas de 
diferentes unidades fede-
rativas. “Prova disso é que 
moradores do Entorno vêm 
diariamente ao DF para tra-
balhar e para acessar servi-
ços públicos”, argumenta.

Entorno é vítima de omissão dos 
governos do DF e de Goiás 

Desenvolvimento da região metropolitana do DF depende de 
planejamento integrado e de ações articuladas entre os 
governos federal, de Goiás e do DF

Isso facilitará que esses 
municípios recebam mais 
recursos federais e tam-
bém facilita a integração 
de políticas públicas 
comuns com o DF promo-
vendo o desenvolvimento 
regional

“

A saúde, a educação, a 
segurança e a popula-
ção estão em terceiro, 
quarto, quinto plano

“
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Lei Geral dos Concursos Públicos é aprovada no Senado

O Senado Federal apro-
vou no dia 27/6 o 

projeto da Lei Geral dos 
Concursos Públicos, que 
regulamenta a realização 
de provas para órgãos fe-
derais. O substitutivo do se-
nador Rodrigo Rollemberg 
(PSB/DF) ao Projeto de Lei 
74/2010 foi aprovado em ca-

ráter terminativo na Comis-
são de Constituição, Justiça 
e Cidadania (CCJ) do Sena-
do e será analisado pela Câ-
mara dos Deputados onde 
tramita como PL 6004/2013.

A expectativa do relator da 
proposta, senador Rollem-
berg, é de que as novas regras 
também sirvam de modelo 

para concursos nas esferas 
estadual e municipal. “A 
lei é um grande passo, pois 
traz tranquilidade e segu-
rança jurídica àqueles que 
investem tempo e dinheiro 
se preparando para fazer 
concurso público”, afirma o 
senador.

O substitutivo apresentado 
por Rollemberg proíbe a re-
alização de concursos exclu-
sivamente para o chamado 

“cadastro de reserva”. Além 
disso, garante o mínimo de 
10% das vagas para pessoas 
com deficiência e estabelece 
que as provas estarão dis-
poníveis em Libras (Língua 
Brasileira de Sinais). O valor 
da taxa de inscrição cobra-
do dos candidatos também 
será limitado a, no máximo, 
3% da remuneração inicial 
do cargo.

O texto ainda define que 

os concursos terão validade 
de dois anos prorrogáveis 
por igual período, ou seja, o 
tempo máximo de validade 
será de quatro anos. A pro-
posta também determina 
que o edital deve ser publi-
cado com antecedência míni-
ma de 90 dias da realização 
da prova e que o período de 
inscrição será de, pelo menos, 

30 dias. (Veja o quadro)

A proposta apresentado por Rollemberg proíbe a realização de con-
cursos exclusivamente para o chamado “cadastro de reserva”

O edital do concurso público será 
publicado integralmente no Diário 
Oficial da União, com  antecedência 
mínima de 90 (noventa) dias da re-
alização da primeira prova.  

É vedada a realização de concurso 
público com oferta simbólica de vagas 
ou que se destine exclusivamente à 
formação de cadastro de reserva.

As inscrições deverão ser disponibili-
zadas em página da internet, onde os 
candidatos poderão ler a íntegra do 
edital e inscrever-se, com a 
possibilidade de imprimir e salvar 
em meio eletrônico seu comprovante 
de inscrição.
O período de inscrição será de no 
mínimo 30 dias, contado da data da 
publicação do edital. 

Os candidatos aprovados serão nomea-
dos ou contratados com obediência 
rigorosa à ordem de classificação do 
concurso público, sob pena de nuli-
dade da investidura. 
  

O estabelecimento da taxa de inscrição 
será de, no máximo, 3% do valor da 
remuneração inicial do cargo.

O cancelamento ou a anulação de con-
curso público com edital já publicado 
exige fundamentação objetiva, expres-
sa e razoável, amplamente divulgada, 
e sujeita o órgão ou entidade respon-
sável à indenização pelos prejuízos 
comprovadamente causados aos can-
didatos. 

A instituição organizadora resguarda-
rá o sigilo das provas, podendo seus 
agentes ser responsabilizados admi-
nistrativa, civil e criminalmente .

A instituição organizadora deverá 
disponibilizar sistema de 
elaboração de recursos pela 
internet.

É assegurado o acesso ao Poder Judi-
ciário para impugnar, no todo ou em 
parte, o edital normativo do concurso 
público .

Prova em horário especial por mo-
tivo de religião.

