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E mesmo... muitos podem achar uma "coisa estranha": Regimento Interno

em um mandato de deputado. Por quê isto? O que queremos com esta proposta? Não
estamos misturando "alhos com bugalhos" ou chamando "urubu de meu louro"?

Vamos tentar explicar (se for possível...). Desde o 1 0. Mandato de Vereador,
procuramos, dentro do compromisso com os excluídos de nossa sociedade, praticar
um mandato sério e profissional para melhor servir a esta causa. Investimos em uma
estrutura democrática (núcleos de base, pólos e Conselho Político), priorizamos a
formação política (cursos, cartilhas, livros e vídeos), atuamos numa ação permanente
nas bases (visitas, contatos políticos e presença em mais de 100 cidades) e organiza-
mos a equipe de servidores públicos que atuam remunerados no gabinete. Daqui
surgiu a idéia do Regimento Interno.

O deputado não é o patrão no gabinete, não é o que tem o poder de decidir
tudo sobre a vida funcional dos servidores, pelo menos em nossa visão. Assim, preci-
sávamos de um contrato interno para o trabalho no gabinete, que estabelecesse res-
ponsabilidades e funções. O Regimento interno, que sempre vem sofrendo mudanças
e reformulações, agora é impresso nesse trabalho, para coletivizarmos essa experi-
ência. Pois é, continua ainda estranho?... Também acho, mas vamos ao texto.

Com um forte abraço,

Durval Ângelo
Deputado Estadual - PT

20 Vice-presidente da Assembléia
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Os princípios norteadores do Mandato Coletivo do Deputado Durval Ângelo
(PT) vêm sendo construídos nos últimos anos (desde 1988, com a eleição para vere-
ador em Contagem e desde 1994 com a eleição para deputado), com vistas a favore-
cer a organização e a participação popular. Estes princípios estão assim caracteriza-
dos:

- FUNÇÕES DO MANDATO
• fiscalizar, legislar; mobilizar, intermediar.

- MISSÃO DO MANDATO
• melhoria de vida da população
• defesa dos interesses da classe trabalhadora
• sonho de um Brasil socialista

- EIXOS DO MANDATO
• eficiência parlamentar
• participação popular
• renovação do PT
• fortalecimento dos movimentos sociais

- INSTRUMENTOS DO MANDATO
• formação
• comunicação
• relacionamento institucional
• gabinete profissional

—MARCAS DO MANDATO
• moralidade pública
• participação popular
e direitos humanos
• trabalho de base
• presença nas bases
• geração de renda e luta pela terra

- LINHAS DE AÇÃO DO MANDATO
• Formação e participação popular

- formar as pessoas para que tenham compreensão da realidade na busca
de soluções conjuntas;
- preparar quadros (lideranças) para as Câmaras, Administrações, Pasto-
rais e Movimentos Sociais;
- repensar a organização e atuação das lideranças na instância partidária;
- discutir; no conjunto, as políticas públicas dando novo rumo às prioridades;
- incentivar a participação popular.



Para gerir estes princípios articulou-se um Conselho Político com represen-
tantes de cidades, entidades, movimentos e do partidos, em torno do qual foi-se
configurando a estrutura política do Mandato, edificada sobre o tripé:
1. DEPUTADO - que se articula com a bancada, com o bloco parlamentar e com o
partido;
2. GABINETE - trabalho da assessoria contratada;
3. FORÇAS INTEGRANTES:

- Conselho Político Estadual
'é instância máxima de decisão do mandato;
'tem caráter deliberativo;
*define a plataforma de ação parlamentar;
'acompanha a entrada e saída de recursos (salários, despesas gerais, doa-

ções);
'planeja, avalia, encaminha propostas às demandas e problemas que o manda-
to absorve;
- Pó/os Políticos: congregando cidades próximas e o trabalho de base dos nú-
cleos.

A atuação do Mandato Coletivo do Deputado Durval Ângelo tem como eixo o
Gabinete, que conta com uma estrutura organizacional e funcional parte oferecida
pela Assembléia e parte de responsabilidade do próprio Mandato. Alguns colaborado-
res voluntários também fazem parte da estrutura do Mandato.

