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• Vice-líder do bloco PSB-PDT-PcdoB-PMN-PRB;
• Coordenador da bancada do DF;
• Titular da Comissão de Ciência, Tecnologia,
Comunicação e Informática (CCTCI);

• Coordenador da Frente Parlamentar em Defesa
Participando da reunião de líderes da Câmara dos Deputados

• Suplente da Comissão de Meio Ambiente;
Rodrigo Rollemberg é um dos parlamentares que mais
influência tem, hoje, dentro do Congresso Nacional. A
conclusão é do Departamento Intersindical de
Assessoria Parlamentar (Diap), que inclui o deputado,
pelo segundo ano consecutivo, em sua publicação anual
“Os 'Cabeças' do Congresso Nacional". O estudo lista os
100 deputados e senadores mais influentes na
condução do processo decisório brasileiro.
De acordo com a publicação, Rollemberg é um
“parlamentar de visão nacional, que 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. Articulado, ocupa a vice-liderança do
bloco PSB, PDT, PCdoB, PMN e PRB na Câmara”.
Rollemberg foi classificado pelo Diap como um
“excelente formulador e debatedor” e “destaca-se
como articulador”.

AMAZÔNIA AZUL:

do Serviço Público;

• Membro da Frente Parlamentar Ambientalista.
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• Vice-líder do bloco PSB-PDT-PcdoB-PMN-PRB;
• Presidente da Subcomissão de Ciência e
Tecnologia da Comissão de CCTCI;

• Titular da Comissão de Orçamento e relator da
área de Justiça e Defesa;

• Vice-presidente da Frente da Cultura;
• Suplente na Comissão de Relações Exteriores e
Defesa Nacional;

• Relator do grupo de trabalho de florestas da
Frente Parlamentar Ambientalista.

INOVAÇÃO

Visão da imprensa
Além de figurar na relação dos 100 parlamentares
mais influentes, Rollemberg é um dos finalistas do
Prêmio Congresso em Foco 2008. O prêmio aponta os
congressistas que exercem o mandato de forma mais
representativa e melhor defendem os interesses da
população. O deputado foi escolhido entre 513
deputados por 204 jornalistas de 53 veículos de
comunicação que cobrem diariamente as atividades do
Congresso Nacional. Apenas 26 deputados foram
selecionados para a final. Todo o processo de votação e
apuração foi acompanhado pelo Sindicato dos
Jornalistas Profissionais do Distrito Federal (SJPDF) e
pela OAB.

Devido ao trabalho realizado junto à área de
ciência e tecnologia, Rodrigo Rollemberg foi
escolhido para coordenar a Subcomissão
Permanente de Ciência e Tecnologia e
Informática da Câmara dos Deputados. Durante o
período em que está à frente da subcomissão,
Rollemberg tem interagido com diversas
instituições de pesquisa para discutir o apoio à
inovação e à pesquisa científica e tecnológica no
País. Dois assuntos foram definidos como
prioritários e constam na agenda do colegiado:
parques tecnológicos e Lei de Inovação. Ao final
dos trabalhos, a subcomissão apresentará
sugestões de aperfeiçoamento de legislação e de
melhoria das políticas públicas.
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Deputado Federal

PROJETO ORLA VAI VOLTAR
PRESTANDO CONTAS
Muito trabalho, muito compromisso com a população de
Brasília e do Brasil e muito aprendizado. É assim que
defino esses quase dois anos de mandato parlamentar que
me foi conferido, com muita honra, pela população do
Distrito Federal. Como vice-líder do bloco PSB-PDTPCdoB-PMN-PRB, procurei articular a votação de
propostas importantes, como
o Projeto de Lei
3.248/2004, que amplia os serviços de justiça no DF e o PL
que garante a sede e o foro da TV Brasil na Capital Federal.
Ajudei o presidente Lula na aprovação de projetos
estratégicos para o Brasil, como o que permite a criação
de 155 novas escolas técnicas, 12 novas universidades e 88
extensões universitárias. Como coordenador da bancada
do DF, contribuí para trazer recursos importantes para
obras que permitiram a conclusão do metrô, a reforma do
Bezerrão, a implantação da Universidade de Brasília (UnB)
em várias cidades e melhorias de vias públicas, como a
Epia e a BR-020.

