SENADO FEDERAL
Gabinete do Senador CARLOS VIANA

, DE 2019

De PLENÁRIO, em substituição à COMISSÃO
DIRETORA, sobre o Projeto de Resolução do
Senado nº 75, de 2019, do Senador Randolfe
Rodrigues, que denomina o espaço “Aquário” da
Agência Senado como “Jornalista João Cláudio
Netto Estrella”.

Relator: Senador CARLOS VIANA

I – RELATÓRIO
Em análise o Projeto de Resolução do Senado (PRS) nº 75, de 2019, do
Senador Randolfe Rodrigues, que denomina o espaço “Aquário” da Agência Senado
como “Jornalista João Cláudio Netto Estrella”. A proposição contém dois artigos. O
primeiro presta a homenagem a que o projeto se propõe. O segundo prevê que a resolução
entre em vigor na data de sua publicação.
Na justificação, o autor relembra a trajetória acadêmica e profissional de
João Cláudio Netto Estrella, “produtor criterioso na apuração técnica de informações
referentes ao Poder Legislativo”.
A matéria foi distribuída para análise da Comissão Diretora. Por força da
aprovação do Requerimento nº 753, de 2019, de autoria do Senador Davi Alcolumbre e
Líderes, o PRS nº 75, de 2019, passou a tramitar em regime de urgência.
Não foram apresentadas emendas à proposição.
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II – ANÁLISE

Ademais, o inciso I do art. 140 do RISF estabelece que os pareceres
poderão ser proferidos oralmente, em Plenário, por relator designado pelo Presidente da
Mesa, nas matérias em regime de urgência, caso do PRS nº 75, de 2019.
João Cláudio Netto Estrella formou-se em Comunicação Social pela
Universidade de Brasília (UnB). Iniciou sua carreira como estagiário no Jornal de
Brasília, onde chegou ao posto de jornalista político. Em seguida, trabalhou na TV Globo,
onde permaneceu por treze anos, tendo atuado como setorista no Senado Federal.
Reconhecido por sua competência e discrição, Joãozinho, como era conhecido por seus
amigos, prestou um serviço de excelência não só aos órgãos noticiosos para os quais
trabalhou, mas ao bom jornalismo.
Assim, consideramos justa a homenagem que se pretende prestar a João
Cláudio Netto Estrella, dando seu nome a um espaço que ele tanto frequentou nesta Casa.
Esperamos que seu profissionalismo e seriedade sigam sendo um exemplo aos jornalis tas
que atuam no Congresso Nacional.
III – VOTO
Em face do exposto, o voto é pela aprovação do Projeto de Resolução do
Senado nº 75, de 2019.

Sala das Reuniões,

, Presidente

, Relator
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Nos termos do art. 98, incisos I e IV, do Regimento Interno do Senado
Federal (RISF), compete à Comissão Diretora exercer a administração interna do Senado,
bem como emitir parecer sobre as proposições que digam respeito ao serviço e ao pessoal
da Secretaria do Senado.