Para garantir o desempenho dessa estrutura organizacional e funcional tor-
nou-se necessário estabelecer-se alguns parâmetros, normas e procedimentos que
foram reunidos neste REGIMENTO INTERNO, que tem como principal objetivo forma-
lizar as relações de trabalho no Gabinete para viabilizar o Mandato. Este Regimento
foi fruto de um trabalho conjunto dos assessores do Gabinete, nos últimos quatro
meses, acolhendo discussões e definições já realizadas pelo Conselho Político.
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REGIMENTO INTERNO

A) COMPOSIÇÃO DO GABINETE
- Equipe de administração e apoio

01 recepcionista (assessora administrativa)
01 secretária
01 digitador (assessor administrativo - informática)
01 jornalista (comunicador)
01 relações públicas
03 estagiários (comunicação/legislativo/formação)
01 auxiliar administrativo
02 motoristas
01 guarda-mirim
01 assessor de mobilização popular e comunicação

- Equipe grande 8H
03 assessores políticos (assessores de formação)
01 advogado (assessor jurídico)

- Equipe de formação
03 assessores políticos (assessores de formação)
01 advogado (assessor jurídico)

B) FUNCIONAMENTO
—Horárío de funcionamento do gabinete

Segunda-feira: de 9:00 às 17:00 horas.
Terça à sexta-feira: das 9:00 às 18:00 horas.

C) CARGOS E FUNÇÕES
—Deputado: coordenar o Gabinete; legislar; fiscalizar; ser o ponto de equilíbrio do

Gabinete.
—Assessora administrativa (recepcionista) - atender o público (recepção e telefo-

ne); apoiar a secretaria; coordenar as finanças do Mandato.
—Secretária - atender as demandas ao gabinete; intermediar as relações com o

administrativo da Assembléia; organizar fluxo funcional (arquivo); oferecer apoio
administrativo ao Conselho; organizar e acompanhar a agenda do Deputado.

—Digitador(assessor administrativo - informática) - organizar os arquivos de ende-
reço e dos micros; digitar textos; auxiliar os funcionários nas demandas de
informática.

--Comunicador-atuar como o porta-voz do Deputado; coordenar ações comunicati-
vas do Gabinete e do Mandato.



—Relações Públicas - atender às demandas internas e externas; assessorar à co-
municação e formação.

—Estagiários- auxiliar os responsáveis nas áreas específicas de atuação (comunica-
ção, formação, processo legislativo).

—AuxiliarAdministratívo- atender às demandas de correios; cópias xerográficas;
controlar estoque de material de escritório; apoiar as equipes de comunicação
e de formação, bem como o Conselho Político;.

—Motoristas- conduzir o deputado; atender demandas do gabinete na área de trans-
porte; dar manutenção e cuidar dos veículos; assessorar a área de formação
(opcional).

—Guarda-mirim- auxiliar nos trabalhos de recepção, secretaria e demandas inter-
nas do Gabinete.
—Assessores políticos:

1.Grande BH:
• participar dos projetos da área de formação;
• atender as demandas da Grande 8H;
• articular e mobilizar os movimentos de base;
• participar de reuniões e eventos políticos;
• participar do PT de Contagem;
• desenvolver trabalho em conjunto com os mandatos de vereadores no
pólo;
• animar o trabalho dos pólos.

2. Interior:
• ministrar cursos e participar de projetos da área de formação;
• articular as atividades no interior;
• ajudar na organização do Partido nos municípios;
• participar de reuniões e eventos políticos no interior;
• mobilizar as bases no interior;
• apoiar as ações das prefeituras e mandatos dos vereadores;
• animar o trabalho dos pólos.

3. Assessor juç(d.içj
• assessorar legislativos municipais;
• assessorar partidos e movimentos sociais;
• contribuir na formação;
• dar consultas e orientações;
• acompanhar as questões jurídicas mais graves (movimentos sociais).

4. Assessor de mbilizaçãppulaçjçomunicaço;
• coordenar os Conselhos Políticos;
• assessorar a equipe de comunicação/formação;
• assessorar o Deputado.
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D) CARGA HORÁRIA
—Deputado: de 10 a 12 horas/dia.
—Equipe deAdministraçãoeApoio. 40 horas semanais para os funcionários e 20

horas semanais para os estagiários, dentro do horário de funcionamento do Ga-
binete.

—Equipe de Formação: 40 horas semanais, distribuídas em todos os dias da sema-
na, de acordo com as demandas.