ROLLEMBERG EM NÚMEROS
Dados até 21/11/2008

253 discursos
30 projetos de lei
1 projeto de lei complementar
1 proposta de emenda à Constituição
39 requerimentos
8 requerimentos de informação

Grande parte das minhas emendas individuais foram
para geração de emprego e renda, difusão e popularização
da ciência e tecnologia, e promoção da cultura e do
turismo. Como relator setorial do Orçamento da área de
Justiça e Defesa, tenho conversado com os ministros do
setor e os comandantes militares para contribuir com
projetos estratégicos para o Brasil, como o Levantamento
da Plataforma Continental Brasileira (Leplac), o Centro de
Lançamento de Alcântara, o Programa Nacional de
Segurança com Cidadania (Pronasci) e uma presença
maior do Exército na Amazônia.
Na condição de presidente da subcomissão de Ciência,
Tecnologia e Informática, temos realizado debates a
respeito da Lei de Inovação e dos Parques Tecnológicos
com o objetivo de aperfeiçoar a legislação e subsidiar o
governo na melhoria das políticas públicas.

implantação de escolas técnicas; segurança pública; rede
de pesquisas do cerrado; cobertura e reforma das quadras
esportivas das escolas do Distrito Federal; urbanização de
assentamentos de baixa renda (expansão de Samambaia);
construção de um hospital em São Sebastião; museu de
ciência e tecnologia; Universidade de Brasília (UnB); e
compra de vagões para o metrô.

Dos 11 pólos do Projeto Orla, o único concluído foi o
Pontão do Lago Sul. A proposta busca ocupar as margens do
Lago Paranoá, com atividades de turismo, cultura, esporte
e lazer, gerando milhares de emprego para a população
local. Rollemberg é autor da lei que reserva as áreas
públicas às margens do Lago Paranoá para a implantação
do projeto. E contribuiu como secretário de Turismo para a
implantação do Pólo 3, na Concha Acústica, e para a
licitação do Pontão do Lago Sul.
Além do Projeto Orla, foram aprovadas emendas para:
reforma e ampliação da BR-020; Rede Sarah de Hospitais de
Reabilitação; infra-estrutura e urbanização na Região
Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e
Entorno (Ride);implantação de uma Vara Judicial do TJDFT
no Riacho Fundo; conclusão da obra do edifício sede do
Ministério Público do Distrito Federal e Territórios
(MPDFT);
Defensoria Pública do Distrito Federal;

Projeto Orla pode impulsionar, cada vez mais, o turismo no DF

EMPRESAS DE ÔNIBUS TERÃO DE CUMPRIR A LEI DO CORUJÃO
As empresas de transporte público do Distrito Federal
serão obrigadas a manter ônibus em circulação durante
toda a madrugada. O procurador-geral de justiça do
Distrito Federal, Leonardo Bandarra, recebeu do deputado
Rodrigo Rollemberg uma representação pedindo ao
Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT)
que cobre do Governo do Distrito Federal (GDF) e das
empresas de ônibus o cumprimento da lei distrital 877/95.

Fico honrado com o reconhecimento do nosso trabalho
pelo Diap (Departamento Intersindical de Assessoria
Parlamentar) e pelos jornalistas que cobrem o Congresso
Nacional em levantamento do site Congresso em Foco.
Isso aumenta a nossa responsabilidade. Quero
compartilhar os dividendos políticos do nosso mandato
com os filiados do PSB, com toda a equipe de
colaboradores e com a população de Brasília.
Espero poder estar sempre à altura da confiança do povo
da nossa cidade. Que Deus nos ilumine nesta jornada.
Rodrigo Rollemberg
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A bancada de deputados federais e senadores garantiu
por unanimidade uma emenda coletiva de R$ 15 milhões
para a retomada do Projeto Orla. A iniciativa foi de Rodrigo
Rollemberg, que articulou a idéia com o governador
Arruda, o vice-governador Paulo Octávio, o senador
Cristovam Buarque e a bancada do DF.

