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Um trabalho sério e criterioso
O trabalho de Rodrigo
Rollemberg na Câmara dos
Deputados não se limitou
a legislar ou pronunciar
discursos em Plenário. O
parlamentar também ocupou diversos cargos e desempenhou
ajudaram

funções
diretamente

que
a

população de todo o país e
do Distrito Federal.

O

deputado

teve

Funções desempenhadas por Rollemberg ano a ano:
um

importante papel nas discussões sobre a criação de
um novo marco legal para
a exploração do pré-sal no
Brasil. Rollemberg foi o
parlamentar indicado para
presidir a comissão especial que cria o fundo social do pré-sal. Esse fundo
funcionará como uma poupança para investimento

2007
-

Coordenador da bancada de parlamentares do Distrito Federal no Congresso;
vice-líder do bloco PSB/PDT/PCdoB/PMN/PRB;
presidente da Frente Parlamentar em Defesa do Serviço Público;
vice-presidente da Frente Parlamentar Mista em Defesa da Cultura;
membro da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática;
membro da Comissão Mista de Mudanças Climáticas do Congresso Nacional;
membro da Frente Parlamentar Ambientalista.

2008
-

Relator do Orçamento 2008 da área de Justiça e Defesa;
vice-líder do bloco PSB/PDT/PCdoB/PMN/PRB;
presidente da Subcomissão de Ciência, Tecnologia e Informática;
vice-presidente da Frente Parlamentar Mista em Defesa da Cultura;
membro da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática;
membro da Comissão Mista de Mudanças Climáticas do Congresso Nacional;
membro da Frente Parlamentar Ambientalista.

nas áreas de combate à pobreza, desenvolvimento da
educação, cultura, saúde
pública, ciência e tecnologia e de mitigação e adaptação às mudanças climáticas.
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2009
- Líder do PSB;
- vice-líder do bloco PSB/PCdoB/PMN/PRB;
- presidente da Comissão Especial do Fundo Social do Pré-Sal;
- presidente da Comissão Especial dos 50 anos de Brasília;
- vice-presidente da Frente Parlamentar Mista em Defesa da Cultura;
- membro da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática;
- membro da Comissão Mista de Mudanças Climáticas do Congresso Nacional;
- membro da Comissão do Código Ambiental;
- relator do grupo de trabalho Desmatamento Zero da Frente Parlamentar Ambientalista;
- membro do Conselho de Altos Estudos e Avaliação Tecnológica da Câmara e relator de um
estudo sobre Programa Espacial Brasileiro.

O campeão em número de proposições
Rodrigo Rollemberg teve uma participação destacada no que se refere à produção legislativa. O socialista protocolou 238 ações, sendo 44 projetos de lei, duas
propostas de emenda à Constituição, três projetos de lei
complementar e dois projetos de resolução. Em comparação com os deputados do Distrito Federal, foi o campeão em número de apresentações de propostas. É autor
de projetos importantes para o país.