- Exceções
• o digitador tem carga horária menor, por se tratar de profissão sujeita a lesão

por esforço repetitivo;
• o assessor de mobilização/comunicação deverá cumprir carga horária de, no

mínimo, 08:00 horas semanais;
• todos os funcionários poderão compensar horas trabalhadas a mais durante

sua jornada semanal.
Obs.: AIffo se consideram horas extras as reuniões do Coletivo edo Conselho
Político,

E) HORÁRIO DE TRABALHO
•	o horário de trabalho deve ser respeitado, tendo em vista o cumprimento e a
execução das tarefas estabelecidas na descrição de cargos e funções;
•	faltas ao trabalho, por quaisquer motivos, devem ser comunicadas à chefia
imediata, que providenciará substituição do funcionário, quando for o caso;
•	nas reuniões coletivas, o faltoso dará publicidade de suas faltas ou atrasos
apresentando suas justificativas;
• os funcionários externos, que não estão sujeitos a um horário fixo, devem
apresentar um relatório de suas atividades de acordo com o planejamento das instân-
cias do gabinete.

F) INSTÂNCIAS
- Equipes setoriais

• Equipe deAdministração e Apoio: desenvolve trabalho interno/direto no
Gabinete. Tem por objetivos: organizar e acompanhar a estrutura funcional
do Gabinete; apoiar a ação legislativa; assessorar as ações comunicativas do
Mandato e do Deputado; organizar e gerenciar as Finanças do Gabinete; aten-
der ao público.

• Equipe Grande BH: desenvolve trabalhos políticos e de formação na região
da Grande BH, prioritariamente nos municípios de Belo Horizonte, Contagem,
Ibirité, Ribeirão das Neves e Itaúna. Faz parte desta equipe uma assessora
jurídica, responsável pelo encaminhamento das demandas jurídicas da re-
gião.
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• Equipe Interior desenvolve trabalhos políticos e deformação no interior do
Estado, naquelas regiões determinadas pelo Conselho Político do Mandato.
Faz parte desta equipe uma assessora jurídica, que encaminhará as deman-
das jurídicas da região.

- Equipes temáticas
• Equipe de Formação: tem seus membros natos nas equipes Grande BH e

Interior. Trabalha com a área de formação política e conta com a participação
de membros da equipe de administração e apoio. Participam colaboradores
extra-gabinete.
Equipe de Comuní~or tem seus membros natos nos funcionários que
trabalham na área de comunicação (da equipe de administração e apoio),
com a participação de outros membros que se propõem a apoiar o trabalho
desta equipe. Trabalha com as ações comunicativas do Mandato. Participam
colaboradores extra-gabinete.

—Coletivo: avalia periodicamente todas as ações desenvolvidas pelo mandato, assim
como as questões funcionais, administrativas e jurídicas. Todos os membros
das equipes acima, juntamente com o Deputado, formam o coletivo, que é a
instância máxima de decisão do Gabinete.

—Coordenação: a coordenação do gabinete será composta por um representante/
coordenador de cada equipe acima citada e mais o Deputado. Instância de
decisão onde são discutido os problemas políticos e administrativos imediatos.

—Conselho Político: instância máxima de decisão do Mandato, formado por repre-
sentantes eleitos pelos diversos pólos, representantes do coletivo, de entidades
ligadas ao Mandato e pelo Deputado. Reúne-se a cada três meses e avalia
todas as ações do Mandato, deliberando as linhas de ação e determinando as
mudanças em todas e quaisquer estruturas. Tem como um dos instrumentos o
Teleconselho, que são reuniões via telefone com representantes dos pólos,
mediado por alguém do coletivo, para discutir problemas de relevante impor-
tância.

G) REUNIÕES
—Equipe deAdministra ção eApoi: reúne-se semanal ou quinzenalmente, às se-
gundas-feiras, para avaliar e propor as ações/problemas da equipe.
—Equipe de Formação: reúne-se mensalmente.
—Equipe de Comunicação: reúne-se, mensalmente, em ocasiões de discussão das
demandas da área de comunicação.
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—Coletivo reúne-se mensalmente, em datas acertadas entre os membros das equi-
pes e com a disponibilidade de agenda do Deputado.
—Conselho Político Reúne-se a cada três meses em datas previamente acertadas
entre seus membros.

H) CONTROLE FINANCEIRO
• O mandato mantém uma conta conjunta em nome de dois funcionários, que são

responsáveis pelo recebimento dos depósitos da verba do gabinete. O montante
desta verba mensal é usado para efetuar o pagamento de despesas variadas. As
despesas que fogem ao controle tido como normal das demandas, devem ser
apresentadas ao coletivo e/ou a coordenação.

• Os responsáveis pelo controle financeiro devem apresentar, mensalmente, um
balancete demonstrativos das receitas e despesas, anexando comprovante de to-
dos os lançamentos, colocando à disposição do coletivo para verificação.

• As despesas para estruturação e manutenção do escritório de Contagem serão
custeadas pelo repasse mensal do pólo e pelo repasse do gabinete do Ramon.