Leonardo Bandarra e Rodrigo Rollemberg

Conhecida como Lei do Corujão, de autoria do deputado, a
norma determina um intervalo máximo de 90 minutos
entre os coletivos durante a madrugada.
Bandarra garantiu que fará uma recomendação ao
governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda, e à
Secretaria de Transportes, encarregada de fiscalizar o
funcionamento do setor com o apoio dos agentes do
Transporte Urbano do DF (DFTrans), para fazer valer a lei
distrital e deixar expresso no próximo processo licitatório
das novas linhas de ônibus a garantia do transporte
noturno. O procurador afirmou que, caso a recomendação
não seja seguida, o órgão entrará com as medidas judiciais
cabíveis.
Rollemberg argumentou em sua representação que o
descumprimento da lei afeta a rotina de quem trabalha em
bares e restaurantes ou casas que encerram o expediente
após a meia-noite. O parlamentar também alegou ao
procurador que a Lei do Corujão tornaria mais eficaz o
cumprimento da Lei Seca — que proíbe dirigir com
qualquer quantidade de álcool no sangue. Além disso,
garantiria transporte público aqueles que fizerem uso de
bebida alcóolica.

www.rollemberg.com.br
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COMISSÃO APROVA FIM DE IMPOSTO
SOBRE OS PRODUTOS DA CESTA BÁSICA
O deputado Rodrigo Rollemberg apresentou emenda ao
projeto de Reforma Tributária, que tramita no Congresso
Nacional, propondo o fim dos impostos sobre os produtos
da cesta básica. A medida, também apresentada pela
deputada Ana Arraes (PSB-PE), foi aprovada pela Comissão
Especial da Reforma Tributária da Câmara dos Deputados.
Agora, a proposta seguirá para votação em plenário. De
acordo com o parlamentar, o objetivo é beneficiar a
população de baixa renda. Dias antes da aprovação da
emenda, Rollemberg promoveu na Câmara o seminário
"Imposto zero sobre a cesta básica: menos impostos, mais
alimentos". Participaram da discussão donas-de-casa,
parlamentares, representantes de associações do setor
alimentício e de órgãos federais ligados à área econômica.
Rollemberg explica que, sem os impostos, o poder de
compra de uma pessoa aumenta aproximadamente 11%
sobre os alimentos da cesta básica. "Temos um sistema
tributário muito injusto, com muitos impostos indiretos.
Isso faz com que as pessoas que ganham menos gastem
uma parcela maior de seus salários com impostos. Com
essa proposta de isenção, nós aumentamos o valor real do
salário mínimo, o poder de compra do trabalhador e
promovemos um grande movimento de inclusão social e de
redução das desigualdades sociais", avalia.

PROPOSTAS APRESENTADAS
PL-104/07 – Financia até 100% dos encargos educacionais dos
estudantes de nível superior amparados pelo FIES;
PL-648/07 – Amplia as áreas de reserva legal nas propriedades
rurais de florestas e de cerrados da Amazônia Legal;
PL-708/07 – Estende incentivos especiais ao produtor rural que
adotar técnicas de integração lavoura e pecuária;
PL-1.120/07 – Obriga as instituições públicas de ensino superior
a construírem os repositórios institucionais de livre acesso para
depósito do inteiro teor da produção técnico-científica do corpo
discente e docente;
PL-1.607/07 – Determina que não estão sujeitos à fiscalização
dos Conselhos Regionais de Educação Física os profissionais de
dança, artes marciais, ioga e capoeira, seus instrutores,
professores e academias;
PL-1.873/07 - Torna obrigatório o repasse de no mínimo 80%
(oitenta por cento) da gorjeta ao garçom, podendo-se ratear os
outros 20% (vinte por cento) entre os outros empregados que
trabalhem no mesmo estabelecimento;

ELEIÇÕES PARA
ADMINISTRADORES
REGIONAIS
A Câmara dos Deputados analisa a Proposta de Emenda
à Constituição (PEC) 261/08, do deputado Rodrigo
Rollemberg, que prevê eleições diretas para o cargo de
administrador regional no Distrito Federal. De acordo
com a proposição, os gestores serão escolhidos pela
população a cada quatro anos. Hoje, cabe só ao
governador nomeá-los e demiti-los.
“Essa proposição já gerou um efeito positivo. Está