Conheça algumas das principais proposições
apresentadas por Rollemberg:
• Emenda que garantiu a titulação direta de terras rurais no
Distrito Federal. (virou lei)
• Proposta de Emenda à Constituição nº 261/08, que propõe
eleição direta para escolha de administrador regional do Distrito
Federal.
• Emenda à proposta de Reforma Tributária prevendo o fim da
tributação sobre todos os produtos que compõe a cesta básica.
(aprovada na Comissão Especial)
• Projeto de Lei nº 4.352/2008, que propõe a garantia de nomeação dos aprovados em concurso público.
• Projeto de Lei nº 3.449/2008, que propõe a criação da Política
Nacional de Tecnologia Social.
• Projeto de Lei nº 3.523/2008, aposentadoria Especial para os
Artesãos.
• Projeto de Lei nº 4.883/2009, que prevê a transformação do
“caixa-dois” em crime eleitoral e a proibição da eleição por listas
partidárias pré-ordenadas.
• Projeto de Lei Complementar nº 305/2008, que prevê a
proibição do repasse de recursos públicos para pessoas que não
respeitam o Código Florestal.
• Projeto de Lei nº 6.039/2009, que versa sobre a aposentadoria
especial para o catador de material reciclável.
• Proposta de Emenda à Constituição nº 346/2009, que prevê a
inclusão de capítulo sobre Defesa Civil na Constituição, estabelecendo critérios para a segurança da população em circunstâncias de desastres naturais.
• Projeto de Lei nº 1.120/2007, que prevê a obrigação das
instituições públicas de ensino superior de construírem os repositórios institucionais para depósito do inteiro teor da produção
técnico-científica do corpo discente e docente.
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Um dos melhores parlamentares do Congresso Nacional
Por três vezes consecutivas (2007,2008 e 2009), Rodrigo Rollemberg foi indicado pelo Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar (Diap) como um dos
100 parlamentares mais influentes do Congresso Nacional. O socialista também recebeu indicação para o prêmio Congresso em Foco por duas vezes. Realizado desde
2007, por iniciativa do site Congresso em Foco, o prêmio
é entregue aos parlamentares que mais se destacam ao
longo do ano.
Em 2009, na primeira fase de votação, 176 jornalistas, de 46 veículos de comunicação, escolheram os 11
senadores e 27 deputados que mais bem representaram
a população entre os 594 parlamentares do Congresso
Nacional. Na segunda fase, cerca de 440 mil internautas
elegeram os melhores congressistas. Entre os internautas,
Rodrigo Rollemberg obteve 7.781 votos e ficou com a 6ª
colocação. Na votação dos jornalistas, o parlamentar do
DF apareceu no 9º lugar. Em 2008, entre os jornalistas ficou na 25ª colocação, e na votação dos internautas obteve
12.993, figurando na 14ª posição.
Além do prêmio Congresso em Foco, Rollemberg foi
incluído no estudo “Os parlamentares mais influentes do
Congresso Nacional 2007-2011” da Arko Advice, reconhecida como uma das mais influentes empresas de consultoria política brasileira no mercado financeiro.
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Veja o que o DIAP falou sobre Rollemberg:
“Deputado, 1º mandato, servidor público. Político
articulado, chegou à Câmara dos Deputados com desenvoltura de veterano. Antes do Congresso Nacional, foi
deputado distrital por duas vezes, quando combateu a
ocupação desordenada do solo no DF. Na gestão do governador Cristovam Buarque, comandou a Secretaria de
Turismo, Lazer e Juventude. Membro da executiva nacional do PSB, é profundo conhecedor da área de ciência,
tecnologia e comunicação. Foi secretário nacional de
Inclusão Social do Ministério da Ciência e Tecnologia
no primeiro mandato do Governo Lula. Parlamentar de
visão nacional, prioriza em seu mandato, além da defesa
dos interesses de Brasília, a inclusão digital, a preservação do meio ambiente, a defesa do servidor e a qualidade
do serviço público. É coordenador da Frente Parlamentar em Defesa do Serviço Público e da Frente Parlamentar Mista em Defesa da Petrobras. Articulado, ocupa a
vice-liderança do bloco PSB, PCdoB, PMN e PRB na
Câmara. Titular da Comissão Mista de Orçamento, foi
relator setorial de 2009 dos Ministérios da Justiça e da
Defesa. É líder do PSB na Câmara. Está pela terceira vez
consecutiva na elite do Parlamento brasileiro. Excelente
formulador e debatedor, destaca-se como articulador”.