Exames orais serão apenas classifi-
catórios, não podendo levar à 
eliminação do candidato.

Os editais e as provas estarão dis-
poníveis em Libras (Língua Brasileira 
de Sinais).

Garante o mínimo de 10% das vagas 
para pessoas com deficiência.

As provas escritas objetivas serão aplica-
das em pelo menos uma capital por 
região geográfica na qual houver mais 
de 50 candidatos inscritos. 

“Todos os interessados em concursos públicos federais devem aplaudir 
a rapidez e inteligência com que foi aprovada, por unanimidade, na CCJ 
do Senado, sob a relatoria de Rodrigo Rollemberg, a Lei Geral dos Con-
cursos Públicos. Reservem agora otimismo e garra, para sua tramitação na 
Câmara”. 

Ernani Pimentel, presidente do Grupo Vestcon e sócio-fundador da Anpac

“Precisamos de leis que exijam mais transparência, lisura, legalidade, 
moralidade, isonomia e segurança nos concursos públicos, além de tipi-
ficação das fraudes como ilícito penal. Hoje a fraude é considerada falta 
grave, motivo de demissão e suspensão dos direitos políticos. Cremos que 
a sociedade ganhará em muito com a aprovação deste projeto de lei, e os 

candidatos poderão planejar melhor os estudos bem como ter a certeza de que, uma vez aprovados, 
terão direito assegurado à nomeação.”

Professor Wilson Granjeiro, diretor-presidente do Gran Cursos

“A Lei Geral dos Concursos Públicos aprovada recentemente pelo Senado Feder-
al, no que diz respeito às pessoas com deficiência no aspecto da inclusão social 
e da igualdade de oportunidade, promove um grande avanço, aumentando o 
percentual de 5 para 10% o número de vagas para as pessoas com deficiência. 
Especificamente para os surdos, a lei promove uma revolução quando obriga 
que os editais e provas de todos os concursos na esfera da Administrarão Fed-
eral sejam feitos através da vídeo-conferência em libras – Língua Brasileira de Sinais. Agradecemos a 
sensibilidade e o compromisso do senador Rodrigo Rollemberg, que sempre esteve atento aos assuntos 
de interesse das pessoas com deficiência.”

Sueide Miranda Leite, fundador e presidente do Icep Brasil

“Quando alguém é nomeado para um cargo público, o Estado assume um 
compromisso que, quase sempre, durará toda a vida da pessoa nomeada. 
Por isso, é importante selecionar bem. A Lei Geral do Concursos Públicos 
aprovada no Senado garante que a seleção dos servidores públicos seja 
feita da melhor forma possível. Isso é muito bom para a sociedade, que 

terá nos quadros do setor público profissionais escolhidos segundo critérios técnicos. Por outra via, 
a Lei também é boa para os concurseiros, pois vários dos seus dispositivos humanizam os certames 
e evitam as arbitrariedades das bancas.” 

Augusto Bello de Souza Neto, presidente da Associação Nacional 
dos Concurseiros (Andacon)

Palavra de quem entende Conheça as
principais mudanças
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Assim que assumiu o 
mandato de senador, 

Rollemberg reapresentou a 
proposta que prevê eleições 
diretas para administradores 
regionais no DF, uma de suas 
maiores bandeiras. 

O parlamentar acredita que 
só assim o processo de escolha 
dos administradores vai aten-
der às necessidades de cada 
uma das regiões administra-
tivas do DF. “A população 
terá oportunidade de eleger 
pessoas que ela conhece e que 
conhecem os problemas da ci-
dade”, defende.  

Proposta de Rollemberg não aumenta gastos e nem transforma as regi-
ões administrativas em municípios

Diretas já para administradores 
regionaisMais dinheiro para o Distrito Federal

Senador trabalhou para aumentar os recursos do setor de comércio e serviços do DF, defendeu a 
recriação da Sudeco, e a implantação de uma linha férrea de transporte de passageiros entre Brasília e 
Luziânia e entre Brasília-Anápolis-Goiânia

Graças à articulação po-
lítica do senador Rol-

lemberg, o Congresso alterou 
as regras dos Fundos Cons-
titucionais de Financiamen-
to permitindo que o Distrito 
Federal utilize mais do que 
20% do total anual de recur-
sos do Fundo Constitucional 
do Centro-Oeste (FCO) para 
o financiamento do setor de 
comércio e serviços. 

