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SENAD O FEDERAL

.'

PROTOCOLO I)E INTENÇÕES NU

celebrado entre

..

OO1 5 - 2 O12

a UN IÃO, por interméd io do

°

SENA DO FEDE RAL e ESTADO DE RORAIMA ,
por intermédi o da ASSEMOLEIA LECISLATIVA
DO ESTADO DE RORAIMA.

Aos 10 dias do mês dc julho de 20 12, a UNIÃO, por intcrmédio do SENADO FEDERAL,
CNPJ nU00.530.279/0001-15, doravanle denominado SENADO, com sede na Praça dos Três
Podcrcs, em Brasília-DF, CEP 70.165-900, por sua Diretora-Geral, DORIS MARI ZE
ROMARIZ PEIXOTO, e a ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA,
CNPJ nO34.808.220/0001-68, com sede à Av. Praça do Ccnlro Cívico, n° 202 Bairro Centro,
em Boa Vista, Estado de Roraima, CEP 69300-000, telcfone (95) 4009-5564, doravante
denominada ASSEMBLEIA, neste ato reprcsentada por scu Presidente, deputado Fra ncisco
de Sales Gucrra Ncto, RG 16.565 SSP/RR, CPF n° 034.484 .102-25, resolvem celcbrar o
presente PROTOCOLO DE INTENÇÕES, pelas condições estabelecidas nos Atos da
Comissão Diretora do Senado Federa l ns. 10/20 10 c 12/20 11 , na Lei n° 8.66611993 e nas
seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - 1)0 OBJETO
O presentc Protoco lo de Intençõcs tem por objetivo adotar ações conjuntas visando a
transmissão de TV digital dos Partíc ipes, por meio da TV Senado e da TV Assembleia, na
cidade de Boa Vista/RR, por meio do canal 57, correspondente à faixa de frequênc ia de 728 734 MHz, consignado ao Senado, mediante a cessão de uma subcanalização, ou faixa de
programação, do canal de televisão digital à Assembleia; bem como a transmissão da Rádio
Senado FM , por meio da frequência 252E/ 98,3, consignada ao Senado Federal, a serem
realizadas a partir de Estação Radiodifusora do Senado Federal instalada naquela localidade.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O Senado Federal instalará, na Estação Radiodifusora,
equipamentos para transmissão loca l da Rádio Senado e, havendo interesse da Assemblcia,
poderá ceder até duas (02) horas por dia, scndo uma hora pela manhã e uma hora à noite,
exceto durante as transmissões da sessão plenária do Senado, para que esta insira
programação instituciona l destinada a divulgar os trabalhos do lcgislativo estadual na cidadc
de Boa Vista/RR, na forma estabelecida no Plano de Trabalho conjunto e dctalhado previsto
na CLÁ USULA QUARTA deste Protoco lo de Intenções;
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PARÁGRAFO SEGUNDO - Entende-se como subcanalização, ou faixa de programação,
um dos segmentos OFDM (Ol'lhogolla/ Fl'eq/lellcy Divisioll M/I/lip/exillg) que compõe o
espectro ceutral de radiodifusiio do canal de televisão digital, capaz de transmitir programação
contíuua de televisão digital de 24 horas em qualidade de resolução de definição padrão
(SDTV), conforme modelo aprovado pela uorma NBR 15.60 I da Associação Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT) e a Portaria n° 106, de 02 de março de 20 12, do Ministério das
Comunicações;
PARÁGRAFO TERCEIRO - Entende-se como Estação Radiodifusora o sítio de
instalação dos sistemas de transmissão loca l da TV Senado, da TV Assembleia e da Rádio
Senado. Integram o sítio: abrigo fechado, dotado de c limatização própria, reselvado para a
instalação dos equipamentos de transmissão e outros; tOITe tcc nica mente adequada para
instalação das antenas de emissão local dos si nas de televisão digita l e de rádio; miniestúdio
da Rádio Senado, se houver, instalado pre ferencialmente em área adjacente ao loca l de abrigo
dos equipamentos; subestação ou quadro de distribuição de energia elétrica, ligado a sistema
de lIo-bl'eak, sendo este insta lado também em área adjacente à dos equipamentos de
transmissão; e antenas parabólicas de recepção de sinais de satélite (Doll'lI-/illk) da TV
Senado e da Rádio Senado para retransmissão loca l. Todos os itens da Estação Radiodilllsora
serão detalhados na forma estabelecida no Plano de Trabalho conjunto e detalhado previsto na
CLÁUSULA QUARTA deste Protocolo de Intenções;
PARÁGRAFO QUARTO - A Estação Radiodilllsora do Senado Federal, para atender as
transmissões de te levisão digital na cidade de Boa Vista/ RR, cons istirá de abrigo e tOITe de
transmissão com toda inrraestnltura necessária para insta lação do transmissor, sistema
irradiante e demais equipamentos acessórios com a função de captar e transmitir,
simultancamente, os sinais de som e imagem da televisão digital em canal aberto, utilizando a
definição convencional ou resolução padrão (Stllndard Definition) por meio do sistema de
Illultiprogamação de si nais na localidade;
PARÁGRAFO QUINTO - A Estação Radiod ifusora do Senado Federal, para ateuder as
transmissões de rádio na cidade de Boa Vista/ RR, consistirá de abrigo e tOITe de transmissão
com toela infraestrutura necessária para instalação do transmissor, sistema irradiante e demais
equipamentos acessórios com a função de captar e transmitir, si multaneamente, os sinai s de
rádio em frequência modulada na localidade;
PARÁGRAFO SEXTO - Os partícipes, para geração dos progra mas televisivos e
transm issão dos s inais das respectivas subca na lizações, bem como para realiza r as
transmissões de rádio, além da legis lação constante do preâmbulo, comprometem-se a
cumprir a legislação que regula a atividade de radiodifusão em geral e do Sistema Brasileiro
de Televisão Digital Terrestre (SBTVD-T), bem como normas internas do Senado Federal e,