Recursos beneficiam
população do DF

O mandato de deputado federal só tem sentido
se for para melhorar a qualidade de vida da popula-

Veja alguns eventos apoiados
pelo socialista:

ção. Essa frase, repetida muitas vezes por Rodrigo
Rollemberg, retrata com perfeição o compromisso
do parlamentar com a população do DF. Além de realizar um trabalho sério e criterioso na Câmara dos

• ENCONTRO DE BUMBA-MEU-BOI
• FESTA DO MORANGO

Deputados, por meio de suas emendas individuais,
Rollemberg ajudou a promover diversos eventos
socioculturais e esportivos. As emendas beneficia-

• CIRCUITO DE QUADRILHAS DO DF
• FÓRUM DE DANÇA DO DF

ram diferentes segmentos sociais, como grupos de
idosos, de hip hop, de artesãos, de estudantes, de

• SEMANA NACIONAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

quadrilhas juninas, de pessoas com deficiência, de

• PROJETO MULTISPORTE

estudantes, de crianças e de mulheres.
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• FESTA DO DIA DO IDOSO
• COMEMORAÇÃO DOS 60 ANOS DO PSB
• COMEMORAÇÃO DO DIA DA MULHER
• ENCONTRO DE ESCRITORES NO AÇOUGUE
CULTURAL T-BONE

• BSB RAP FESTIVAL
• FESTIVAL DE DOCES E POESIAS DE CORA
CORALINA
• EVENTO SONHO E VISÃO DE DOM BOSCO
• FESTIVAL PURORITMO

• FÓRUM DE ARTES VISUAIS - ATHOS BULCÃO
• EXPOGAMA
• FESTIVAL FOLCLÓRICO BRASIL VIVO
• SEMANA DO PRODUTOR DE TABATINGA
• ENTRE OUTROS
6

Articulação eficaz
Rodrigo Rollemberg trabalhou muito para que os
congressistas agilizassem a análise e a tramitação de
diversas proposições. Várias matérias foram aprovadas e outras estão em estudo. Uma das ações mais
relevantes, que contou com o apoio do parlamentar,
foi a aprovação do Plano de Cargos e Salários (PCS)
dos policiais militares e bombeiros do Distrito Federal. Rollemberg apresentou o requerimento de urgência que fez a proposta ser colocada rapidamente

• Criação do Fundo Social do Pré-Sal (em análise).
• Aposentadoria Especial para Pessoas com Deficiência
(em análise).
• Capitalização da Petrobras (em análise).
• Proposta de Emenda à Constituição nº 115/1995 – inclui
o Cerrado e a Caatinga como patrimônios nacionais na
Constituição (em análise).
• Proposta de Emenda à Constituição nº 47/2003 – torna
a alimentação um direito constitucional (aprovada em 1º
turno na Câmara).
• Proposta de Emenda à Constituição nº 524/2002 – cria
o fundo para a revitalização do rio São Francisco (em
análise).

na pauta de votações. Além disso, ajudou a aprovar
o projeto que criou 73 Varas de Justiça no DF, gerando 4 mil vagas para concursados.

Veja a lista dos projetos que receberam e recebem
a atenção especial de Rollemberg:
• Cria o Plano de Cargos e Salários dos PMs e Bombeiros
(virou lei).
• Cria 73 Varas de Justiça no DF, gerando 4 mil vagas
para concursados (virou lei).
• Lei da Transparência – obriga todas as autoridades a
colocarem na internet, em tempo real, todos os gastos públicos (virou lei).

Lula sanciona Lei da Transparência

• Acordo para que a sede e o foro da Empresa Brasileira
de Comunicação (EBC) e a TV Brasil fiquem em Brasília
(virou lei).
• Crédito Especial para o Levantamento da Plataforma
Continental Brasileira (LEPLAC), que vai ampliar o território marítimo brasileiro em 960.000 km² (virou lei).
• Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (virou lei).
• Criação da Petro-Sal (aprovado na Câmara).
• Novo Marco Regulatório do Petróleo (em análise).
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Seminários, audiências e exposições
movimentam a Câmara dos Deputados
Nesses três anos de mandato, Rollemberg promoveu 19 eventos na
Câmara. Conheça alguns:

2007 DOISMILESETE
17 de abril – Instalação da Frente Parlamentar em Defesa do Serviço Público
31 de maio – Seminário de Tecnologias Sociais
23 de maio – Audiência Pública para discutir o Projeto de Lei Complementar
(PLP) 01/07, que limita a despesa com pessoal e encargos sociais da União ao
valor liquidado no ano anterior, corrigido pela variação acumulada do INPC
25 de outubro – Audiência Pública “Previdência Complementar: O debate do
presente garantindo o futuro”
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2008 DOISMILEOITO
05 de maio – Seminário sobre a profissão do
artesão
11 de novembro – Seminário “Imposto Zero
Sobre a Cesta Básica: Menos Impostos, Mais
Alimentos”
20 de agosto – Encontro Nacional das Associações de Intérpretes de Libras e GuiasIntérpretes

2009 DOISMILENOVE
18 de fevereiro – Seminário “O Poder Legislativo e o Cenário Político para 2009”
04 de março – Seminário “Crise Econômica: Oportunidades para o
Novo Modelo de Desenvolvimento”
09 de março – Seminário “SICONV - Novo Sistema de Convênios”
2 e 3 de abril – Seminário “Estratégias para o Desenvolvimento
Sustentável do DF e seu Entorno”
8 de abril – Seminário “Petróleo do Pré-Sal: Uma Questão Estratégica”
20 de Maio – Seminário “Por uma Economia Verde: Caminhos do
Desenvolvimento Sustentável”
17 de junho – Seminário “PETROBRAS: Patrimônio do Povo
Brasileiro” e Lançamento da Frente Parlamentar Mista em Defesa da
Petrobras
6 de outubro – Seminário “MEI – A Nova Lei do Microempreendedor Individual”
1 a 11 de setembro – Exposição Cerrado Sempre Vivo
19 a 23 de outubro – Exposição Brasil, País da Ciência
5 de novembro – Seminário “Brasília 50 Anos: Perspectivas para o
Turismo Cívico”
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Propostas apoiadas viram leis
O trabalho do deputado federal não
consiste apenas em propor projetos de
leis. Durante os três anos de mandato,
Rollemberg também apoiou proposições que considerou importantes para
a população. Com a ajuda do deputado, leis nas áreas de segurança pública, saúde, educação e meio ambiente
foram aprovadas.
O socialista conseguiu ajudar a
aprovar o projeto que estendeu a licença-maternidade de 120 para 180
dias. Na área de educação, apoiou a
lei que cria 38 institutos federais de
educação pelo país afora. “Neste governo, o presidente Lula dobrou o número dessas escolas técnicas federais,
uma delas já está funcionando no DF.
Isso representa uma mudança de postura sem precedentes para a educação”, diz.
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Veja as proposições que viraram lei com o apoio de Rollemberg:

Lei nº 11.770/2008 – licença-gestante de 180 dias;
Lei nº 11.494/2007 – Lei do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais
da Educação (FUNDEB);
Lei Complementar nº 129/2009 – cria a Superintendência do
Desenvolvimento do Centro-Oeste (SUDECO);
Lei nº 11.977/2009 – cria o Programa Minha Casa, Minha Vida;
Lei nº 11.892/2008 – cria 38 Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, no âmbito da Educação Profissional;
Lei nº 11.705/2008 – Lei da “Tolerância Zero” ou “Lei Seca” ;
Lei nº 11.765/2008 – institui a prioridade ao idoso no recebimento da restituição do Imposto de Renda;
Lei nº 11.540/2007 – Lei do Fundo Nacional do Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT);
Lei nº 11.738/2008 – Lei do Piso Salarial dos Professores;
Lei nº 11.771/2008 – Lei Geral do Turismo.

O campeão de discursos
Entre todos os deputados da bancada do Distrito Federal, Rodrigo Rollemberg é o que mais vezes discursou no Plenário da Câmara.
De acordo com o Sistema de Informações Legislativas da Casa, até
o dia 14/12/2009, Rollemberg fez 150 discursos. Em suas manifestações, o socialista tratou tanto de temas locais quanto nacionais.
Entre os assuntos, destacam-se: a defesa para aprovação do Plano
de Cargos e Salários dos policiais militares e bombeiros do DF; a
instituição do passe livre estudantil; e a isenção de tributos sobre os
produtos da cesta básica.

