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O Senado Federal e as Relações institucionais 
 

 

m abril de 2005, por deliberação da 
Mesa Diretora do Senado Federal, foi 
instituída a Secretaria de Coordenação 
Técnica e Relações Institucionais - 
Scotri, como órgão de assessoramento 

al do Presidente da Casa. Seu objetivo 
principal é facilitar o acesso das instituições ao 
processo legislativo, de forma a que as normas 
aqui produzidas possam refletir as reais 
demandas da sociedade organizada. Além disso, 
a Secretaria divulga produtos técnico-
institucionais advindos das atividades do 
Senado Federal. 
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especi

Nesses quatro anos de existência, a Secretaria 
desenvolveu projetos que inseriram ainda mais 
o Senado Federal na discussão dos grandes 
temas nacionais. Atuando em parceria estreita 
com as instituições da sociedade organizada e 
com os Poderes, com as Consultorias da Casa, o 
Instituto Legislativo Brasileiro, a Universidade 
do Legislativo e o Programa Interlegis, entre 
outros órgãos da Casa, a Secretaria desenhou 
um evento que hoje já faz parte do calendário 
da Casa: o Fórum Senado Debate Brasil. 

O Fórum avança sobre temas de grande 
interesse nacional, sempre voltado para a 
perspectiva do Senado Federal e das 
instituições legislativas. Assim, em 2005, o 
Fórum debateu os “gargalos” da 
infraestrutura. Em 2006, tratou do papel das 
entidades do Terceiro Setor. Em 2007 cuidou-
se da Violência, com foco na primeira 
infância, e em 2008 dos desafios da 
exploração da camada do Pré-Sal. 

A realização desses seminários, alguns de 
dimensão internacional, opera em dois sentidos 
positivos para a melhoria da imagem 
institucional da Casa: propicia a maior 
interação entre órgãos e servidores do Senado 
Federal, além de favorecer a discussão, entre 
parlamentares, autoridades dos três Poderes, 
estudiosos e técnicos, dos principais desafios ao 
nosso crescimento econômico e à melhoria das 
condições sociais do país.  

O informativo semanal, EM PAUTA, que já está 
na sua edição de número 83, é outro produto 
elaborado pela equipe da Secretaria. O EM 
PAUTA, portanto, traduz, para as instituições, 

os benefícios sociais advindos do processo 
legislativo, ou seja, como as proposições 
legislativas aprovadas na Casa impactam 
positivamente o dia a dia das pessoas. O 
Informativo é, inclusive, utilizado como base 
para programa da Rádio Senado. 

Nessa interação permanente com as 
instituições, a Secretaria coordenou trabalhos 
técnicos referentes a proposições importantes. 
Para ilustrar, citamos o caso da PEC 12, de 
2006, conhecida como PEC dos Precatórios, 
cuja apresentação ao Senado, pelos líderes, foi 
precedida de entendimentos entre equipes 
desta Secretaria e do Supremo Tribunal 
Federal. 

Outra proposição de destaque, resultante da 
atuação conjunta com as instituições, foi a PEC 
60, de 2005, que vincula recursos 
orçamentários para a segurança pública, fruto 
de um trabalho de aproximação institucional da 
nossa equipe com o Colégio Nacional dos 
Secretários de Segurança Pública.  

Agora, em 2009, a Secretaria está sendo 
demandada para desenvolver projetos com o 
Conselho Nacional de Justiça – CNJ, em áreas 
como a popularização da linguagem das leis, 
visando ampliar o acesso da cidadania ao 
conteúdo das normas. 

Além disso, a Confederação Nacional da 
Agricultura – CNA vem firmando entendimentos 
com a Scotri no sentido do aprimoramento da 
prestação de informações legislativas àquela 
instituição, nos temas de seu interesse. 

Vale mencionar, ainda, as tratativas já 
estabelecidas com o Sebrae – Serviço Brasileiro 
de Apoio à Pequena e Média Empresa, para que 
o Senado Federal possa difundir, junto aos 
legislativos estaduais e municipais, 
conhecimentos necessários para que vereadores 
e deputados estaduais aprovem matérias 
relativas ao empreendedorismo.   

Tais atividades de relacionamento institucional, 
como se vê, aproximam o Senado Federal dos 
destinatários das leis - pessoas naturais e 
jurídicas -, o que se reflete em maior 
compreensão e, por conseguinte, eficácia das 
normas aqui votadas.  
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