em particular, as seguintes:
a. Lei n° 4. 11 7, de 27 de agosto de 1962, que institui o Cód igo Brasileiro de
Telecomunicações;
b. Decreto nO52.795, de 3 1 de outubro de 1963, que aprova o Regulamento dos Serviços de
Radiodifusão;
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c. Deerelo n° 5.820, de 29 de junho de 2006;
d. PorIa ria n° 652, de 10 de outubro de 2006, do Mini stério das Comunicações;
C. Portaria n° 24, de II de fevereiro dc 2009, do Minislério das Comunicações - Anexo:
Norma n° 1/2009 - Norma Geral Para Execução dos Serviços de Televisão Pública Digital;

f. Portaria nO235, de 02 de dezembro de 1998, do Mini stério das Comunicações;

g. Portaria n° 106, de 02 de março de 20 12, do Ministério das Comunicações;
h. Resoluções n° 284 , de 07 de dezembro de 2001 ; 398, de 07 de abril de 2005; e nO457, de
18 de janeiro de 2007; todas da Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) ;
i.Normas Brasileiras aprovadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT),
relacionadas ao padrão de transmi ssão de telev isão digital adotado pelo Brasil.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS ATRIBUIÇÕES DO SENADO
Caberá ao SENADO:
I - Responsabilizar-se pela transmissão dos sinais de radiodifusão de televisão digital da TV
Senado na cidade de Boa Vi sta/RR, em conrormidade com a legislação vigente;
li - Responsabilizar-se pela transmissão dos sinais de radiodifusão da Rádio Senado na cidade
de Boa Vi sta/RR, em conrormidade com a legislação vigente;

111 - Ceder à Assembleia uma subeanali zação, ou raixa de programação, do canal 57, em
resolução padrão (Standard Deli nition), e encarregar-se de IIlsenr, na rorma de
multiprogamação de televisão digital, para retransmissão loca l;

