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Conclusão

Carta dos parlamentares
Há quatro anos, quando fomos eleitos para nossos primeiros mandatos, sabíamos
que a tarefa seria árdua. Afinal, em um contexto de país polarizado e marcado pela
falta de diálogo, a reunião de três parlamentares de diferentes partidos e estados (e
cujas opiniões diferem em diversos assuntos) parecia ser um ponto fora da curva,
uma realidade difícil de conceber. Conseguimos mostrar, no entanto, como é possível
trabalhar por um Brasil mais justo e desenvolvido, unidos por valores em comum. Afinal, não há nada mais democrático do que a busca por convergências na construção
de um projeto de país que contemple a todos e todas. É isso que buscamos fazer
através da idealização do Gabinete Compartilhado.
No Poder Legislativo, encontramos um solo fértil para a transformação, e percebemos
rapidamente a necessidade de boas práticas e o tamanho do impacto que elas teriam.
Após passarmos por experiências inovadoras de campanhas, nosso desejo era trazer
também a perspectiva de renovação para nossos mandatos. Apesar de não conhecermos nenhuma experiência similar no Congresso, víamos o Gabinete Compartilhado
como a materialização do nosso sonho. Ao vê-lo se tornar realidade, percebemos os
mais diversos resultados positivos em virtude da formação de uma equipe técnica e
comprometida com a mudança do nosso país.
Através deste guia, convidamos todos e todas que sonham com uma política e um
Legislativo que resolva os problemas da sociedade a considerarem a idealização de
um gabinete compartilhado. Hoje, olhamos para trás com orgulho desta proposta pioneira no Congresso Nacional, e com a certeza de que outros e outras parlamentares,
também comprometidos com a renovação, podem potencializar o impacto positivo
dos seus mandatos a partir da criação de um gabinete compartilhado.
Alessandro Vieira, Felipe Rigoni e Tabata Amaral.
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Introdução
A percepção dos brasileiros sobre o Congresso demonstra uma preocupação com a
qualidade do poder legislativo no país: 41%1 da população acham a atuação do parlamento “ruim ou péssima” e 49% não confiam no Congresso2. Esse entendimento de
que o parlamento é ineficiente pode ser atribuído à falta de boas práticas no legislativo brasileiro. Muito se fala sobre a importância inegável da renovação de pessoas
para que a política institucional possa de fato representar o povo brasileiro em todas
as suas diversidades e pautas, porém uma vez eleitas(os), estas(es) parlamentares3
devem pensar e implementar práticas que se diferenciam do formato tradicional e disfuncional de se fazer política.
Este documento relata a experiência do primeiro Gabinete Compartilhado no Congresso Nacional, buscando a disseminação desse modelo como uma alternativa para
um Legislativo mais inovador, eficiente e democrático. Por meio do relato sobre a criação do Compartilhado, da contextualização do formato e de seu funcionamento, das
boas práticas pensadas e implementadas pelo gabinete, dos benefícios, alertas, e de
um passo a passo, objetiva-se que parlamentares eleitas possam ter as ferramentas
para replicar e reinventar esta iniciativa de alto potencial de impacto em seus mandatos. Mais do que um guia, este documento é um convite para a implementação de
boas práticas, em que certamente figura a criação e o funcionamento de um gabinete
compartilhado no Legislativo.

1
https://veja.abril.com.br/politica/atuacao-do-congresso-e-reprovada-por-41-dos-brasileiros-diz-datafolha/
2
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2021/09/datafolha-cai-confianca-da-populacao-nas-instituicoes-e-nos-tres-poderes.shtml

4

5

1. Motivação e contexto para a criação do Gabinete Compartilhado no Congresso Nacional
Em 2018, o sentimento antissistema de uma população que buscava o rompimento
com práticas tradicionais percebidas como inadequadas se refletiu no resultado das
urnas: 47% dos deputados foram eleitos para o primeiro mandato. Nesse contexto
de renovação política, foram eleitos três parlamentares do Movimento Acredito4, movimento suprapartidário e progressista de renovação política que defende a justiça
social e a responsabilidade fiscal: o senador Alessandro Vieira (PSDB-SE), delegado
comprometido com o combate à corrupção e a ética na política; o deputado federal
Felipe Rigoni (União Brasil-ES), primeiro cego do Congresso que defende a ciência
e inovação para o desenvolvimento econômico; e a deputada federal Tabata Amaral
(PSB-SP), vinda da periferia de São Paulo, que defende a educação como pilar para
a redução de desigualdades.
Unidos na busca por uma renovação de princípios, práticas e pessoas, e apostando
na atuação conjunta, os três parlamentares idealizaram e começaram o primeiro Gabinete Compartilhado do Congresso Nacional, um espaço de inovação e eficiência
para a construção de políticas públicas baseadas em evidência.
Pensado mesmo antes da eleição, o Gabinete Compartilhado já era uma bandeira
de campanha e do próprio Movimento Acredito que trazia a provocação: por que os
parlamentares unidos por valores do Movimento precisariam de times separados se a
pauta de assuntos a serem votados é a mesma para todos? Após muita investigação e
diálogo sobre a proposta, inclusive para entender se a ideia pioneira era juridicamente
e logisticamente possível, o Compartilhado foi tomando forma como um gabinete focado em políticas públicas e fiscalização e que representaria um avanço tanto simbólico, por ser um projeto coletivo na política institucional liderado por parlamentares de
renovação, quanto concreto, pelos inúmeros benefícios e potencialidades que serão
explorados neste relatório.
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https://movimentoacredito.org/quem-somos/
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2. Por que criar um gabinete compartilhado?
a)

Custo-benefício e economia de recursos

A ideia do Gabinete Compartilhado também parte de uma escolha racional de economia de recursos. A formação de um gabinete compartilhado permite a otimização do
trabalho de um(a) único(a) assessor(a), que muitas vezes realiza o mesmo trabalho
em diferentes gabinetes (e até em diferentes Casas Legislativas). Com o gabinete
compartilhado, é possível que um(a) único(a) assessor(a) – com funções bem definidas – atue no assessoramento simultâneo a três parlamentares, economizando assim
recursos dos gabinetes individualmente. Além disso, o modelo favorece a contratação
de assessores seniores, já que conta com recursos de mais de um parlamentar e amplia as possibilidades de contribuição destes(as) profissionais.