• Entende-se por despesas do mandato:
-repasse dos pólos;
-suprimento de demandas normais do gabinete (vale transportes, despesas
de viagens, materiais de escritórios não fornecido pela Assembléia Legislativa
de Minas Gerais, materiais para reuniões...) Os agentes do leste que terão
ajuda de custo;
-demandas políticas - além da consolidação da ação institucional (parlamen-
tar/partidária), doações a qualquer título para pessoas ou entidades e movi-
mentos, sintonizados com as diretrizes políticas estabelecidas para o gabine-
te. As emergências e exceções serão decididas junto com pelo menos duas
pessoas da coordenação;
-atividades de formação e comunicação.

1) USO DO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DO GABINETE
Os equipamentos e mobiliários que compõem a estrutura do Gabinete são de

uso coletivo obedecendo alguns critérios de utilização que visam garantir um bom
aproveitamento, conservação e otimização dos equipamentos. Fazem parte do mobi-
liário do Gabinete 14 quadros decorativos, 15 mesas, 22 cadeiras (incluindo poltro-
nas). A sala de reunião é destinada para encontros das várias equipes dos mandato,
assim como para reunião de assessores com terceiros. Deverá ser utilizada preferen-
cialmente pela equipe de formação.

O critério que prevalece no uso dos equipamentos e mobiliários é o bom
senso, dado que tudo está disponível para o uso do mandato e não para uso pessoal.
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Principais objetos de uso comum que devem ter procedimentos e
critérios na sua utiliza ção

3 computadores	 7 linhas telefônicas
3 impressoras	 2 aparelhos de TV
1 máquina de datilografia eletrônica	1 aparelho de vídeo
1 filmadora	 2 gravadores (um exclusivo P1 lei)
1 máquina fotográfica	 1 frigobar
1 telefax	 1 cafeteira elétrica

1. ÇQmputadores: o computador da sala de informática é usado apenas pelo digitador. O outro apare-
lho, da sala de assessoria, é usado pela assessoria de comunicação e secretaria. Neste computador,
serão instalados um scanner e um programa (corei-draw) para composição dos jornais do mandato.
O micro da sala de reuniões é usado, preferencialmente, pelos assessores da equipe de formação
para confecção de relatórios e outras demandas da equipe. Excepcionalmente, este último compu-
tador poderá ser cedido a terceiros, que tenham ligação com o Mandato, para realização de traba-
lhos.

2. Máquina de DtiIo.grafi: usada preferencialmente pela secretaria e área de relações públicas.
3. Filmadora: usada pelas equipes de comunicação, formação e administração para cobertura de

eventos do mandato. Excepcionalmente, com ordem do Deputado, poderá ser emprestada para
terceiros. Responsável: equipe de comunicação.

4. Mquina fotográfiç: idem.
S. Telefax: usado preferencialmente pela secretaria e equipe de comunicação. Responsável: secreta-

ria.
6. Linhas telefônicas: -PABX do Gabinete; -uso exclusivo do Deputado; -uso da secretária; -uso da

relações públicas; -uso do assessor de comunicação e imprensa; -uso na recepção; -uso da equipe
de formação.

7. Ac)relhos de TV: um de uso exclusivo do deputado. O outro, na sala de reuniões, usado pelas
equipes de apoio/administração, formação e comunicação. Responsável: equipe de comunicação.

8. OCQ: usado pelas equipes de comunicação, administração e formação na execução de
suas atividades. Responsável: equipe de comunicação.

9. Çravado: um dos aparelhos é de uso exclusivo para gravação via telefone, inclusive entrevistas. O
outro é comum. Ambos são usados pela equipe de comunicação, sendo de sua responsabilidade.

10. Frigobar Responsável: secretaria.
11. Cafeteira: Responsável: secretaria.

J) DEMANDAS DO MANDATO
Prioritariamente o Mandato atende a demandas coletivas. As demandas

de ordem individual devem ser consideradas, fazendo prevalecer o bom senso para
seu atendimento.

Ficam definidas como demandas do Mandato:
—Legislativas (trabalho do próprio deputado e da assessoria legislativa, visando ga-
rantir uma atuação parlamentar eficaz).
--De formação (cursos de formação para segmentos diversificados; acompanha-
mento de movimentos sociais, religiosos e de base).