Voz do Brasil
O número de discursos realizados pelo socialista interfere diretamente na quantidade de participações no programa Voz do Brasil,
noticiário radiofônico que vai ao ar diariamente em praticamente
todas as emissoras de rádio do Brasil. O deputado participou 202
vezes no programa. Um número recorde em relação aos outros parlamentares do PSB e a deputados da bancada do Distrito Federal
(veja gráfico).

do Brasil – 1/2/2007 a 14/12/2009
Participações no programa Voz
bancada do Distrito Federal

(1 ) Supl ente

d o do mandato
(2) Licenciado em algum perío
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Redes sociais aproximam Rollemberg da população
Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) informam que 54,8% das residências
do Distrito Federal têm computadores. Outras 46,7%
têm acesso à internet. Ciente de que a rede é uma ferramenta importantíssima para se comunicar com a população, Rodrigo Rollemberg decidiu manter páginas nos
principais sites de relacionamentos da internet, como o
orkut, o facebook e o twitter. Isso sem falar da sua página pessoal e do seu canal de vídeos no youtube.
O sucesso da iniciativa pode ser comprovado em números. Desde fevereiro de 2006, o orkut de Rollemberg
teve 6.493 visualizações. O número de amigos atingiu o
limite de mil pessoas. Por isso, em setembro deste ano,
o deputado criou um segundo perfil, que já conta com
416 amigos e 1.012 visualizações. Criada em novembro
de 2009, a página do facebook contabiliza 307 amigos.
Além de rever colegas e fazer amigos, através das
redes sociais, Rollemberg pode ouvir as principais demandas da população do DF. “As pessoas ficam mais
próximas. São ferramentas essenciais para prestar contas e ouvir os anseios dos cidadãos”, analisa o deputado.
Outro site muito usado por Rollemberg é o twitter.
O microblog é utilizado principalmente para informar
a população sobre a sua rotina no Congresso Nacional.
“O twitter é uma forma de prestar contas dia a dia das
minhas ações”, avalia Rollemberg, que tem 1.693 seguidores.
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Rollemberg 2.0
YouTube – www.youtube.com/deprodrigorollemberg
Twitter – twitter.com/RollembergPSB
Orkut 1 – www.orkut.com.br/Main#Profile?uid=3314995351568856873
Orkut 2 – www.orkut.com.br/Main#Profile?uid=15988440179976289827
Facebook – www.facebook.com/profile.php?id=100000511411170
Página pessoal: www.rollemberg.com.br