Você sabia?
Cada gabinete economiza 20% de recursos com a formação do Compartilhado, já que possuem menos gastos com contratação de pessoal e têm melhor aproveitamento dos(as)
assessores(as) – os dez assessores do Gabinete Compartilhado, por exemplo, teriam de
ser 30 para suprir as necessidades dos três gabinetes individuais. Ao mesmo tempo,
os três parlamentares parte do Compartilhado estão entre os 20% de parlamentares
com mais relatorias. Ou seja, um gabinete conjunto não apenas economiza recursos como
também potencializa a atuação legislativa dos parlamentares, representando ótimo custo-benefício.

b)

Foco estratégico

Ao gabinete compartilhado é permitido um foco estratégico em ações e projetos significativos, de longo prazo e menos pontuais ou corriqueiros, o que geralmente ocupa
grande parte do rol de tarefas de um gabinete tradicional.
c)

Atuação em duas Casas Legislativas

Um benefício estratégico do Gabinete Compartilhado é a atuação nas duas casas legislativas, o que facilita os esforços de advocacy e as possibilidades de construção e
chances de sucesso de projetos e ações de fiscalização, já que estes contam com o
apoio de parlamentares tanto da Câmara quanto do Senado.
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d)

Formação de grupo político

Especialmente para parlamentares de primeiro mandato, geralmente parlamentares
de renovação, a formação de um gabinete compartilhado pode apoiar na formação
de grupo político, já que ações conjuntas podem potencializar alianças e caracterizar
este grupo perante a opinião pública.
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3. Forma e funcionamento de um gabinete compartilhado
a)

Processo seletivo

Um dos pontos-chave para a formação de um gabinete de alta capacidade, que pudesse assessorar os parlamentares em temas e áreas mais complexas e estratégicas,
como o Gabinete Compartilhado, foi a definição do time a partir de um processo seletivo nacional com ampla concorrência. Com áreas inovadoras dentro de um gabinete,
sobre as quais nos debruçamos na seção a seguir, foi necessário angariar talentos
das mais diversas áreas—do direito à ciência de dados. O processo seletivo que
culminou em um time de alto desempenho selecionado foi amplamente divulgado e
recebeu mais de 13 mil inscrições de todas as regiões brasileiras.
A partir de uma seleção que avaliou as experiências profissionais e formação dos
candidatos, levou em consideração critérios de diversidade, e contou com as fases
de avaliação de currículo, entrevista e, em alguns casos, resolução de cases práticos,
foi possível selecionar um time com diversidade de gênero e racial, comprometido e
capacitado para construir políticas públicas baseadas em evidência. A realização de
processos seletivos para cargos em gabinetes parlamentares, apesar de incomum, é
uma solução que possibilita a formação de um time de ponta com competência técnica para lidar com os desafios complexos do legislativo e desafia a regra de nomeações antiéticas com base em troca de favores, nepotismo, entre outros. Portanto, é
outra importante renovação nas práticas usuais do Congresso liderada pelo Gabinete
Compartilhado e que deve ser altamente considerada por parlamentares interessadas
na construção de gabinetes compartilhados.
b)

Construção coletiva

Organizações do terceiro setor, empresas privadas e alguns órgãos do setor público possuem conselhos estruturados com pessoas experientes nas áreas de atuação
destas organizações, que orientam e avaliam criticamente as ações tomadas pela organização. No caso de um gabinete parlamentar propositivo, um Conselho se faz ainda mais necessário já que os mandatos lidam com os temas mais diversos e buscam
ter uma alta complexidade no entendimento e na proposição de soluções em áreas
variadas. Por isso, o Compartilhado idealizou um conselho para ouvir especialistas e
intelectuais de áreas como educação, política, economia, entre outros. Apesar de não
ter se concretizado como parte da estrutura formal do Compartilhado, o gabinete sempre construiu cada uma de suas propostas ouvindo e articulando com organizações
da sociedade civil, movimentos sociais, especialistas e comunidade acadêmica, e a
população.
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c)

Funções e cargos

A proposta do Gabinete Compartilhado de ser um gabinete com capacidade técnica
para cumprir a função de um mandato parlamentar com êxito depende de uma estrutura interna sólida e bem definida. O Gabinete Compartilhado possui áreas inovadoras,
incomum de serem encontradas em outros gabinetes, como a área de fiscalização e
de dados, e é dividido em quatro grandes áreas: políticas públicas, fiscalização e dados, legislativo e gestão e comunicação. Dentro de cada grande área, há diferentes
funções e responsabilidades que podem (e às vezes precisam) ser desempenhadas
por perfis específicos.
A estrutura interna bem definida do Gabinete Compartilhado, com áreas estratégicas
e pessoas de perfis técnicos, permite o cumprimento pleno da função do Compartilhado de ser um gabinete focado em projetos estratégicos, complexos e de longo-prazo.
Os detalhes de cada função e cargo, incluindo o objetivo, responsabilidades, perfis de
pessoas, e cases de sucesso de cada área podem ser encontrados na seção a seguir.
d)
vo

Uso de ferramentas e técnicas de gestão aplicadas ao processo legislati-

Para idealizar projetos novos, o Gabinete Compartilhado se utiliza de ferramentas,
técnicas e metodologias ágeis de gestão estratégica e de projetos adaptadas ao processo legislativo, trazendo seriedade para o serviço público e transformando sonhos e
ideias boas em projetos concretos e viáveis. Algumas dessas ferramentas e técnicas
são exploradas no decorrer do documento.
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4. Funções e cargos
4.1. Políticas públicas
A área de políticas públicas é uma que caracteriza o trabalho do gabinete compartilhado, por ser a materialização do objetivo do gabinete de solucionar problemas de forma
propositiva e com uma visão de longo-prazo, sendo portanto uma das áreas prioritárias. Ela é dividida em “pensar futuro” e “temas de alta complexidade em plenário”,
sendo que a primeira constrói e propõe soluções próprias, e a segunda trabalha com
os temas já em pauta no plenário.
i)

Pensar futuro

A área “pensar futuro” está diretamente relacionada com os objetivos, necessidades
e bandeiras dos(as) parlamentares em termos de políticas públicas, que podem ser
acordados através de uma agenda periódica de prioridades, com prazo sugerido não
mais longo que um semestre legislativo. É a área que transforma sonhos dos(as) parlamentares e de seus mandatos em projetos reais de políticas públicas, elaborando
pacotes de projetos de lei, por exemplo.
Exemplos de cases importantes do Gabinete Compartilhado dessa área:

Pacote de efeitos da pandemia: pacote de Projetos de Lei que abordou os efeitos
da pandemia na saúde, educação e economia, com propostas que variavam de promoção
da saúde mental nas escolas a atualização da lei de vigilância epidemiológica;
Pacote anticorrupção: após 20 Reuniões Técnicas com especialistas e organizações como Transparência Internacional e Open Knowledge Brasil, o Gabinete Compartilhado elaborou 13 Projetos de Lei e 2 Resoluções que tratam sobre o combate à corrupção
que podem ser encontrados aqui. As propostas estão divididas em seis grandes temas:
transparência e acesso à informação; gênero e corrupção; detecção de corrupção com uso
de tecnologia; promoção da cultura de integridade; contratações públicas e nomeações
em cargos públicos.
ii)

Temas de alta complexidade em Plenário

A área de políticas públicas também trabalha com os temas de alta complexidade
em plenário, relacionados a mudanças estruturais, com relevância nacional e grande
atenção da opinião pública. O compartilhado analisa extensivamente os projetos que
se encaixam nessa definição e trabalha para aprimorá-los, através de emendas por
exemplo, ou para impedir que retrocessos aconteçam. Alguns exemplos são:
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-

Reforma política: o gabinete elaborou quatro notas técnicas (PEC do Voto Im-

presso; Efeitos do Distritão; Cláusula de Desempenho; PLP 112 (Código Eleitoral); Balanço
da Reforma após aprovação), enviou ofício com propostas de modificações à Relatora do
Código Eleitoral e ao TSE para averiguar o real custo financeiro aos cofres públicos caso a
PEC do Voto Impresso fosse aprovada, além de fazer consulta ao TSE sobre distribuição
de Fundos. O Compartilhado também apresentou 9 emendas para o projeto;

Reforma administrativa: o Compartilhado elaborou uma nota técnica com o quadro geral e análise quantitativa da reforma, realizou mais de 20 reuniões com especialistas e organizações estratégicas, e apresentou 10 emendas para o projeto.

4.2. Fiscalização e Dados
A área de fiscalização e dados é outro diferencial importante do compartilhado, desenhada para cumprir uma das próprias e principais funções do Congresso Nacional: a
fiscalização do Poder Executivo. É benéfico que a fiscalização seja feita através do
gabinete compartilhado, pois as ações ganham mais força quando feitas através de
mais de uma parlamentar e casa legislativa. Estes projetos também possuem ampla
receptividade pela mídia e imprensa, portanto além de demonstrar oposição a projetos/governos e contribuir com a transparência da máquina pública, também apoiam
(os)as parlamentares no que tange à divulgação do trabalho do Gabinete Compartilhado e dos próprios mandatos. A área de fiscalização e dados é dividida em watchdog,
monitoramento e análise de dados, cada qual com funções diferentes no processo de
fiscalização e que pedem por pessoas de perfis específicos.
i) “Cão-de-guarda”
O trabalho de watchdog, ou “cão-de-guarda”, é desempenhado por um(a) advogado(a), responsável por monitorar as ações do Executivo (seja através de denúncias
na imprensa, de comunicações oficiais do governo, entre outros meios) e acionar os
órgãos competentes, dando encaminhamento legal/jurídico para a devida fiscalização
de ações irregulares. Alguns dos cases dessa área são:
Ofícios voltados ao Poder Executivo, à Polícia Federal e/ou aos órgãos de controle
que tratam desde temas como instabilidades do Portal da Transparência, até mesmo para
apuração de denúncias ou solicitação de esclarecimentos;
Representações ao TCU ou a PGR visando investigações sobre contratações sem
licitação ou pedidos de investigações sobre compras ilegais ou superfaturadas por Ministérios;
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Ação Popular voltada a apurar o corte na cota de importação de produtos destinados à pesquisa científica, em razão de ato do Ministério da Economia;
-

Notícias-crime por atraso na vacinação de crianças contra Covid-19.

ii) Monitoramento
O trabalho de monitoramento é desempenhado por um(a) auditor(a) ou especialista
em políticas públicas, e se ocupa do monitoramento de políticas públicas e orçamento
do Executivo Federal. Alguns exemplos são:

Ações da Comissão Externa de Acompanhamento do MEC: boletins, relatórios
semestrais, notas de posicionamento, ofícios, requerimentos de informação, etc., feitos
pelo Compartilhado para fiscalização das políticas educacionais do Ministério da Educação.
Ações da CPI da Covid: briefings e pesquisas para inquirições do parlamentar, confecção de plano de trabalho e de relatório de encerramento.
iii) Análise de Dados
O gabinete compartilhado possui uma área dedicada a projetos maiores de análise
de dados que servem principalmente a função de fiscalização, monitoramento e advocacy. Os produtos finais desses projetos são frequentemente painéis e sistemas de
transparência e monitoramento, notas técnicas e relatórios. Neste caso, o(a) analista
de dados busca encontrar irregularidades que ainda não foram investigadas, ou analisar temas complexos de forma inédita e com base em dados, contribuindo com outras
áreas do gabinete, incluindo a de políticas públicas.
Os projetos de análise de dados do Gabinete Compartilhado podem ser encontrados
neste site, aberto ao público. Alguns exemplos dos projetos da área de dados são:

Ineficácia do “tratamento precoce” contra a Covid-19: a partir de uma análise de
“municípios modelo” que apresentariam poucos óbitos em decorrência do uso do “tratamento precoce” contra o Covid, foi possível indicar que não há qualquer efetividade do
suposto tratamento defendido pelo governo federal;
Aumento de militares no governo Bolsonaro: levantamento da fração de cargos
de confiança no governo federal ocupado por militares, de 2013 a 2020, demonstrou o
aumento de militares no governo Bolsonaro;
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Boletim do Diário Oficial da União (DOU): sistema de monitoramento do Diário

Oficial da União (DOU) que seleciona as matérias mais relevantes do dia (incluindo as
publicadas em edições extras) e publica diariamente em formato de boletim em grupos
de WhatsApp;

Desmatamento na Amazônia no governo Bolsonaro: análise da relação histórica
entre o desmatamento na Amazônia e possíveis variáveis explicativas, a relação entre
orçamento federal ambiental e desmatamento, além de avaliar o desempenho das GLOs
ambientais e do governo Bolsonaro na área.