A limitação prejudicava o DF 
que tem mais de 90% da sua 
economia ancorada no setor 
de comércio e serviços e ad-
ministração pública. Apenas 
esse ano, o DF  recebeu R$ 
250 milhões a mais do que 
ano passado para investi-
mentos na área de comércio 
e serviços.

Rollemberg apresentou 
emendas e fez a articulação 
política pela regulamenta-
ção do Fundo de Desenvol-
vimento do Centro-Oeste 
(FDCO).  O novo fundo, vol-
tado para o financiamento de 
projetos na região, deve po-
tencializar os investimentos 
no setor produtivo e logístico 
em Mato Grosso, Mato Gros-
so do Sul, Goiás e no Distrito 
Federal.

Sudeco
Rollemberg defendeu a re-

criação da Superintendên-
cia de Desenvolvimento do 
Centro-Oeste (Sudeco). Du-
rante discurso no plenário, o 
parlamentar do DF lembrou 
que a instituição, criada em 
1967 e extinta em 1990, foi 
responsável por alavancar o 
desenvolvimento e tornar o 
Centro-Oeste uma região eco-
nomicamente importante para 
o Brasil.

“Mesmo com suas limita-
ções, a antiga Sudeco contri-
buiu para planejar o desen-
volvimento do Centro-Oeste 
e estimular a agroindústria 
regional.” Na sua avaliação, 
a Sudeco, presidida pelo so-
cialista Marcelo Dourado, 
tem conseguido reduzir a de-
sigualdade e conciliar o de-
senvolvimento econômico e 
a sustentabilidade ambiental 
no Centro-Oeste.

Trem
O senador também traba-

lhou para que os governos 
federal, do Distrito Fede-
ral e de Goiás assinassem 
um acordo de cooperação 
para o estudo de viabilidade 

técnica, econômica e am-
biental para implantação 
de uma linha férrea de 
transporte de passageiros 
entre Brasília e Luziânia. 
Atualmente, a linha é uti-
lizada somente para trans-
porte de cargas. Segundo 
Rollemberg, a mudança 
poderá beneficiar 500 mil 
pessoas, que terão um 
transporte digno, seguro 
e barato. “Esse é o primei-
ro passo para viabilizar 
um projeto que é o sonho 
de todos os moradores do 
Entorno Sul do DF”, cons-
tata.

Em maio deste ano, a Su-
deco e a ANTT anuncia-
ram o nome do consórcio 
vencedor para a execução 
dos estudos de viabilida-
de técnica, econômica e 
ambiental (EVTEA) que 
irá nortear a implantação 
de serviços de transporte 
de passageiros e de cargas 
entre Brasília-Anápolis-
-Goiânia.  O trem deverá 
percorrer uma extensão 
de 200 km e será possível 
fazer o percurso entre Bra-
sília e Goiânia em apenas 
uma hora. 

Rollembeg tem criticado o 
GDF por indicar administra-
dores regionais que não mo-
ram nas cidades que admi-
nistram. A PEC das eleições 
diretas para administradores 
regionais não aumenta custos 
e não cria um sistema igual ao 
dos municípios, que possuem 
câmaras de vereadores e pre-
feituras. 

“A única diferença é que, em 
vez de serem pessoas indica-
das, seria uma escolha demo-
crática, feita pelo povo”, escla-
rece o senador. 

Proposta garante acesso à Internet
Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 6/11  inclui acesso à rede mun-
dial de computadores como direito social na Constituição 

Preocupado com a exclu-
são digital existente no 

País, o senador Rollemberg  
apresentou uma proposta que 
inclui o acesso à internet entre 
os direitos sociais assegurados 
pela Constituição. Atualmen-
te, o Estado é obrigado por lei 
a prover educação, saúde, ali-
mentação, trabalho, moradia, 
lazer, segurança, previdência 
social, proteção à maternidade 
e à infância e assistência aos 
desamparados.

“O nome educação tem de ser 
o ‘agora’ da informação online 
ampla e gratuitamente dispo-
nível. Nossas crianças não po-
dem esperar mais para terem 
acesso a uma real cidadania 

e a um futuro promissor na 
sociedade do conhecimento. 
O acesso às tecnologias se tor-
na cada vez mais importante 
para a formação pessoal, inte-
lectual e profissional de todos 
os cidadãos”, diz Rollemberg.

Segundo dados do IBGE, 
mais de 65% dos brasileiros 
com mais de dez anos não 
acessam a internet, sendo que 
a grande maioria, cerca de 
60%, não o faz por não saber 
como ou por não ter acesso à 
rede mundial. “Nosso ainda 
grave apartheid social não será 
efetivamente superado se não 
abolirmos o apartheid digital”, 
conclui o socialista. 