IV - Havendo interesse da Assembleia , ceder a esta até duas (02) horas por dia da
programação da Rádio Senado na cidade de Boa VistalRR, para que a Assembleia insira
programação institucional destinada a divulga r os trabalhos do legislativo estadual na cidade
de Boa Vista/R R, de acordo com o PARÁGRAFO PRIM EIRO da CLÁUSULA PRIMEIRA,
sendo uma hora pela manhã e uma hora à noite, exceto durante as transmissões da sessão

plenária do Senado, nos termos do Plano de Trabalho conjunto e detalhado previsto na
CLÁUSU LA QUARTA deste Protoco lo de Intenções;
V - Adquirir e insta lar todos os equipamentos necessários à emissão dos sinais das e missoras
de televi são dos participes da Estação Radiodirllsora na cidade de Boa Vista/RR, tai s como o
transmissor, os multiplexadores, os conversores, os demoduladores, os decodilicadores, o
sistema irradiante, entre outros necessá rios, que permanccerão na posse e propriedade do
Senado Federal;
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VI - Adquirir e instalar os equipamentos c selviços necessários à transmissão dos sinais das
emissoras de lelevisão dos parlicipes da Eslação Radiodifllsora, a ser instalada na cidade de
Boa Vista/RR, tais como o segmento espacial, o sistema de subida de sinal para satélite (UpIillk) da geradora da TV Senado em Brasília e a recepção de sinais de satélite (Dml'lI-lillk)
para retransmissão local, que permanccerão na posse e propriedade do Senado Federal;
VII - Adquirir e instalar todos os equipamentos necessários à emissão dos sinais da Rádio
Senado na cidade de Boa Vista/RR, tais como o transmissor, sistema irradiante, bem como
computadores, mesa de áudio e microfone que integram o miniestúdio, entrc outros que
permanecerão na posse e propriedade do Senado Federal;
VIII - Realizar vistoria inicial e emitir Documento de Conformidade da Estação
Radiodifusora disponibilizada pela Assembleia e realizar vistorias periódicas em conjunto
com a Assembleia, na forma estabelecida no Plano de Trabalho conjunto e detalhado previsto
na CLÁUSULA QUARTA deste Protocolo de Intenções;
IX - Repassar à Assembleia, após a instalação dos equipamentos e a emissão do
de Conformidade da Estação Radiodifusora, a responsabilidade pela guarda,
técnica e conselvação dos bcns de propriedade do Senado Federal instalados
Radiodifusora na cidade de Boa Vista/RR, nos termos do Plano de Trabalho
detalhado previsto na CLÁUSULA QUARTA dcste Protocolo de Intenções;

documento
supelvisão
na Estação
conjunto e

X - Comunicar imediatamente 11 Assembleia qualquer ocorrência relacionada aos itens de
rcsponsabilidade do Senado quc possa comprometer a transmissão dos sinais de televisão
digital da TV Senado, TV Assembleia e da Rádio Senado na cidade de Boa Vista/RR;
XI - Manter, na Estação Radiodifusora, sob a guarda da Assembleia, toda a documentação de
licenciamento emitida pela Anatel para a TV Senado e Rádio Senado, bem como
comprovantes de pagamento de taxas de Licenciamento e dcmais tributos relativos aos
serviços de radiodifusão decorrentes das consignações dos canais.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS ATRIBUIÇÕES DA ASSEMBLEIA
Caberá à ASSEMBLEIA:
I - Responsabilizar-se por disponibilizar o sítio com espaço em torre e Mea fisica a esta
adjacente necessários à instalação dos equipamentos de transmissão de televisão digital da TV
Senado, TV Assembleia e da Radio Senado, em condiçõcs técnicas adequadas, na c idade de
Boa Vista/RR, de acordo com padrões exigidos pelo SENADO e demais normas legais
aplicáveis, no prazo máximo de 90 dias, contados da assinatura deste Protocolo de Intenções;
11 - Responsabilizar-se pela instalação e custeio de subestação ou quadro de distribuição de
energia elétrica da Estação Radiodifllsora, bem como por equipamento de lIo-break a ser a
esta ligado;
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111 - Responsabilizar-se pela aquisição e instalação de sistema de climatização da Estação
Radiodifusora, dentro de padrões acordados com a área técnica do Senado Federal na forma
estabelecida no Plano de Trabalho conjunto e detalhado previsto na CLÁUSULA QUARTA
deste Protocolo de Intenções e comprometer-se a mantê-lo permanentemente em
funcionamento de ll1íllleim a evitar prej uízo aos equipamentos ílli instalados;