4.3. Legislativo
Os trabalhos desempenhados pelo compartilhado na área legislativa são mais próximos do comum de um gabinete parlamentar; ainda assim, há importantes inovações
na forma com que o compartilhado aborda o trabalho legislativo no Congresso.
i) Advocacy
Um dos trabalhos ligados ao legislativo é o advocacy por projetos, emendas, pautas,
entre outros. Significa viabilizar caminhos entre parlamentares, partidos e atores da
sociedade civil para garantir viabilidade aos projetos, emendas ou requerimentos de
interesse dos parlamentares. Um dos diferenciais do compartilhado é a atuação em
duas instâncias. A estrutura facilita, por exemplo, que emendas semelhantes ou iguais
sejam apresentadas tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado Federal, e
os esforços de advocacy são simplificados, já que há um contato próximo entre assessorias e a análise já vem de um campo comum do compartilhado, dando confiança
para os parlamentares.
ii) Plenário
O Compartilhado possui uma área específica para análise de projetos e vetos em plenário. Assim, cada parlamentar recebe uma orientação individual de voto após uma
análise extensiva que se propõe a considerar além dos benefícios – com base em
evidências – de cada projeto, a orientação do partido, o perfil do(a) parlamentar e os
riscos políticos envolvidos.
iii) Comissões estratégicas
Não são todas as comissões que são de responsabilidade do Gabinete Compartilhado; apenas as comissões estratégicas estão no rol de responsabilidades do mesmo.
Por comissões estratégicas, entende-se comissões que são prioritárias para os(as)
parlamentares, sejam porque são comissões mais ativas, mais significativas em ter-
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mos de projeto político e bandeiras das parlamentares, preferencialmente reunindo
a maioria ou todos(as) os(as) parlamentares do Compartilhado. Esta análise para a
definição das comissões estratégicas deve ser feita conjuntamente. No caso do Gabinete Compartilhado, por exemplo, a Comissão de Educação tanto da Câmara quanto
do Senado é considerada uma comissão estratégica e responsabilidade da equipe
compartilhada.

4.4. Gestão e Comunicação
i) Comunicação e Mobilização
A área de comunicação e mobilização é responsável pelos desdobramentos e divulgação dos materiais, projetos e atuações do gabinete compartilhado, seja através do
desenho de estratégias de disseminação, divulgação nas redes sociais próprias do
compartilhado, ou da comunicação com os gabinetes individuais das parlamentares
para que estes façam ações de comunicação e mobilização a partir da imprensa e
das redes sociais das parlamentares. Por assessorar mais de um(a) parlamentar, o
trabalho de comunicação do Compartilhado é complexo e deve ser cuidadosamente
discutido com as parlamentares e seus gabinetes individuais. No caso do Gabinete
Compartilhado, por exemplo, a comunicação se restringe aos desdobramentos e divulgações de ações do Compartilhado, sendo feita de forma institucional – deixando
as opiniões ou análises sob responsabilidade das comunicações dos próprios parlamentares.
ii) Chefia de Gabinete
A chefia de gabinete é responsável pela gestão de pessoas e projetos do gabinete,
sendo quem delega as tarefas, controla os prazos e garante qualidade técnica dos
trabalhos finalizados. Uma das complexidades da chefia de um gabinete compartilhado é que esta pessoa é a responsável pelo alinhamento entre os chefes de gabinetes
individuais das parlamentares e das próprias parlamentares entre si, sendo portanto
essencial para que haja coesão entre a atuação das parlamentares e orientação geral
para os projetos e assessores do compartilhado. Alguns exemplos de iniciativas relacionadas à coordenação de pessoas e projetos são:

Imersões: no início de cada ano, o time do Compartilhado se reúne em uma imersão para revisitar e refletir sobre o trabalho de cada área do ano anterior, além de acordar
o planejamento do ano;
Bora Falar de Projetos: esta iniciativa acontece periodicamente e traz membros
do Compartilhado para divulgarem e explicarem com mais detalhes ações e iniciativas
19

internas do gabinete para os gabinetes individuais de cada parlamentar e para os outros
membros do Compartilhado, facilitando assim a colaboração, feedback, e alinhamento;

Alinhamentos periódicos (semanais/quinzenais) entre chefias de gabinete: necessário para o acompanhamento de projetos em andamento, recebimento e análise de
demandas para o compartilhado;
Reuniões semanais de feedback: reunião que inclui todos os assessores do compartilhado com o objetivo de acompanhar o progresso semanal e trazer pontos de atenção/feedback;
Planejamento estratégico: necessário elaborar com o time, pactuar com os gabinetes individuais, monitorar e prestar contas.

4.5. Outras áreas possíveis
i) Especializada em temas
É possível que haja pessoas especializadas em temas específicos, especialmente
temas prioritários para e/ou em comum entre as mandatárias. Alguns dos exemplos
de temas são saúde, educação ou segurança. Estes(as) especialistas assumiriam
ou apoiariam nas funções descritas acima, como por exemplo em comissões destes
temas, elaborando políticas públicas sobre estas pautas, auxiliando em matérias legislativas que dizem respeito a estes temas, etc.
ii) Transversais
Também pode ser incluído no organograma pessoas que trabalhem com temas específicos de forma transversal nos projetos do compartilhado. Alguns dos exemplos são
especialistas em integridade, dados, ou diversidade. Diferentemente dos especialistas
em temas, os especialistas das áreas transversais trabalhariam com diversos temas
trazendo uma perspectiva específica, como as sugeridas anteriormente.
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5. Uso de ferramentas e técnicas de gestão aplicadas ao
processo legislativo
a)

Fluxo decisório de priorização das demandas

A priorização das demandas e prioridades é feita considerando a natureza do compartilhado, em que idealmente 70% das prioridades estão relacionadas com projetos compartilhados, 20% com projetos prioritários dos gabinetes que envolvem profundidade
analítica, e 10% com apoio eventual aos gabinetes individuais (“superferramenta”). A
apresentação das demandas é sempre feita à Chefia de Gabinete do compartilhado.
Um momento importante para a priorização de demandas são as reuniões periódicas
(possivelmente semanais) de alinhamento entre as chefias de gabinete.
No caso de projetos compartilhados (70%), a Chefia considera principalmente se o
projeto envolve mais de um parlamentar e se há espaço para a demanda no time do
compartilhado. Para considerar se a demanda se encaixa em projetos prioritários dos
gabinetes (20%), os seguintes critérios são analisados:

i) Gerenciais:
-

O projeto exige profundidade analítica?