Carga Tributária sobre os alimentos no Brasil é de 34 %

PL-2.363/07 – Prioriza a distribuição de canais digitais de
televisão para a TV Câmara, TV Senado, TV Justiça e Radiobrás;

provocando um debate sobre os problemas das cidades

Segundo a Associação Brasileira das Indústrias da
Alimentação (Abia), a carga tributária sobre os alimentos
no Brasil é de 34%. Muito superior à média mundial que é de
6,5% e à de países com renda mais elevada, como,
Alemanha (7%), França (5,5%) e Reino Unido (0%), onde os
alimentos são tratados em regime especial de tributação.

PL-2.365/07 – Dispõe sobre a compensação e proíbe o desconto
antecipado de cheques pós-datados;

e sobre a necessidade de ampliar a participação popular

Márcio Pochmann, do Instituto de Pesquisas Econômicas
Aplicadas (Ipea), afirmou que a tributação no Brasil
contribui para uma desigualdade social ainda maior. “A
renda é piorada pelo excesso de tributação”. Dados do
Manifestação
Dieese apontam que uma família com orçamento familiar
Após o seminário, donas-de-casa atravessaram os de R$ 377, gasta em média 37% de sua renda com
corredores da Câmara com dois carrinhos de compras em alimentação.
sinal de protesto contra a tributação sobre os produtos da
cesta básica. No ato, um dos carrinhos tinha menos
alimentos e representava uma compra com a incidência
dos impostos; outro, mais cheio de produtos, sem os
impostos, mostrava o aumento do poder de compra.

PL-2.651/07 - Dispõe sobre o processo de divulgação e
impressão, pelo Poder Público, de livros, legislação e documentos
relevantes para formação da cidadania no sistema braille;

nas decisões do governo. Não queremos e não

PL-2.842/08 – Reduz para 60 anos a idade para prioridade nos
procedimentos judiciais e amplia esse benefício para os
reformados, aposentados e pensionistas de qualquer idade,
portadores de moléstia grave ou de doença incapacitante;

Vereadores. Queremos simplesmente democratizar o

PL-2.913/08 – Fixa entre as atribuições do Conselho Tutelar
requisitar serviços públicos nas áreas de cultura, esporte e lazer;
PL-2.925/08 – Permite a venda direta de áreas públicas rurais
no Distrito Federal aos legítimos ocupantes;

admitimos a idéia de criar municípios ou Câmaras de

processo político e aproximar o povo de sua
administração”, diz Rollemberg. Como se trata de uma
emenda à Constituição, a matéria precisa ser aprovada
duas vezes na Câmara e duas no Senado.

PL-3.175/08 – Determina que a sede e foro das entidades da
Administração Direta e Indireta do Poder Público Federal devem
ser em Brasília;
PL-3259/08 – Obriga as fundações universitárias a prestarem
contas ao Tribunal de Contas da União (TCU);
PL-3.283/08 – Define as prerrogativas das fundações
universitárias de apoio;
PL-3.260/08 - Institui o dia nacional do Reggae;
PL-3.449/08 - Institui a Política Nacional de Tecnologia Social e
cria o Programa de Tecnologia Social;
PL-3.523/08 - Inclui o artesão como segurado especial da
Previdência Social;
PL-3.572/08 - Dispõe sobre normas gerais acerca da prestação
de serviços funerários e administração de cemitérios;
PEC-261/08 – Propõe eleição direta para administradores
regionais do Distrito Federal.
PL-4.303/08 - Regulamenta a profissão de garçom e maître
PL-4.313/08 - Determina a substituição de sacolas plasticas em
estabelecimentos comerciais e sacos de lixo em instituições
públicas por recipientes produzidos por material biodegradável.
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Rollemberg entre donas-de-casa

Informações retiradas do site: http://www.feiraodoimposto.com.br
Confederação Nacional dos Jovens Empresários ( Conaje)
Conselho Estadual do jovem Empreendedor de Santa Catarina (Cejesc)