Esse é o primeiro pas-
so para viabilizar um 
projeto que é o sonho de 
todos os moradores do 
Entorno Sul do DF

“

Foto :Agência Senado

Foto :Agência Brasil
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Tramita no Congresso Nacional pro-
posta de emenda à Constituição 

(PEC 22A/2000) que torna obrigatória a 
execução de emendas parlamentares ao 
Orçamento da União e cria uma fonte de 
financiamento estável para a saúde públi-
ca.

O senador Rollemberg apresentou uma 
sugestão à proposta que destina 50% das 
emendas parlamentares, de execução 
obrigatória, a ações e serviços públicos 
de saúde. Isso significa que o setor pode 
ter um aporte de R$ 3,5 bilhões. Com isso, 
o governo terá condições de construir 61 
hospitais por ano.

O senador Rollemberg 
apresentou emenda 

ao Plano Nacional de Edu-
cação (PNE) para garantir 
a universalização do aten-
dimento aos alunos entre 4 
e 17 anos com deficiência, 
transtornos globais do de-
senvolvimento e altas ha-
bilidades ou superdotação. 
E também a continuidade 
do funcionamento das As-

Senadores aprovam proposta que isenta 
de impostos CDs e DVDs com obras musicais

Conhecida como PEC da Música, a proposta poderá reduzir em 
mais de 25% o preço desses produtos, beneficiando músicos, 
produtores e o público consumidor

Senadores apresentam emendas para 
melhorar Plano Nacional de Educação

Sugestão de Rollemberg garante funcionamento das Associações de Pais 
e Amigos dos Excepcionais (Apaes) e das Escolas Especiais

Proposta assegura mais recursos para a 
área de saúde

Com sugestão de Rollemberg, setor poderá ter um aporte de 
R$ 3,5 bilhões, e governo terá condições de construir mais de 
60 hospitais por ano

sociações de Pais e Amigos 
dos Excepcionais (Apaes) e 
das Escolas Especiais.  Ou-
tros seis senadores apre-
sentaram emendas com 
conteúdo semelhante. 
A intenção de Rollemberg 
é assegurar a manutenção 
e ampliação de programas 
suplementares que pro-
movam a acessibilidade 
nas instituições públicas. 

De acordo com a sugestão 
do senador, fica garantida 
a oferta de educação bilín-
gue em Língua Brasileira 
de Sinais (Libras), como 
primeira língua, e da Lín-
gua Portuguesa, como se-
gunda língua, aos alunos 
surdos e com deficiência 
auditiva de até 17 anos, 
assim como a oferta de 
educação inclusiva. 

Rollemberg explica que 
as famílias de alunos com 
deficiência sempre conta-
ram com o apoio de insti-
tuições da sociedade civil 
dedicadas à educação es-
pecial. “Essas instituições 

têm expertise pedagógica e 
realizam um valioso traba-
lho de educação, oferecen-
do um serviço público em 
uma área em que o Estado 
foi ausente durante tanto 
tempo”, detalha.

Com a presença de vários artistas, 
como Ivan Lins, Marisa Monte, San-

dra de Sá, Fagner, Francis Hime e Lenine, 
o Senado aprovou a Proposta de Emenda 
à Constituição (PEC 123/2011), que isenta 
de impostos CDs e DVDs com obras musi-
cais de autores brasileiros. A isenção tam-
bém beneficia os arquivos digitais, como 
downloads em lojas virtuais e ringtones 
de celulares.

Conhecida como PEC da Música, a pro-
posta poderá reduzir em mais de 25% o 
preço desses produtos, beneficiando mú-
sicos, produtores e o público consumidor. 
Um dos principais defensores da propos-
ta no Senado, Rollemberg acredita que a 
aprovação da proposição foi uma vitória 
não só dos artistas, mas de todos os bra-
sileiros.  

“Além de estimular os músicos do País e 
beneficiar todos os envolvidos com a in-
dústria fonográfica, a proposta vai gerar 
empregos e estimular a entrada de mais 
empresas distribuidoras de discos e plata-
formas digitais”, destaca. O maestro bra-
siliense Rênio Quintas, por meio de uma 
rede social, reconheceu o trabalho do se-
nador.  “Seu apoio para a PEC da Música 
foi fundamental. A música brasileira agradece”. 