Boas ideias publicadas
Durante os três anos de mandato, Rodrigo Rollemberg
escreveu artigos para diferentes veículos de comunicação.
Foram mais de 40 publicados em sites, jornais especializados, locais e nacionais, que repercutiram as ideias do parlamentar. Leia abaixo alguns trechos de temas abordados
por Rodrigo Rollemberg:
Água
“(...) é necessário garantir o fornecimento às regiões
menos providas do país e desenvolver técnicas de irrigação menos dispendiosas. O assoreamento e a contaminação dos rios com insumos agrícolas, esgotos sem tratamento e dejetos industriais, o desmatamento de matas ciliares e
o enorme desperdício por parte de empresas fornecedoras
e usuários degradam e consomem em ritmo acelerado nossas reservas hídricas”.
Alimentos
“O país apresenta significativo potencial para o uso intensivo e sustentável do solo. Exemplo disso é a difusão
de tecnologias de integração entre lavoura e pecuária, por
meio do uso alternado do solo para as duas atividades no
mesmo ano agrícola. O Brasil pode e deve continuar investindo no desenvolvimento e na utilização de tecnologias
intensivas, no setor agropecuário, o que inibirá a expansão deletéria dessas atividades sobre o cerrado e a floresta
amazônica”.
Partidos políticos
“Os partidos alternam momentos de formulação de propostas relevantes com outros de verdadeiro vazio de ideias.
Quando isso ocorre, os discursos políticos se convertem
em meros ajuntamentos de rótulos e clichês, o que contribui para a criação de rivalidades rígidas e improdutivas”.
Reforma política
“Qualquer alteração de nosso sistema político-eleitoral
deve zelar por três aspectos fundamentais: os mecanismos
de renovação da participação, a pluralidade ideológica e o
respeito à vontade popular. Esses são antídotos poderosos
contra as tendências à acomodação e à esclerose no ambiente político”.
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Crise mundial
“No atual modelo, somente alguns ganham, do ponto de
vista econômico, mas todos perdem, do ponto de vista da
qualidade de vida. Isso inclui também os mais ricos – embora eles sejam capazes de adquirir os bens e ter acessos
a meios que melhoram a vida, estão expostos à destruição
ambiental, ao estresse, à violência, à falta de mobilidade nas
cidades”.
Programa espacial brasileiro
“Os objetivos de qualquer programa espacial são permanentes e estratégicos. Durante sua existência, o programa
brasileiro foi submetido a mudanças de orientação, abandono e redefinição de metas e descontinuidades no seu financiamento. Nesse sentido, é indispensável que ele se converta
em autêntica política de Estado, inscrita entre as reais prioridades do país. As próximas décadas poderão materializar
o sonho de fazer do Brasil uma nação moderna e justa. O
Programa Espacial Brasileiro é peça-chave na construção
desse ideal”.
Eleição direta para administradores do DF
“A democracia brasileira, assim como a maioria das democracias modernas, prevê três modalidades de participação popular: a direta, por meio da qual os cidadãos tomam
decisões políticas diretamente, ou seja, sem intermediários,
a exemplo do que ocorre em plebiscitos e referendos; a indireta, por meio da qual os cidadãos delegam a representantes o poder de deliberar; e a semidireta, por meio da qual
representantes de entidades da sociedade civil ou mesmo
cidadãos avulsos compartilham com autoridades públicas o
processo decisório em conselhos, comitês, orçamentos participativos etc. A nomeação, pelo governador, dos administradores regionais do Distrito Federal não adota nenhuma
dessas modalidades, o que normalmente contribui para que
se estabeleça um fosso entre a população e o administrador”.
Fundo Social do Pré-sal
“Na forma como foi concebido, o fundo apresenta uma
natureza híbrida, ou seja, ele é, ao mesmo tempo, um fundo
social e um fundo soberano; é social do ponto de vista de
seu objetivo estratégico: contribuir para superar o quadro
de considerável atraso e desigualdade que ainda caracteriza
nosso país; é soberano do ponto de vista de seu âmbito de
atuação: vinculado a um Estado soberano, no caso o brasileiro, ele se capitalizará por meio de investimentos financeiros
realizados no exterior”.
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O recordista na liberação de recursos para o DF
Como deputado federal, Rollem-

BR-020; a expansão da Universidade de

Em 2008, a bancada do DF, ain-

berg ajudou a destinar recursos para a

Brasília (UnB); as melhorias na EPIA,

da com a ajuda de Rollemberg, exe-

realização de obras e programas sociais
em todo o Distrito Federal. No ano de
2007, conseguiu executar R$ 132 milhões em emendas de bancada para 18

que liga o balão do torto ao viaduto
próximo ao Parkshopping etc. Foi no
período em que Rollemberg coordenou

cutou recursos orçamentários na
ordem de R$ 120 milhões. As melhorias foram usadas para a reforma
do Hospital de Base; construção do

ações. Entre elas, podem ser citadas: a

a bancada que mais recursos foram li-

Centro de Agroenergia da Embrapa;

conclusão do metrô; a duplicação da

berados para o DF. (Veja o gráfico)

sede da Fiocruz no DF etc.

s da bancada do DF

da
Recursos executados de emen

Deputado Rodrigo
Rollemberg em
reunião com
a Bancada
do Distrito Federal
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