Rollemberg explica a proposta para a comunidade

www.rollemberg.com.br
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AMAZÔNIA AZUL

Foto: arquivo da Secirm

Na Comissão Mista de Orçamento (CMO), Rollemberg
relatou um crédito especial no valor de 167 milhões e 400
mil reais, que vai permitir ao Brasil finalizar o
Levantamento da Plataforma Continental Brasileira
(Leplac). Este é um programa do governo federal voltado
para o estabelecimento da Plataforma Continental
Jurídica. Caso aprovado pela Comissão de Limites da
Plataforma Continental da ONU, permitirá a expansão da
fronteira marítima do País. Na Zona Econômica Exclusiva
(ZEE) brasileira, que hoje é de 200 milhas, o Brasil detém a
soberania e o direito de explorar os recursos das águas
sobrejacentes, do leito do mar e subsolo. As
megarreservas de petróleo Tupi, Júpiter e Carioca recémdescobertas ficam próximas do limite das 200 milhas.
Com a complementação dos estudos que o crédito
especial permitirá, o país deverá incorporar uma área de
960 mil km² de mar para além da ZEE já aceita pelas
Nações Unidas. Na prática, o território marítimo brasileiro
chegaria a 4,5 milhões de km² — um pouco mais da metade
do território continental do país, de 8,5 milhões de km².
Por seu potencial de riquezas e biodiversidade, o espaço
marítimo brasileiro é considerado uma "Amazônia Azul".

APROVAÇÃO IMEDIATA
No Congresso Nacional, Rollemberg trabalha para que
projetos importantes sejam aprovados em breve. O
parlamentar do Distrito Federal tem priorizado algumas
matérias, como a que destina metade das vagas existentes
nas universidades públicas e nas escolas técnicas aos
estudantes que cursaram todo o ensino médio em escolas
públicas; a Proposta de Emenda à Constituição (PEC)
115/95 que eleva o Cerrado e a Caatinga à condição de
Patrimônio Nacional na Constituição; e a proposição que
regulamenta a profissão de turismólogo no Brasil.

Turismólogo

Arquipélago de São Pedro e São Paulo

“Nunca estivemos tão perto da regulamentação da
profissão de turismólogo. E para acelerarmos o processo,
precisamos mobilizar os estudantes de Turismo de todo o
País. Em função da aprovação da Lei Geral do Turismo, há
um ambiente mais do que propício para a aprovação desse
projeto”, afirma o parlamentar. Rollemberg tem
convicção de que o turismo pode melhorar a situação
econômica do País. “Não tenho dúvida de que o turismo é a
forma mais rápida, mais inteligente e mais sustentável de
promover o desenvolvimento social, econômico, o
congraçamento dos povos e a interação entre as culturas”.

Cotas nas universidades públicas
O congressista também quer aprovar a matéria que
reserva vagas nas universidades para estudantes que
cursaram todo o ensino médio em escolas públicas. “Na
Câmara, trabalharei para que o projeto seja aprovado,
porque acredito que a política de cotas é um instrumento
de inclusão social que dá certo”.

Cerrado
Em relação à PEC 115/95, Rollemberg luta para colocar a
proposição na pauta de votações da Câmara. Até o
momento, são considerados Patrimônio Nacional na
Constituição Federal a Floresta Amazônica, o Pantanal, a
Mata Atlântica, a Serra do Mar e a Zona Costeira. A PEC
115/95 pretende dar o mesmo status constitucional ao
Cerrado e à Caatinga. “O problema é que ainda existem
resistências localizadas de alguns parlamentares
ruralistas”, afirma.
O deputado acredita que é necessário uma mobilização
política intensa para que a proposta seja votada pelo
Congresso Nacional. “Nós precisamos mobilizar a classe
política e a sociedade, não apenas do Centro-Oeste, mas
de todo o Brasil, para a importância de preservar o
Cerrado. Se o nível de devastação não diminuir, o Cerrado
poderá deixar de existir daqui a 40 anos. O Cerrado é um
bioma de integração, responsável por 70% das águas das
bacias do São Francisco, Paraná e Tocantins. Possui uma
imensa biodiversidade, em grande parte desconhecida, e
vem sendo desmatado de forma irresponsável”, avalia.