12



—De comunicação (acompanhamento dos trabalhos do mandato e sua divulgação na
imprensa; assessoramento às prefeituras, câmaras e lideranças do interior e da Grande
BH, bem como atendimento ao público e demandas sociais; divulgação das ações do
mandato e do trabalho do parlamentar).
—Políticas (organização partidária; acompanhamento dos mandatos populares no
executivo e legislativo municipais, representação do Deputado em Eventos Sociais).
—Jurídícas(assessorar juridicamente prefeituras e câmaras do interior, além de acom-
panhar demandas individuais e coletivas na Grande BH).

K) DISPOSIÇÕES GERAIS
1. O trabalhador-mirim atenderá o telefone nos dias e horários das reuniões do coletivo.
2. Nos eventos específicos de cada equipe, o responsável fará o contato.
3. As compensações de horário deverão ser feitas com revezamento dos funcionári-

os e previamente comunicadas
4. O gabinete funcionará para o público externo entre 9:00 e 17:00 h nas segundas-

feiras, devido à reunião da Equipe de Administração e Apoio.

- Calendário
• Funcionamento do Gabinete: cada ano deverá ter um calendário próprio,

dependendo do funcionamento da Assembléia, do trabalho externo e do
acerto feito entre os membros do coletivo.

• Férias: as férias no gabinete são coletivas no período de dezembro/janeiro,
podendo ser revezada ou em grupos. Período de 30 (trinta) dias a ser com-
binado entre funcionários e deputado.

• Folgas: feriados municipais, estaduais e nacionais.
- Observaçãcx as folgas municipais serão respectivas ao local de trabalho
do funcionário. Cada funcionário terá direito a gozar 7 dias de folga durante
o ano, previamente programados.

• Recesso: o mês de julho é considerado pela ALEMG mês de recesso parla-
mentar. No gabinete será feito um revezamento de luiiunainento sr do
que cada um terá 10 dias de folga.
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PUBLICAÇÕES DO MANDATO:

1- Núcleos de Base(1995)
2- Eleições Municipais196 (1995)
3- Manual de Campanha - Nossa Estrela Vai Brilhar ( 1996)
4-As Regras do Jogo(1996)
5 - A CPI do Cárcere em Minas Gerais (1997)
6- A Ouvidoria de Polícia do Estado de Minas Gerais (1997)
7- Caderno de Formação Política (1997)
8- Gente é Para Brilhar (Manual de Campanha) (1998)
9- Reunião Especial em Homenagem á Paróquia Cristo Redentor( 1998)
10- Reunião Especial com o Cardeal-Arcebispo de Belo Horizonte, Dom Serafim

Fernandes de Araújo, sobre a Campanha da Fraternidade de 1999.
11 - Autonomia ao Corpo de Bombeiros - Anistia aos Policiais Militares (1999)
12- A Boa Preparação para a Corrida Eleitoral (Manual de Campanha) (1999)
13-O Vôo do Tucano

PUBLICAÇÕES COM APOIO DO MANDATO:

1. Ética - Uma Necessidade Pública (de João Sanches Ferreira) -(1996)
2 Procedimentos Administrativos e Processo Legislativo Municipal - Manual dos Ve-

readores e Secretários de Câmaras - (de João Sanches Ferreira) (1997)
3. Do Amor e da Solidão (de Gilson José de Oliveira) (1997)
4. Não Vi Mais o Sol no Poente (de Antônio Ribeiro da Costa) (1997)
5 Dinâmica de Grupos na Formação de Lideranças (de Ana Maria Gonçalves e Susan

Chiode Perpétuo) (1998)
6. Dazinho - Um Cristão nas Minas (de Michel Mar/e L  Ven) (1998)
7 Quando todos somos suspeitos... (de Gilson José de Oliveira) (1999)

VÍDEOS PRODUZIDOS PELO MANDATO:

1. Dom Pedro Casaldáliga na ALEMG(1995)
2. Mandato Coletivo DurvalAngelo -Ano 1(1995)
3. Mandato Coletivo Durva/Angelo - Ano 11(1996)
4. Justiça e Paz se Abraçarão (Fraternidade e Política) (1996)
5 Campanha da Fraternidade de 1997 (1997)
6. Mandato Coletivo: Uma Nova Maneira de Legislar (em co-produção com a TV-7 de

Belém do Pará) (1997)
7 Mandato Coletivo Durva/Angelo - Ano III - (1997)
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Sonhos...
acredite neles

é preciso sonhar
mas com condição de crer em nosso sonho,

de examinar com atenção a vida real,
de confrontar nossa observação com nosso sonho,

de realizar escrupulosamente nossa fantasia.

Lênin

Mandato Coletivo do Deputado Durval Angelo
Rua Rodriaues Caldas. 30 - (hinpte 107
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