IV - Cumprir as obrigações constantes deste Protocolo de Intenções c do respectivo Plano de
Trabalho e comunicar ao Senado data para vistoria inicial com vistas à emissão, pelo Senado,

de documento de Conformidade da Estação Radiodi fusora ;
V - Participar de vistorias periódicas da Estação Radiodifusora em conjunto com o Senado, na
forma estabelecida no Plano de Trabalho conjunto de detalhado previsto na CLÁUSULA
QUARTA deste Protoco lo de Intenções;

VI - Comprometer-se a corrigir cventuais problemas veri licados nas vistorias conjuntas inicial e periódicas -, quanto às responsabilidades da Assembleia na Estação Radiodifusora;

VII - Responsabilizar-se, pela produção de conteúdo de 24 horas de programação de sua
respectiva subcanalização , ou faixa de programação, cedida pelo SENADO, nos termos da
legislação vigente; bem como pela condução do sinal da televisão digital da própria
Assembleia até a Estação Radiodifusora do Senado Federal prevista no inciso I;
VIII - Responsabilizar-se pelo conteúdo da programação de 24 horas de sua respectiva
subcanalização, ou faixa de programação, cedida pelo SENADO, nos termos da legislação
vigente;
IX - Rcsponsabilizar-se, nos termos da legislação vigente, pela inserção de seu próprio
conteúdo de programação local da Rádio Senado, nos horários previamentc cedidos pelo
Senado e acordados no Plano de Trabalho cOltiunto e detalhado previsto na CLÁUSULA
QUARTA deste Protocolo de Intenções, comprometendo-se a restabelecer a programação
original da Rádio Senado, emitida de Brasília, ao final de sua transmissão;
X - Responsabilizar-se pela inserção da propaganda polítieo- partidária obrigatória loca l,
segundo a legislação eleitoral vigente, na subcanalização, ou faixa de programação, de

televisão digital da TV Assembleia, cedida pelo Senado, e na programação da Radio Senado,
segundo definido no Plano de Trabalho conjunto e detalhado previsto na CLÁUSULA
QUARTA deste Protocolo de Intenções;
XI - Responsabili za r-se pela supervisão técnica da Estação Radiodifusora do Senado Federal
e pelo monitoramento da qualidade dos sinais captados e irradiados, em tempo integra l e
ininternlptamente, durante toda execução da transm issão de televisão digita l da TV Senado,
TV Assembleia e da Radio Senado na cidade de Boa Vista/RR;

XII - Assumir todas as despesas de custeio da Estação Radiodifusora do Senado Federal, tais
como aluguel, condomínio e outras taxas, energia elétrica, água, refrigeração, tel efone,

segurança, limpeza, supervisão técnica, dentrc outras necessárias para o bom funcionamento
dos equipamentos dc transmissão da TV Senado, TV Assembleia e da Rádio Senado na
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cidade de Boa Visla/ RR a serem definidas no Plano de Trabalho conjunlo e delalhado previslo
na CLÁUSULA QUARTA desle Prolocolo de Inlenções;

XIII - Respousabilizar-se pela guarda, conservação c zelo dos equipamenlos inslalados pelo
SENADO na ESlação Radiodifusora, compromelendo-se a não allerar as condições de
emissão conliguradas pelo Senado e homologadas pela Analel e Minislério das Comunicações
para a TV Senado, TV Assembleia e a Rádio Senado na cidade de Boa Visla/RR;
XIV - Comunicar imedialamenle ao SENADO qualquer ocorrência relacionada aos ilens de
responsabilidade da Assembleia que possa compromeler a lransmissão dos sinais da TV
Senado, TV Assembleia e da Rádio Senado na cidade de Boa Visla/RR;
XV - Assumir responsabilidade e evenluais mullas por uso indevido da subcanalizaçiio, ou
faixa de programação, cedida pelo Senado, como lambém por alleração na configuração
original dos equipamenlos de lransmissão da TV Senado, TV Assembleia e da Rádio Senado
na cidade de Boa Visla/ RR, comprovada a sua culpabilidade.