Rollemberg conversa com almirantes sobre orçamento

RELATORIA SETORIAL

B R A S I L

Brasil
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CERRADO EM NÚMEROS:

Área Km²

Território

8.500.000

Zona Econômica
Exclusiva

3.500.000

Extensão da
Plataforma
Continental

960.000

ZEE +
Extensão da
Plataforma
Continental

4.500.000

Mar Territorial

12 milhas

Rodrigo Rollemberg tem se reunido com ministros e
comandantes militares para preparar seu relatório
setorial do projeto de lei orçamentária de 2009 nas
áreas de Justiça e Defesa. A busca de recursos para
ampliação dos limites marítimos brasileiros, a
retomada do programa espacial brasileiro com a
construção do Centro de Lançamento de Alcântara, no
Maranhão, a melhoria das instalações militares na
Amazônia, e o desenvolvimento do Programa Nacional
de Segurança com Cidadania (Pronasci) têm sido
priorizados pelo parlamentar do PSB-DF.

• 70% das águas das bacias do São Francisco,
Paraná e Tocantins;
• Aproximadamente 24% da área do Brasil;
• 10 mil espécies de plantas, das quais 4.400
endêmicas;
• 38 grupos étnicos vivendo na região;
• Taxa anual de desmatamento alarmante:
1,5% ao ano;
• Pouca inclusão no sistema público
de áreas protegidas = 6%.
Lideranças discutem encaminhamento de votação

www.rollemberg.com.br
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AMAZÔNIA VERDE
COM O APOIO DE ROLLEMBERG
O parlamentar do DF ainda pode se orgulhar de outra
importante conquista: a aprovação da emenda que
garantiu a instalação em Brasília da sede administrativa e
do foro jurídico da Empresa Brasileira de Comunicação
(EBC), a TV Brasil. Sempre envolvido com temas ligados à
juventude, Rodrigo Rollemberg declarou apoio integral às
propostas voltadas para esse segmento. O deputado lutou
pela aprovação da PEC da Juventude, que assegura aos
jovens — pessoas de 15 a 29 anos — políticas específicas de
saúde e formação. O parlamentar defendeu também a
aprovação do projeto que regulamenta o estágio
profissional, estipulando direitos e deveres das empresas
e dos estudantes, como férias e auxílio transporte para
estagiários.

Manifestação ao lado de concursados

Como deputado da base de apoio do governo Lula,
Rodrigo Rollemberg tem se empenhado em aprovar
propostas importantes do Poder Executivo. Por isso,
defendeu a aprovação do projeto do governo que permite
a criação de 155 escolas técnicas federais, sendo cinco
Centros de Educação Profissional e Tecnológica no DF, nas
cidades de Samambaia, Gama, Planaltina, Taguatinga e
Plano Piloto. Na região do Entorno, está prevista a
construção de um centro em Luziânia e outro em Formosa.
A proposta criará ainda 53.257 cargos efetivos e
comissionados no ensino público. “Esse projeto colocará
mais de 200 mil alunos em cursos técnicos. É mais do que
existe hoje em funcionamento”, analisa o deputado.

A aprovação do projeto que amplia a licença
maternidade de quatro para seis meses, a ratificação da
Convenção da ONU para pessoas com deficiência, que
defende os direitos e dá reconhecimento universal à
dignidade dessas pessoas, além da ampliação dos
benefícios do Supersimples, que permite a legalização de
milhões de brasileiros em pequenas empresas, foram
outras conquistas para a população que contaram com a
defesa do deputado Rodrigo Rollemberg. “Como deputado
federal do Partido Socialista Brasileiro, continuarei
dedicando todo o meu esforço para consolidar e ampliar as
conquistas da população”.