Nos dois primeiros anos e meio de man-
dato, Rollemberg teve sua atuação par-

lamentar reconhecida e premiada. Pela sexta 
vez consecutiva, o parlamentar do Distrito 
Federal foi escolhido por jornalistas e inter-
nautas para receber o Prêmio Congresso em 
Foco como um dos dez melhores senadores.  
Além de ser premiado na categoria “Qual 
parlamentar melhor representa a popula-
ção”, também foi lembrado como um senador 
atuante na área de “Defesa do Consumidor”. 

O senador também ficou entre os 100 par-
lamentares mais influentes do Congresso 
Nacional pela sétima vez. A lista é elaborada 
anualmente pelo Departamento Intersindi-
cal de Assessoria Parlamentar (Diap) e leva 
em consideração qualidades e habilidades 
que diferem os políticos escolhidos dos de-
mais. O socialista se destaca por ser um 
excelente articulador.

Mais uma vez, entre os melhores
parlamentares do ano

Rollemberg foi escolhido por internautas e jornalistas como um 
dos melhores senadores do país 

Quem é Rollemberg?
Iniciou sua atividade política no movimento es-
tudantil, participando ativamente do processo 
de reconstrução da UNE. Foi deputado distri-
tal, secretário de Turismo, candidato a governa-
dor, secretário de Inclusão Social do Ministério 
de Ciência e Tecnologia e deputado federal. 
Está no 1º mandato no Senado Federal, eleito 
com 738 mil e 575 votos. É filiado ao PSB desde 
1985, seu único partido desde então.

Rollemberg tem trabalhado pela apro-
vação do projeto de lei (PLC 57/2010) 

que regulamenta as gorjetas e aposenta-
dorias dos garçons. De acordo com o pro-
jeto, os estabelecimentos que incluírem 
taxa de serviço ou adicional nas contas de 
seus clientes ficarão obrigados a repassá-
-los a seus empregados.   A proposta tam-
bém prevê o recolhimento de contribuição 
previdenciária e de Imposto de Renda a 
partir dos valores recebidos nas gorjetas. 

“A incidência da contribuição previden-
ciária sobre a gorjeta permitirá aos traba-
lhadores uma aposentadoria compatível 
com os ganhos quando estavam na ativa”, 
explica Rollemberg, ressaltando que o 
projeto melhora a renda e valoriza os tra-
balhadores dos segmentos de restauran-
tes, bares e hotéis. 

Repasse de gorjeta a empregados deve 
ser regulamentado

Proposta prevê o recolhimento de contribuição previdenciária e 
de Imposto de Renda a partir dos valores recebidos pelos servi-
ços de gratificação
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174
Requerimentos

O Senado aprovou a pro-
posta de emenda à 

Constituição (PEC) do sena-
dor Rollemberg que facilita a 
apresentação de projetos de 
iniciativa popular. “O que a 
população quer efetivamen-
te é participar do processo 
político, e esta PEC facilita a 
participação popular”, afirma 
Rollemberg. Foram registra-
dos 55 votos favoráveis e ne-
nhum contrário.

O socialista apresentou a 
PEC 03/2011 no primeiro ano 
de seu mandato. São várias as 
mudanças propostas. A pri-
meira delas diz respeito ao 
número de assinaturas para 
iniciar a tramitação de um 
projeto de iniciativa popular. 
Atualmente, é necessário que 
um projeto dessa natureza  te-
nha assinatura de pelo menos 

Mais facilidade para apresentar projetos de iniciativa popular
Proposta de autoria do senador Rollemberg diminui o número de assinaturas necessárias para a apresentação de projetos de lei e estabelece que 
propostas de emenda à Constituição também possam ser apresentadas por cidadãos

1% dos eleitores do País, o que 
significa algo em torno de 1,3 
milhão de assinaturas. 

Com a PEC, será preciso 
apenas 0,5% do eleitorado 
nacional – cerca de 650 mil 
assinaturas. “É uma distorção 
que atualmente seja mais di-
fícil apresentar um projeto de 
iniciativa popular do que criar 
um novo partido político”, diz 
o senador. 

Além disso, atualmente, um 
texto de iniciativa popular só 
abrange projeto de lei (PL). 
Com a PEC, a iniciativa popular 
poderá iniciar tanto projeto de 
lei quanto proposta de emenda 
à Constituição. Também passa 
a ser possível a apresentação de 
emendas de iniciativa popular 
a projetos em tramitação no 
Congresso Nacional.