CLÁUSULA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Além das condições aqui eSlabelecidas, os parlícipes se compromelem a elaborar Plano de
Trabalho conjunlo e delalhado, no prazo de 90 dias, com base no qual será firmado Acordo de
Cooperação Técnica que conlerá lodas as especificações de nalureza técnica e de logíslica
necessárias para a implanlação, em caráler definilivo, do canal de lransmissão de TV digilal
da TV Senado, TV Assembleia c de FM da Rádio Senado na c idade de Boa Visla/ RR.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os partícipes deverão indicar os nomes dos lécnicos e
assessores que ficarão responsáveis pela interlocução entre as duas Casas Legislativas e a

elaboração do Plano de Trabalho conjunlo e delalhado previslo na CLÁUSULA QUARTA
desle Prolocolo dc Inlenções;
PARÁGRAFO SEGUNDO - Do Plano de Trabalho deve conslar, enlre oulros dados:

I. Local de inslalação da Eslação Radiodifusora do Senado Federal;

2. Cópia do inslnuuenlo jurídico firmado pela Assembleia que regule as condições de uso do
espaço da ESlação Radiodifusora do Senado Federal. Desse conlralo ou Prolocolo de
Inlenções, com vigência mínima condizenle com a eSlabelecida no Plano de Trabalho deve
conslar: a) cláusula de reconhecimenlo de propriedade dos equipamenlos do Senado Federal,
lislados no Plano de Trabalho; b) cláusula de garanlia de livre acesso dos represenlanles do
Senado It Eslação Radiodifusora, sempre que houver necessidade de assegurar o pleno
funcionamenlo, ou medianle qualquer oulro falo relacionado à necessidade de dispor do
patrimônio institucional ali instalado, inclusive para a retirada ou substituição, na hipótese de

perda de vigência do presenle Prolocolo de Inlenções; c) cláusula de garanlia, por parle da
Assembleia, que assegure a responsabilidade por qualquer ônus, judicial ou exlrajudicial,
excluindo os bens móveis ou imóveis de propriedade do Senado; d) cláusula de observância

Senado Fedeml - Via N2 - Unidade de Apoio II - CEl' 70 165-900 - I3rasilia-DF
Telefone: +55 (61) JJOJ-4JJ4

6 de 11

Processo n° 036.255/11-4

SENADO FEDERAL
às cláusulas constantes deste Protocolo de Intenções, em especial, as CLAÚSULAS SEXTA e
SÉTIMA;
3. Informação a respeito da contrHtação, pela Assembleia, de serviço de limpeza periódica do
abrigo de equipamentos da Estação Radiodifusora do Senado Federal; sistema de vigilância
24hs; serviço de supervisão técnica que verilíque diariamente o funcionamento regular dos
equipamentos de transmissão da TV Senado e da Rádio Senado e responsabilize-se por
comunicar imediatamente ao Senado qualquer ocorrência de instabilidade ou internlpção;
4. Projeto de obra de constlllção ou reforma civil, quando necessárias, do sítio da Estação
Radiodifusora, de acordo com especificações técnicas indicadas pelo Senado, que deverá ser
aprovado pelo Senado antes da execução c, posteriormente, após a sua realização, verificada a
adequação, a ser validada nas vistorias inicial e periódicas previstas na CLÁUSULA
SEGUNDA deste Protocolo de Intenções;
S. Projeto de instalação elétrica da Estação Radiodifusora do Senado Federal de acordo com
especilícações técnicas indicadas pelo Senado, que deverá Ser aprovado pelo Senado antes da
execução e, posteriormente, após a sua realização, verificada a adequação, a ser validada nas
vistorias inicial e periódicas previstas na CLÁUSULA SEGUNDA deste Protocolo de
Intenções;
6. Projeto de climatização da Estação Radiodifusora do Senado Federal de acordo com
especilícações técnicas indicadas pelo Senado, que deverá ser aprovado pelo Senado antes da
execução e, posteriormente, após a sua realização, verificada a adequação, a ser validada nas
vistorias inicial e periódicas previstas na CLÁUSULA SEGUNDA deste Protocolo de
Intenções;

