SENADO FEDERAL
PROJETO DE RESOLUÇÃO DO SENADO
N° 10, DE 2020
Destina toda a verba indenizatória e metade da verba de gabinete dos Senadores para a
saúde pública e medidas de combate ao Coronavírus (Covid19).
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PROJETO DE RESOLUÇÃO N.º

, DE 2020.

(Do Sr. SENADOR REGUFFE)

Destina toda a verba indenizatória e metade da verba
de gabinete dos Senadores para a saúde pública e
medidas de combate ao Coronavírus (Covid19).
O SENADO FEDERAL resolve:
Art. 1º. A totalidade dos recursos da verba indenizatória, além de metade da verba de
gabinete à disposição dos Senadores, devem ser destinados para a saúde pública e medidas de
combate ao Coronavírus (Covid19) nas respetivas unidades da federação representadas pelos
Senadores.
Art. 2º. A partir da publicação desta Resolução, a Comissão Diretora adotará as
medidas administrativas necessárias para a imediata e urgente impleme ntação destas medidas.
Art. 3º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
JUSTIFICAÇÃO
No primeiro dia do mandato, abri mão dos salários extras, de toda verba indenizatór ia,
reduzi o número de assessores e a respectiva verba (os senadores têm direito a 55 assessores,
tenho apenas 9), abri mão do carro oficial e da cota de gasolina, abri mão da aposentadoria
especial de parlamentar (só vou ter direito ao INSS, como a maioria esmagadora dos
brasileiros), e abri mão do plano de saúde vitalício dos senadores (um plano sem limite de
despesas e para a vida inteira). Só com essas medidas, economizei sozinho aos cofres públicos
R$ 16,7 milhões. De um dinheiro que é de todos nós. Isso só de economia direta, sem contar a
indireta como, por exemplo, os encargos sociais sobre salários dos servidores não contratados.
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Nesse momento tão delicado e dramático por que passa a população brasileira, nada
mais justo que tais recursos sejam destinados para a saúde pública e medidas de combate ao
Coronavírus nas unidades da federação representadas pelos Senadores.
O que estou propondo (destinar toda a verba indenizatória e metade da verba de
gabinete) é ainda bem menos que o corte que fiz em meu próprio gabinete no início do mandato.
Isso não tem nada de impossível de ser feito.
Conclamo os Senadores a aprovarmos rapidamente essa importante medida.
Sala das sessões, em ...

SENADOR REGUFFE
PODEMOS/DF
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