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 O Senado Federal e os avanços institucionais

 

O Senado Federal vem, desde 2005, 
aproximando o seu processo legislativo das 
reais necessidades das instituições, para 
que as leis aqui votadas estejam, cada vez 
mais, sintonizadas com a realidade do País.  
 
Um dos primeiros passos foi justamente a 
reforma temática nas comissões 
permanentes da Casa, a partir da Resolução 
nº 01, de 2005. Questões como o 
desequilíbrio entre as regiões e o turismo, 
meio ambiente e defesa do consumidor 
ganharam fóruns especializados de debate.  
 
Avançou-se, igualmente, para que o Senado, 
a Casa da Federação, incluísse os temas 
municipais entre as suas prioridades. Foi 
instalada, também em 2005, a Subcomissão 
de Assuntos Municipais, no âmbito da 
Comissão de Assuntos Econômicos – CAE. 
A TV Senado, nessa mesma linha, criou 
produtos voltados para os interesses da 
municipalidade, como o “Minuto do 
Município” O Senado presta, assim, de 
maneira clara e objetiva, esclarecimentos 
sobre leis e direitos da cidadania. 
 
A Comissão de Avaliação do Sistema 
Tributário, que foi objeto do Em Pauta nº. 1, 
poderá implantar uma Ouvidoria, justamente 
para que os indivíduos e as empresas 
estejam mais próximos da produção de 
normas relativas aos impostos, opinando 
sobre tema que afeta diretamente o 
crescimento e a renda. 
 
Teremos em breve a instalação do Conselho 
de Estudos Políticos do Senado, que irá 
elaborar análises e propostas sobre as 
grandes questões nacionais. Sua 
composição será de senadores e 
representantes da sociedade. 
 

Além disso, o Presidente Renan Calheiros 
organizou, na Presidência da Casa, a 
Secretaria de Coordenação Técnica e Relações 
Institucionais, com a missão de prestar 
assessoramento quanto à interface com os 
Poderes e demais instituições. 
 
A partir do monitoramento do ambiente político, 
econômico e social, a Secretaria pode sugerir 
ações institucionais compatíveis com os 
diversos cenários que se apresentam.  
 
O Fórum Senado Debate Brasil é outra ação 
institucional, já consolidada no calendário do 
Senado. 
 
Em 2005, foram debatidos, em conjunto com 
organizações nacionais e internacionais, os 
problemas e desafios da infra-estrutura 
brasileira. No ano passado, os debates foram 
em torno do marco regulatório do Terceiro 
Setor. 
 
A Semana de Valorização da Pessoa com 
Deficiência, evento coordenado pelo Cerimonial 
da Presidência do Senado, também se 
consolidou como um importante instrumento de 
inclusão social e de promoção da cidadania. 
 
Os eventos ocorridos em 2005 e 2006 
contaram com a participação de artistas, 
entidades empresariais e veículos da mídia. Os 
debates entre os vários segmentos, nos fóruns 
criados pelo Senado, contribuem para o avanço 
da legislação em favor da inclusão dessas 
pessoas com deficiência. 
 
Tais iniciativas multiplicam-se sob o princípio 
de que há uma forte correlação entre o trabalho 
institucional e o aperfeiçoamento da 
democracia. 