7. Especilícação da área do abrigo dos equipamentos de transmissão da TV Senado, TV
Assembleia e da Rádio Senado; do espaço destinado ao miniestúdio da Rádio Senado,
localizado preferencialmente em área adjacente ao abrigo; especilícação técnica básica da
subestação ou quadro de distribuição de energia elétrica, do lIo-break e dos equipamentos de
climatização, dentre outros necessários ao funcionamento da Estação Radiodifusora do
Scnado Federal;
8. Especilícação técnica sobre a forma de entrega de sinal da TV Assembleia para inserção,
pelo Senado, no canal de televisão digital do Senado Federal, na forma de subcanalização, ou
faixa de programação;
9. Especilícação téclúca dos equipamentos que deverão compor o sistema de transmissão de
televisão digital da TV Senado, TV Assembleia e da Rádio Senado, a serem adquiridos pelo
Senado Federal no prazo de 120 dias, passível de prorrogação mediante acordo entre as
partes;
10. Custo estimado de aquisição, pelo Senado Federal, dos equipamentos que deverão compor
o sistema de transmissão da TV Senado e da Rádio Senado;
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11. Definição da taxa de transmissão dos subcanais estabelecida em comum acordo pelas
respectivas áreas técnicas do Senado Federal e da Assembleia;
12. Definição, pelo Senado, dos padrões técnicos de configuração dos equipamentos quc
devcrào compor o sistema dc transmissão de televisão digital da TV Senado, TV Assembleia
e da Rádio Senado para verificação diária pela supelvisão técnica da Assembleia.

CLAÚSULA QUINTA: DA DESPESA E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
O presente Protocolo desonera os partícipes signatários de quaisquer transferências
financeiras para o atendimento de suas cláusulas.
PARÁGRAFO ÚNICO - As despesas porventura decorrentes da operacionalização deste
Protocolo correrão à conta de contratos firmados pelos signatários juuto a particulares ou de
convênios firmados junto a outras entidades públicas.

CLÁUSULA SEXTA: DA RESCISÃO E DA DENÚNCIA
Estc Protocolo poderá ser dcnunciado por qualquer dos partícipes, por meio de comunicação
escrita, com antecedência de, no mínimo, 180 dias (ccnto e oitenta dias).
PARÁGRAFO ÚNICO - Eventual denúncia deste Protocolo de Intenções Técnica nào
prejudicará a manutenção dos selviços objeto do Plano de Trabalho ou planos de trabalho
complementares já iniciados, os quais poderão manter seu curso normal até o final do
respectivo prazo de vigência ou até a repactuação, na forma da CLÁUSULA SÉTIMA deste
Protocolo.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA
Este Protocolo de Intenções terá prazo de vigência de 60 meses (sessenta) a contar da data dc
sua assinatura, podendo ser acrescido, alterado e/ou prorrogado a critério dos partícipes, por
meio de Termos Aditivos e planos de trabalho complementares.

CLÁUSULA OITAVA - DOS CASOS OMISSOS
Os casos omissos deste Protocolo de Intcnçõcs serào solucionados em comum entendimento
entre os partícipes e formalizado s em termos aditivos.

CLAÚSULA NONA - DA PUBLICAÇÃO
O presente Protocolo de Intenções deverá ser publicado pelos partícipes, de rorma resumida,
na Imprensa Oficial, nos termos da Legislação pertinente.

Senado Fedem! - Via N2 - Unidade de Apoio II - CEP 70 165-900 - Brasllia-DF
Tclclone: +55 (61) 3303-4334
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CLÁUSULA DÉCIMA - DO ÓRGÃO FISCALIZADOR PELO SENADO
Considera-se órgão fi scalizador do presente Protocolo de Intenções a Secretaria Especial de
Comunicação Social do Senado Federal - SECS , que indicará o servidor responsável pelos
atos de acompanhamento e fiscalização deste Protocolo de Intenções.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO
Fica eleito o roro da Justiça Federal em Brasília, Distrito Federal, com exclusão de qualquer
outro, para dirimir as dúvidas e questões decorrentes do cumprimento deste Protocolo de
Intenções.
E por estarem assim de acordo, assinam o presente instnllnen(o em duas vias de igual teor e
rorma.

Brasília , 10 de julho de 2012 .

JOSÉ SARNEY
Prcsidcnte do Scnado

~

~Zj ~

DEPU 'ADO FRANCISCO DE SALES
GUERRA NETO
Presidentc da AssembIeia

~ !. SL, \~

DORl MARIZE ROMARIZ PEIXOTO
Dir tora-GcraI do Senado Fel el"a

\
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