Em Manaus, o Comandante Militar da Amazônia, general
Augusto Heleno, fez uma exposição das dificuldades do
trabalho desenvolvido naquela região. O Brasil tem 11.500
km de fronteira seca, grande parte no meio da floresta.
Segundo o general Heleno, devido ao pequeno contigente
da Polícia Federal, no local, cabe ao Exército combater o
tráfico internacional de drogas, a biopirataria e o
contrabando. O general lembrou também que a Amazônia
é cobiçada internacionalmente e que a presença forte e
equipada do Exército tem o objetivo de dissuadir qualquer
tentativa de invasão do território brasileiro.
O deputado Rodrigo Rollemberg ressalta a importância
do trabalho dos soldados brasileiros naquela região e
defende o reaparelhamento das Forças Armadas. “O
Exército representa a presença do Estado na fronteira
amazônica. Além da defesa nacional, atua fortemente na
área social. O Congresso brasileiro tem que garantir
recursos suficientes para o cumprimento de sua missão
constitucional”, conclui o parlamentar.

Foto: ASCOM Exército

Amazônia precisa ser preservada
Foto: ASCOM Exército

Rollemberg acompanhado de oficiais do Exército Brasileiro

PACTO PELA FLORESTA
Cadastramento e regularização das propriedades
rurais, zoneamento ecológico e econômico da
Amazônia, investimento em ciência, tecnologia e
inovação, e financiamento privilegiado para quem
desenvolve técnicas de manejo florestal sustentável.
Essas já são algumas conclusões do grupo de florestas
da Frente Parlamentar Ambientalista.

Rollemberg foi um dos parlamentares que mais
trabalhou pela aprovação do Projeto de Lei 3.248/2004,
que cria 73 varas e três novas circunscrições judiciárias no
Distrito Federal e quase 3 mil cargos para servidores já
concursados. Como vice-líder do bloco composto por PSBPDT-PcdoB-PMN-PRB, Rollemberg articulou com as
lideranças para colocar a proposta na pauta de votações.
No plenário, o socialista encaminhou a defesa da
proposição e solicitou sua aprovação imediata. Na
avaliação do deputado, o projeto melhora a distribuição
dos serviços judiciários e aumenta o acesso da população à
Justiça.
Rollemberg e o presidente da Câmara, Arlindo Chinaglia
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Juntamente com outros deputados e senadores, Rodrigo
Rollemberg conheceu algumas bases do Exército Brasileiro
na Amazônia. O Centro de Instrução de Guerra na Selva
(CIGS), em Manaus, o Comando da 16ª Brigada de
Infantaria de Selva, em Tefé, o 8º Batalhão de Infantaria de
Selva, em Tabatinga (fronteira com Colômbia e Peru) e o
Pelotão de Fronteira, em Vila Bittencourt (divisa com a
Colômbia), foram as unidades visitadas.

Ministro do Meio Ambiente, Carlos Minc,
deputados Sarney Filho (PV-MA) e Rodrigo Rollemberg

O grupo conta com a participação de parlamentares,
representantes dos governos federal e estaduais,
setor produtivo, comunidade científica e
organizações não-governamentais. Rodrigo
Rollemberg será o responsável pela elaboração do
relatório final, que tem como objetivo aperfeiçoar a
legislação e propor políticas públicas para reduzir,
drasticamente, o desmatamento da Floresta
Amazônica.

www.rollemberg.com.br
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Deputado Federal

POPULARIZANDO O CONHECIMENTO CIENTÍFICO
Rodrigo Rollemberg sempre trabalhou pela difusão e
popularização da cultura, da ciência e da tecnologia
por todo o Distrito Federal e Entorno. O deputado é
autor de emenda ao Orçamento da União que permitiu
trazer para quatro cidades do Distrito Federal o
Programa do Museu Itinerante de Ciência e Tecnologia
(Promusit), da Pontifícia Universidade Católica do Rio
Grande do Sul (PUC-RS).

Durante um mês, mais de 50 mil pessoas de todas as
idades puderam aprender melhor sobre os fenômenos
da natureza de forma interativa e descomplicada. Os
visitantes puderam conferir um planetário inflável,
giroscópio humano, canhão de ar, relógio de sol, harpa
laser, uma pequena estação de tratamento de água,
apresentações de vídeos, oficinas e palestras.