Há equipe com qualificação o suficiente e disponível no gabinete individual da
parlamentar?

ii) Políticos:
-

O projeto é prioritário para a parlamentar?

-

O projeto é prioritário para o país?

-

O projeto é alinhado com o grupo político do Gabinete Compartilhado?

iii) Equilíbrio:
tes?

A distribuição dos esforços do compartilhado está equilibrada entre os gabine-

No caso da solicitação do compartilhado para apoio eventual dos gabinetes (“superferramenta”, 10%) o que deve ser evitado (explicação em “pontos de alerta”), as perguntas a serem consideradas são:
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Trata-se de uma consulta de baixa complexidade e que exige pouco tempo?

-

Há uma área especializada no organograma do compartilhado?

-

O gabinete solicitante tem equipe para fazê-lo?

b)

Formatação em consenso x Formatação em cardápio

Por se tratar de um gabinete compartilhado, é esperado que os(as) parlamentares que
o formaram tenham certa afinidade política e ideológica. Ainda assim, a possibilidade
de divergência existe e deve ser levada em consideração nos produtos e projetos do
Compartilhado. Para isso, é preciso avaliar o formato de projetos construídos(as) para
os(as) parlamentares. Certas vezes, a formatação em consenso é necessária e/ou suficiente. Neste formato, o Gabinete Compartilhado propõe uma única solução ou produto e busca criar consenso entre os(as) parlamentares. Um exemplo deste formato
são pacotes de projetos apoiados por todas as parlamentares ou relatórios assinados
por todas as legisladoras.
Alternativamente–em casos em que o dissenso se faz presente e a tentativa de construção de consenso é, por vezes, demasiadamente dispendiosa ou improdutiva–o
compartilhado pode propor mais de uma possibilidade, através da formatação em
cardápio, em que cada parlamentar pode desenhar, com o time e de acordo com as
suas preferências técnicas e políticas, o formato e o conteúdo do produto. É importante que o gabinete tenha a maturidade de aceitar as divergências, quando existirem,
e de se adaptar para tal. No caso de emendas para um projeto de lei, por exemplo, o
compartilhado pode propor uma série de emendas para todas as parlamentares, que
por sua vez podem escolher as emendas que melhor as servem. Neste caso, há a
possibilidade de um(a) dos(as) parlamentares protocolar todas as emendas propostas, e outro(a) protocolar apenas uma, se entender que assim deve fazer.
c)

Planejamento estratégico

O planejamento estratégico do Gabinete Compartilhado é construído em etapas que
envolvem conversa com os(as) parlamentares, apoio de consultoria legislativa externa e discussão em imersões coletivas com o time. O ideal é que o planejamento
seja dividido em poucas (2-3) frentes de atuação, com projetos bem estabelecidos e
alinhados, metas alcançáveis e possíveis de serem quantificadas, e áreas/pessoas
responsáveis por cada etapa. Durante o período do planejamento (semestral ou anual), é possível fazer o acompanhamento das metas, e no final do período, quantificar
o sucesso de cada meta, seja a partir de entregas ou de avaliações dos(as) parlamentares sobre o trabalho realizado.
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d)

Metodologias ágeis

O uso de metodologias ágeis (como Scrum, Kanban, Lean, etc.) para a gestão de
projetos internos no Gabinete também é frequente e encorajado. Assim, as entregas
finais podem ser divididas em etapas que facilitam a execução e garantem o sucesso
do resultado final, já que há uma preocupação constante com a melhoria dos processos que são revisitados em ciclos de desenvolvimento curtos. Alguns projetos específicos do Compartilhado, por exemplo, foram realizados com o Scrum, principalmente
os projetos relacionados à fiscalização e análise de dados. Além disso, o Compartilhado já se utilizou de reuniões diárias de acompanhamento de projetos.
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6. Pontos de alerta
Como pioneiro em assessoramento de mais de um parlamentar, o Gabinete Compartilhado encontrou dificuldades e pôde se readaptar a partir delas. Os pontos de alerta
a seguir são úteis para entender as complexidades presentes na construção de um
gabinete compartilhado e poder se antecipar a elas, aprendendo com a jornada inédita do Gabinete Compartilhado. As soluções para estes problemas dependem das particularidades de cada gabinete compartilhado, portanto não serão o foco desta seção,
mas espera-se que apenas o conhecimento dos possíveis desafios seja útil.
a)
Amparo artificial (“muleta”) para deficiências em gabinetes individuais
e interação com gabinetes locais
Como visto anteriormente, os parlamentares, além de serem assessorados conjuntamente pelo Gabinete Compartilhado, possuem seus próprios gabinetes. Certos temas
e projetos, principalmente os mais estratégicos, são de responsabilidade do Compartilhado, enquanto a maioria das responsabilidades rotineiras de um mandato é de
incumbência dos gabinetes individuais dos parlamentares, e há projetos na interseção
entre os gabinetes.
Um ponto de atenção na divisão de atribuições é quando o gabinete compartilhado
começa a ser requisitado para além de suas responsabilidades para suprir deficiências nos gabinetes individuais das parlamentares. É importante que a divisão de
objetivos, funções, e tarefas esteja clara e que o processo de atribuição de tarefas e
responsabilidades ao gabinete compartilhado seja feito de forma intencional, mantendo em mente o motivo de existência do compartilhado. Uma deturpação na função do
gabinete compartilhado, fazendo com que este comece a ser requisitado para apoiar
os gabinetes individuais em suas debilidades, pode tirar a atenção e energia dos projetos mais estratégicos e a longo-prazo que devem ser o foco e a razão de existir do
compartilhado.
Além disso, é importante considerar que Gabinete Compartilhado é uma iniciativa que
acontece no Congresso Nacional com parlamentares do nível federal que têm também, evidentemente, atuação em seus estados. Portanto, além do fluxo que existe entre o Compartilhado com os gabinetes individuais dos parlamentares, também há uma
relação entre o Compartilhado e os gabinetes locais. É preciso que essas dinâmicas
sejam pensadas e discutidas em conjunto, para que, novamente, não haja sobrecarga
do compartilhado ou desvio de sua essência, e para que ao mesmo tempo os gabinetes locais estejam alinhados com o trabalho desempenhado pelo compartilhado.
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b)

Engolimento de pautas do dia-a-dia (gabinete reativo)