Benefícios Previdenciários 
( PLS 72/2011)
Amplia os benefícios previ-
denciários dos aposentados 
que retornarem ao mercado de 
trabalho. 

Transporte de Bicicletas
(PLS 113/2011)
Permite o transporte gratuito 
de uma bicicleta (com peso 
máximo de 30 kg, e com volume 
de até 300 decímetros cúbicos) 
por passageiro, dispensada a apre-
sentação de nota fiscal, nos ônibus 
interestaduais e internacionais.

Conselho Tutelar 
(PLS 110/2011)
Altera o Estatuto da Criança e 
do Adolescente para ampliar as 
atribuições do Conselho Tutelar.

Serviços Ambientais
(PLS 155/2012)
Destina recursos ao Fundo 
Nacional de Meio Ambiente 
para o pagamento por serviços 
ambientais.

Empregado Doméstico
(PLS 115/2011)
Viabiliza o seguro-desemprego 
para o empregado doméstico 
que tiver trabalhado por perí-
odo mínimo de 15 meses nos 
últimos 24 meses, mesmo que 
o empregador não o tenha 
inscrito no Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço (FGTS).

Catador de Material 
Reciclável
(PLS 279/2011)
Inclui o catador de material 
reciclável como segurado 
especial da Previdência Social.

Calamidades Públicas
(PLS 605/2011) 
Cria mecanismos para 
transparência e controle na 
aplicação dos recursos públi-
cos em caso de calamidades 
públicas.

 Referendo para
Reforma Política
(PEC 27/2011)
Estabelece que as leis que 
disponham sobre matéria 
referente à reforma do sistema 
político-eleitoral somente 
entrarão em vigor se forem apro-
vadas em referendo.

Diretas Já
(PEC 29/2011 ) 
Estabelece que os adminis-
tradores regionais no DF 
sejam escolhidos por meio de 
eleições diretas.

Conheça as principais propostas de Rollemberg

A coleta de assinaturas pode-
rá ser feita por meio eletrôni-
co, o que será posteriormente 
regulamentado para dar mais 
segurança ao processo.  

“Esta é, sem dúvida, uma 
proposta que dialoga com as 
manifestações das ruas, per-
mitindo que a população par-
ticipe da elaboração das leis”, 
pondera Rollemberg.

Vagas para Pessoas
com Deficiência
(PLS 114/2011)  
Inclui a obrigatoriedade de 
reserva de vagas destinadas à 
pessoas com deficiência nos es-
paços privados abertos ao público 
ou de uso coletivo.

Aleitamento Materno
(PLS 197/2013)
Institui a Semana Nacional 
do Bebê e do Aleitamento 
Materno.

Cerrado 
(PLS 214/2012 ) 
Institui Política de Desenvolvi-
mento Sustentável do Cerrado.

Artesão 
(PLS 74/2011)  
Inclui o artesão como segurado 
especial da Previdência Social.

Internet como 
Direito Social
(PEC 6/2011)  
Introduz, no rol dos direitos 
sociais, o acesso à Rede 
Mundial de Computadores 
(Internet).

 Adicional de Periculosidade
(PLS 185/2013 ) 
Eleva o percentual do adicio-
nal de periculosidade devi-
do ao trabalhador, caso ele 
esteja exposto, simultanea-
mente, a agentes perigosos 
e insalubres.

4
Proposta de emenda 

à Constituição 

Teletrabalho 
(PLS 274/2013 ) 
Modifica a Consolidação 
das Leis do Trabalho (CLT) 
para dispor sobre a relação 
de emprego em  regime de 
teletrabalho

37
Projetos de lei 

do Senado 

367
Pronunciamentos

Projetos de lei 
da Câmara

O que a população quer 
efetivamente é partici-
par do processo político, e 
esta PEC facilita os instru-
mentos de participação 
popular

“

(*) Dados contabilizados até o dia 14/10/2013

Tecnologia Social
(PLS 111/2011)
Institui a Política Nacional de 
Tecnologia Social.

Carta Geotécnica
(PLS 116/2011)  
Altera a Lei 10.257/2001, 
que estabelece diretrizes 
gerais da política urbana 
para determinar que a 
elaboração do plano diretor 
seja orientada por carta 
geotécnica.

Aprovado no Senado

Programa de Prevenção
(PLS 605/2011)
Obriga os hospitais do País a 
manterem um Programa de 
Prevenção de Erros de Medica-
ção – PPEM.