MAIS RECURSOS PARA O DF
Como coordenador da bancada do Distrito Federal, Rodrigo Rollemberg conseguiu muitos recursos para serem investidos em obras
importantes na Capital Federal. Sob a liderança do deputado socialista, em 2007, os parlamentares do DF aprovaram mais de R$ 200
milhões para ações de impacto social, de melhorias no transporte terrestre e fortalecimento da educação, pesquisa e conhecimento
científico.
Veja algumas obras que já receberam os recursos do governo federal por iniciativa dos parlamentares de Brasília:

Metrô da Ceilândia

Bezerrão
2007

2007

2008

2008

Semana de C&T e Olimpíada de Matemática
Gama, Planaltina, São Sebastião e Ceilândia foram as
cidades escolhidas para receber o museu itinerante.

Museu itinerante: 52 mil visitantes

Quando era secretário de C&T para Inclusão Social do
Ministério da Ciência e Tecnologia, Rollemberg ajudou a
promover várias iniciativas que valorizam o
conhecimento científico, como a Semana Nacional de
Ciência e Tecnologia, que neste ano chegou a sua 5ª
edição, e a Olimpíada Brasileira de Matemática das
Escolas Públicas (Obmep).
“Esses programas de difusão e popularização da
ciência conseguem atrair cada vez mais pessoas para o
universo científico. São duas iniciativas que já se
consagraram como um marco inexorável na política que
o MCT implementa em prol da popularização da
ciência. A Semana de C&T e a Olimpíada de
Matemática, em sua 4ª edição, dão oportunidade para
que muitos jovens se interessem em seguir a carreira
científica e tecnológica", afirma o deputado.

PROMOVENDO A CULTURA NO DF
Um dos focos das emendas individuais do deputado
Rodrigo Rollemberg foi o investimento em ações de
cultura, inclusão e desenvolvimento social. Vários

parlamentar. Uma das emendas ajudou a promover o IV
Festival Brasília de Cultura Popular. “É um evento que
valoriza a nossa cultura e nossa diversidade regional. É
educativo”, explica Rollemberg.
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2007

BR-020

2008

Universidade de Brasília
em Ceilândia

Graças às emendas dos parlamentares de Brasília, o GDF está realizando
obras para a ampliação da BR-450 (Epia) e duplicação da BR-020 (Balão do
Torto a Formosa). No caso da Epia, o trabalho teve início em dezembro de
2007 e deve ser concluído em breve. As obras de duplicação da BR-020
estão em andamento. A bancada do DF conseguiu destinar R$ 57 milhões
para a melhoria das duas estradas.
2007

cultura foram apresentados por iniciativa do

revela talentos e tem caráter

BR-020 e Epia

A partir de emenda dos parlamentares, o GDF
recebeu do governo federal R$ 30 milhões para a
conclusão das obras do metrô de Ceilândia. Ao lado
do presidente Lula, no dia da inauguração da nova
estação, Rollemberg ressaltou que as diferenças
partidárias e ideológicas entre governo federal e
local não interferiram no repasse dos recursos.
“Lula demonstra de forma clara que está colocando
os interesses da população do DF acima de qualquer
diferença política”, avalia o deputado.

Local do futuro campus da UnB

projetos de geração de emprego e renda e promoção da

singular, belíssimo,

As obras de reforma do Bezerrão foram finalizadas. Com o apoio da
bancada do DF, o GDF conseguiu R$ 10 milhões para terminar o estádio,
atendendo todas as exigências da Confederação Brasileira de Futebol
(CBF). A nova arena tem capacidade para 20 mil torcedores.

IV Festival Brasília de Cultura Popular
recebeu o apoio de Rollemberg

Epia

2008
Os parlamentares do DF destinaram R$ 18 milhões
para o projeto de implantação da UnB em Ceilândia.
As aulas começarão em escolas públicas, enquanto
as obras no campus não são concluídas. Os alunos
terão cursos direcionados para a área da saúde
(Farmácia, Enfermagem, Fisioterapia, Gestão de
Saúde e Terapia Ocupacional). A licitação para a
construção definitiva da sede da UnB em Ceilândia
já foi iniciada.

www.rollemberg.com.br
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