O Gabinete Compartilhado existe para ser uma estrutura propositiva, que ajude a
construir propostas de alto impacto a partir do legislativo. É importante que este gabinete não seja engolido pelas pautas rotineiras de um mandato parlamentar, com
perigo de, assim como no alerta anterior, ser desviado de sua essência.
c)

Descentralização de demandas

É importante que a comunicação entre os gabinetes individuais parlamentares e o
gabinete compartilhado seja forte e rotineira, e os papéis bem estabelecidos, considerando que ter uma estrutura de assessoramento adicional aumenta a complexidade
e pode levar a uma descentralização de demandas, já que podem ser repassadas a
mais de um gabinete.
Uma iniciativa importante é o alinhamento frequente entre as chefias de gabinete dos
gabinetes individuais dos parlamentares e do gabinete compartilhado, e a criação de
estruturas que integrem o compartilhado e seus assessores com os outros gabinetes
individuais e assessores dos mesmos.
Dado que é pré-requisito para o bom funcionamento do Gabinete Compartilhado que
ele seja encarado como prioridade pelos(as) mandatários(as), é necessário o alerta
para que essa atenção contínua com as atividades do gabinete não seja diluída, já
que, por vezes, as suas atividades não estão em contato com a natureza mais puramente política de um mandato. É importante que isso seja levado em consideração no
planejamento do Compartilhado e que haja uma comunicação eficiente e valorização
das atividades, principalmente por parte dos(as) parlamentares, para que o trabalho
esteja alinhado com as demais prioridades dos mandatos, para a motivação dos(as)
colaboradores(as) e para garantir a excelência das entregas.
Uma saída para este potencial desafio, ainda não testada, seria o revezamento da
coordenação do Gabinete Compartilhado entre os(as) parlamentares – de modo que
haja sempre um(a) parlamentar responsável pelos aspectos materiais e motivacionais
do time, respeitando seu modelo de funcionamento.
d)

Dissenso

Por assessorar mais de uma parlamentar, é natural que o Gabinete Compartilhado
lide com dissenso e posições políticas e ideológicas divergentes. É importante que
haja certo tipo de compartilhamento de valores, intenções e visões de mundo entre
as parlamentares no momento de idealização conjunta do gabinete, já que isso pode
facilitar na construção conjunta e evitar maiores desgastes futuros, mas mesmo essa
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identificação baseada em valores não é suficiente para que não haja divergências
naturais e democráticas no trabalho político.
É importante que o gabinete compartilhado não apenas aceite a legitimidade do dissenso entre as parlamentares e gabinetes individuais, mas trabalhe ativamente para
apoiar os mandatos em suas particularidades, já que este é por si só um diferencial
do compartilhado. A formatação em consenso x formatação em cardápio é uma das
ferramentas úteis apresentadas anteriormente para a prática deste processo, mas
também é importante que a ideia do dissenso seja naturalizada e incorporada entre
os mandatos e times em suas tarefas.
e)

Falta de orçamento próprio

Considerando que o gabinete compartilhado é uma iniciativa das parlamentares de
união dos gabinetes, e não um gabinete a parte previsto na legislação e no regimento,
o compartilhado não possui orçamento próprio, dependendo assim da cessão de orçamento por parte dos mandatos das parlamentares. É preciso que cada parlamentar
estabeleça a quantidade de orçamento que será destinado ao gabinete compartilhado, para a contratação de pessoal, por exemplo, e que isso seja acordado de antemão
e revisto periodicamente para que não haja grandes inseguranças.
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7. Passo a passo para montar um gabinete compartilhado

a)
do

Confirmar o grupo de eleitos(as) que será parte do gabinete compartilha-

É preciso que haja um grupo de parlamentares eleitos(as) entusiasmados(as) e comprometidos(as) com a idealização e criação de um gabinete compartilhado. Estas parlamentares não precisam ser do mesmo partido, unidade federativa, ou Casa, mas
precisam compartilhar valores, visão de mundo e objetivos em comum, essenciais
para a colaboração.
É fundamental que os(as) parlamentares e as chefias de gabinetes estejam motivadas
a montar a estrutura e a trabalhar em conjunto com os demais, entendendo os potenciais e as limitações do modelo de gabinete compartilhado.
b)

Definir cota de pessoal e orçamento

Por não possuir orçamento próprio, o gabinete compartilhado depende de uma cota
do orçamento de cada parlamentar que integra o compartilhado. Por isso, é importante que logo no início seja acordado quanto cada parlamentar irá dedicar mensalmente
de sua verba de gabinete para o compartilhado, e consequentemente, quantas pessoas serão contratadas por cada gabinete individual das parlamentares.
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c)

Definir espaço físico

É importante que os(as) assessores do gabinete compartilhado tenham um espaço físico, de preferência independente, para o trabalho. É necessário acordar se algum(a)
dos(as) parlamentares irá ceder este espaço.
d)

Definir áreas de atuação, estrutura interna e perfil dos(as) assessores(as)

Mantendo em mente o objetivo do gabinete compartilhado, ou seja, priorizando atividades que não sejam do dia-a-dia dos gabinetes, é necessário definir as áreas de atuação específicas do compartilhado, como as sugeridas no capítulo “cargos e funções”,
e a distribuição das tarefas dentro de cada área, como por exemplo as comissões que
serão de responsabilidade do compartilhado. A decisão sobre as áreas que integrarão
o compartilhado norteia a quantidade e perfil necessário de assessores.
e)

Definir fluxo de demandas e estratégias de priorização

Como visto anteriormente, alguns dos desafios da formação de um gabinete compartilhado é a potencial descentralização das demandas e o uso do compartilhado como
amparo artificial dos gabinetes individuais. Por estes motivos, é importante acordar
previamente o fluxo ideal de demandas e as estratégias de priorização dessas demandas, e revisitá-las sempre que necessário.
f)

Elaborar e aprovar um planejamento estratégico

Por ser um gabinete com foco propositivo e estratégico, o planejamento estratégico
deve guiar a atuação rotineira do compartilhado. Instruções mais detalhadas para a
elaboração do planejamento estratégico podem ser encontradas na seção sobre ferramentas e técnicas de gestão.
g)
Estabelecimento de rotinas de gestão e comunicação (feedback, reuniões
diárias, diálogos multissetoriais, imersões)
É sugerido que logo no início do trabalho legislativo o gabinete compartilhado construa estruturas e rotinas de gestão e comunicação, como espaços periódicos para
feedback em time, diálogos multissetoriais, imersões, entre outros. Estes esforços são
comumente liderados pela chefia de gabinete e alguns exemplos foram explorados
anteriormente na seção “funções e cargos”.
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8. Outras práticas inovadoras e diferenças com relação ao
Gabinete Compartilhado
a)

Gabinetes tradicionais

Os gabinetes assessoram um(a) parlamentar em específico. Eles são responsáveis
por apoiar a parlamentar nas atividades rotineiras do exercício do mandato, auxiliar
nas tomadas de decisões, possibilitar o contato com sua base eleitoral, elaborar projetos, entre diversas outras responsabilidades.
Em relação a cargos internos, os gabinetes tradicionais usualmente não contam com
um assessor parlamentar específico para análise de projetos do Plenário e orientação
de voto individual, já que as deputadas costumam seguir a orientação dos partidos ou,
no caso de votos para a derrubada de vetos, os acordos com o governo. Outro ponto
em comum sobre os gabinetes tradicionais é que os mesmos estão muito presentes no
dia-a-dia dos(as) parlamentares, solucionando questões emergentes e muitas vezes
se atendo às atividades rotineiras do mandato - restando, portanto, pouco ou nenhum
fôlego para pensar e trabalhar em projetos estratégicos ou de maior profundidade.
O Gabinete Compartilhado é uma proposta de renovação de práticas na política institucional, e portanto conta com assessores bem qualificados buscando, através das
várias iniciativas sobre as quais este relatório se debruça, trazer eficiência e qualidade
técnica para os mandatos de forma ética. O Gabinete Compartilhado também se propõe a pensar e elaborar projetos estratégicos e com certa complexidade e visão de
longo prazo, e não fica imerso na rotina dos mandatos. Além disso, o Compartilhado
orienta individualmente os parlamentares em relação às votações de projetos e vetos,
analisando cada um e elaborando um parecer próprio para o parlamentar.
b)

Mandato coletivo

O mandato coletivo é uma alternativa à personalização da representatividade na política institucional que traz a divisão do poder legislativo entre mais de uma comandatária. O(a) parlamentar eleito(a), e legalmente titular do mandato, compartilha o
poder com coparlamentares, reforçando a importância de projetos coletivos de poder,
aumentando a representatividade em espaços políticos e ampliando a democracia
nos processos decisórios. O mandato coletivo funciona a partir de 3 pilares: 1) parlamentar: o(a) eleito(a), que administra e ocupa legalmente um assento legislativo; 2)
coparlamentares: cidadã(o) que participa de um mandato coletivo ou compartilhado
para influenciar e até mesmo para determinar a posição da parlamentar em votações
ou no exercício de outras atividades legislativas; 3) estatuto do mandato: é um acordo,
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um contrato formal ou informal ou uma carta de compromisso capaz de delimitar os
elementos fundamentais do vínculo contratual entre parlamentar e coparlamentares.
Importante ressaltar que, independente do número de coparlamentares, para fins legais, a candidatura e o mandato é representado por um(a) único(a) candidato(a).
São exemplos desse tipo de mandato: Bancada Ativista (Assembleia Legislativa de
São Paulo), Juntas Codeputadas (Assembleia Legislativa de Pernambuco), Coletiva
Bem Viver (Câmara de Vereadores de Florianópolis).
O gabinete compartilhado, porém, não é uma divisão de poder no mandato ou entre
co-mandatários(as), e sim um gabinete de assessoramento complementar, que se
direciona a mais de um mandato. Neste caso, os(as) parlamentares são assessorados(as) por seus próprios gabinetes, para além de um gabinete compartilhado que
impulsiona seus mandatos, que seguem o formato tradicional no sentido de serem
ocupados por um único parlamentar.

Mandato Coletivo

Gabinete Compartilhado
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c)

Estruturas de liderança

As estruturas de liderança são gabinetes que orientam os(as) parlamentares de cada
partido nas votações e oferecem um suporte estruturado para os gabinetes individuais destes(as) parlamentares. Por serem estruturas robustas, geralmente possuem
assessores que se dedicam para temas específicos, o que contribui para que as estruturas de liderança produzam notas, posicionamentos e outros insumos aprofundados de cada projeto, além de fazerem análise de mérito (o conteúdo material dos
projetos de lei em votação), acompanhamento de processo dos mesmos e possuírem
um assessor dedicado ao apoio burocrático, administrativo e legislativo dentro do plenário.
De acordo com o regimento interno da Câmara, para ter direito às lideranças, a representação partidária deve ser de ao menos 5 deputados eleitos e, no Senado, deve
ser de ao menos 3 senadores do partido. A liderança é ocupada por todos os parlamentares do Partido e é gerenciada pelo Líder Partidário, que norteia e direciona as
orientações de votação dos demais parlamentares - além de representar o bloco de
parlamentares no colégio de líderes – instância que define as pautas de votações no
plenário.
Entre as principais diferenças dos Gabinetes de Liderança para o Gabinete Compartilhado está que o Compartilhado entende e respeita as individualidades dos parlamentares de partidos diferentes, celebrando a diversidade de posicionamentos, buscando
a construção na convergência, impulsionando os mandatos de forma mais direta e
analisando riscos políticos individuais. Ou seja, o Gabinete Compartilhado não busca
necessariamente um único entendimento, embora se apoie no diálogo e na busca de
soluções convergentes quando possível, apoiando de forma personalizada os mandatos dos parlamentares assessorados, já que a preocupação do Compartilhado não
está voltada para marcar posição em temas e projetos, mas para construir soluções
com base em evidência. Além disso, o Compartilhado atua nas duas casas: na Câmara dos Deputados e no Senado Federal.
d)

Movimentos de renovação

Os movimentos de renovação são entidades privadas sem fins lucrativos pela renovação de pessoas e práticas na política. Através deles, membros da sociedade civil podem participar mais ativamente da política institucional, defender bandeiras e pautas,
marcar posicionamentos, se organizarem politicamente, mobilizarem cidadãos, entre
outros. São exemplos de movimentos de renovação: Acredito, Agora e Livres.
O Compartilhado, apesar de ser uma iniciativa de três parlamentares que se conec36

taram a partir do movimento de renovação política Acredito, não é um movimento de
renovação, já que é um gabinete parte da estrutura do Congresso Nacional, e não
uma organização da sociedade civil ou entidade privada.
e)

Escolas e Redes de Formação para Políticos

As escolas e redes de formação para políticos capacitam lideranças políticas para o
exercício da democracia através da seleção de líderes notáveis, formação em temas
pertinentes para o exercício do mandato parlamentar e da conexão entre mandatários
e futuros políticos. Alguns dos exemplos são RenovaBR, RAPS e Vamos Juntas.
O Gabinete Compartilhado não oferece capacitação externa para lideranças políticas
e não atua como uma rede de conexão entre pessoas na política. Além disso, não é
um movimento ou iniciativa parte do terceiro setor ou da sociedade civil, como as escolas e redes de formação para políticos.
f)

Consultoria legislativa

A consultoria legislativa é estrutura parte da Câmara dos Deputados e do Senado
Federal que, como o nome sugere, presta consultoria e assessoria técnica sobre assuntos legislativos para as parlamentares, assessores, comissões, e outros, quando
acionada. Os consultores legislativos escrevem discursos, preparam pareceres para
relatores, elaboram projetos de lei e outros projetos legislativos, e realizam estudos
de assuntos específicos. Os consultores não trabalham nos gabinetes ou para uma
parlamentar em específico, mas são concursados, parte da estrutura do Congresso
Nacional e estão à disposição de todas as parlamentares.
O Gabinete Compartilhado, apesar de realizar tarefas semelhantes, como a elaboração de estudos, propostas legislativas e pareceres, é parte do gabinete de alguns
parlamentares específicos, e não serve a toda a estrutura do Congresso Nacional, já
que os assessores do Compartilhado são contratados e não concursados para o cargo que exercem.
g)

Delivery Units

Delivery Units apoiam governos em funções estratégicas de gestão, monitoramento
e aperfeiçoamento de performance, e coordenação alinhada de ações. Através da
implementação de práticas de gestão de projetos e comunicação interna eficientes,
os Delivery Units buscam assegurar que as políticas públicas sejam planejadas e implementadas de forma sistemática e eficiente, representando uma inovação técnica e
cultural em governos. Este modelo foi implementado em governos como do estado de
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Maryland (EUA), Pernambuco, Malásia, Reino Unido, entre outros.
O Gabinete Compartilhado, apesar de se valer de várias estratégias ágeis e efetivas
de gestão, não tem como principal objetivo aprimorar funções gerenciais para melhoria do serviço público.
h)

Think Tanks

Think Tanks são institutos de pesquisa e advocacy de políticas públicas que elaboram
análises e recomendações que embasam e influenciam formuladores e implementadores de políticas públicas, funcionando como verdadeiros laboratórios de ideias.
Alguns exemplos são: Fundação Getúlio Vargas (FGV), Centro Brasileiro de Análise e
Planejamento (CEBRAPE) e Economic Policy Institute.
O Gabinete Compartilhado também elabora pesquisas e notas técnicas, além de fazer ações de advocacy, mas é parte integrante da estrutura do Congresso Nacional
e possui outras atribuições além das tradicionais funções técnicas dos Think Tanks.
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Arranjo

Gabinetes
tradicionais

Mandato coletivo

Estruturas de
liderança
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O que é

Como funciona

Exemplos

Gabinetes que
assessoram uma
parlamentar individualmente

Geralmente pouco
eficientes por causa
da mão de obra
desqualificada, da
imersão no dia-a-dia
da parlamentar, do
pouco foco estratégico e de casos de
corrupção

-

As coparlamentares
Exercício de cargo
influenciam e até
legislativo em que a
Bancada Ativista,
mesmo determinam
representante eleita
Juntas Codeputadas
a posição da parlacompartilha o poder
e Coletiva Bem Viver
mentar em atividado mandato
des legislativas
Orientam as parlamentares de cada
partido nas votações de acordo com
Estrutura partidária
o entendimento da
que apoia gabinetes
bancada e oferecem
individuais
um suporte estruturado para os gabinetes individuais destas parlamentares

-

Movimentos de
renovação

Entidades privadas
sem fins lucrativos
pela renovação de
pessoas e práticas
na política

Atuam com mobilização da sociedade civil por pautas
políticas

Acredito, Agora! e
Livres

Escolas e Redes
de Formação para
Políticos

Iniciativa da sociedade civil para a capacitação de líderes
políticos

Oferecem formação
e redes de conexão para lideranças
interessadas em
ingressar na política
e mandatários

RenovaBR, RAPS e
Vamos Juntas

Consultoria
legislativa
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Estrutura parte do
Congresso Nacional

Presta consultoria
e assessoria técnica sobre assuntos
legislativos para
todas as parlamentares, assessores,
comissões, e outros,
quando acionada

-

Delivery Units

Apoiam governos
em funções estraTimes internos
Implementado em
tégicas de gestão,
à gestão pública
governos como do
monitoramento e
focados em garantir
estado de Maryland
aperfeiçoamento de
a boa entrega de
(EUA), Pernambuco,
performance, e coorpolíticas públicas
Malásia, Reino Unido
denação alinhada de
ações

Think Tanks

Institutos de pesquisa e advocacy de
políticas públicas

Desenvolvem análises e recomendações que embasam
e influenciam formuladores e implementadores de
políticas

Gabinete
Compartilhado

Gabinete de assessoramento complementar que se
direciona a mais de
um mandato parlamentar

Apoia e impulsiona
os mandatos com
uma visão mais de
longo-prazo, construtiva e estratégica

Fundação Getúlio
Vargas (FGV), Centro
Brasileiro de Análise
e Planejamento (CEBRAPE) e Economic
Policy Institute
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9. Conclusão
Além de trazer sugestões importantes, este guia tem como objetivo ser o início de
uma conversa sobre esse modelo inovador no trabalho político que é o Gabinete
Compartilhado, encorajando o surgimento de novos gabinetes compartilhados Brasil
afora e incentivando que este modelo seja também recriado e reimaginado.
Para diálogos ou dúvidas sobre o primeiro Gabinete Compartilhado do Congresso
Nacional, nos contate por email (comunicacao.gabcompartilhado@gmail.com) ou
Twitter (@gcompartilhado). Se você, encorajado(a) e apoiado(a) por este guia, começou um gabinete compartilhado por melhores práticas no trabalho político e legislativo,
compartilhe suas inovações com a hashtag #OFuturoÉCompartilhado, e também se
conecte através dela com outros(as) mandatários(as) pelo país comprometidos(as)
com uma cultura política de renovação e eficiência.
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Pepe Tonin
Assistente de políticas públicas
Carolina B. Lindquist
Assessor de comunicação
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