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Assessoria de Gabinete 

Francisco Sobrinho 
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Thiago Carvalho 

Maria Celinalva 
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Acompanhe e fiscalize o mandato 

Site: 

deputado.reginaldoveras.com.br 

e-mail: 

contato@deputado.reginaldoveras.com.br 

telefone: 

3348.8122 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bandeiras: 

Educação 

Saúde 

Trabalhismo 

Direitos humanos 

Cultura 

Transparência 

Defesa de 

concursos públicos 

 

 

MISSÃO: 

Representar a população do DF; 

Contribuir para o avanço da 

legislação distrital; 

Fiscalizar as ações do Poder 

Executivo local; 

Fortalecer a organização dos 

trabalhadores por meio de um 

mandato democrático e participativo. 

Valores: 

Excelência 

Ética 

Atendimento humanizado 

Responsabilidade social 

Compromisso com a 

economia do dinheiro 

público 

 



 

          

COMUNICAÇÃO

Acompanhar o 
parlamentar na 

mídia

Atender a imprensa

Divulgar o mandato

Mensurar e 
acompanhar a 

imagem do 
deputado perante o 

eleitor

JURÍDICO

LEGISLATIVA

Análise de mérito, 
contitucionalidade e 

legalidade de 
Projetos de Lei

Propor Projetos de 
Lei que atendam aos 

interesses da 
sociedade do DF

Elaborar emendas 
ao orçamento para 

atender as 
demandas da 

população do DF

Acompanhar a 
execução 

orçamentária do DF 
e os projetos de 

alteração do 
orçamento

PLENÁRIO

Exercer com 
excelência o papel 
de fiscal do Poder 

Executivo

Discutir os 
problemas que 

afetam a 
coletividade por 

meio de reuniões e 
audiências públicas

Acompanhar os 
trabalhos do 

Plenário e das 
Comissões 
Temáticas

POLÍTICO

Abrir canal de 
comunicação com 

os vários segmentos 
de trabalhadores e  

seus representantes 
legais

Procurar ser fonte 
de ligação entre 

Poder Legislativo e 
Poder Executivo 
para atender as 

demandas da classe 
trabalhadora

Realizar visitas 
técnicas a 

instituições e 
órgãos públicos 

buscando soluções 
para os problemas 

enfrentados
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A nossa missão 

Definir as estratégias do mandato; 

Representar a sociedade por meio 

de um mandato junto às 

instâncias do Executivo, 

Legislativo e Judiciário; 

Legislar a respeito das matérias de 

interesse público; 

Deliberar sobre os assuntos 

apresentados pela sociedade 

como prioritários; 

Propor mecanismos de participação 

da sociedade junto à CLDF; 

Lutar pela educação pública de 

qualidade para todos; 

 

 

 

Combater a todo tipo de 

discriminação: de gênero, 

racial ou por orientação sexual; 

Realizar um mandato transparente, 

com responsabilidade no gasto 

do dinheiro público; 

Fiscalizar os Poderes Executivo, 

Legislativo e Judiciário para 

que cumpram com a 

Constituição Federal e demais 

leis 

Defender os aprovados em concurso 

público 

Defender que as vagas no serviço 

público sejam preenchidas por 

concursados. 

 



 

Chefe de 

Gabinete 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assessorar o deputado nas 

atividades parlamentares; 

Representar o deputado quando 

solicitado; 

Planejar e executar as iniciativas 

parlamentares que vão ao 

encontro do interesse 

público ou correlacionadas 

ao mandato parlamentar; 

Assessorar o deputado no 

planejamento, coordenação 

e orientação das atividades 

relacionadas ao processo 

legislativo; 

Coordenar os assessores 

parlamentares na 

organização e planejamento 

de pesquisas e iniciativas 

para execução de projetos e 

proposições em geral. 

 



 

Gerente 

Administrativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Coordenar as atividades 

administrativas do gabinete 

parlamentar; 

Dirigir a equipe de servidores, de 

acordo com a orientação do 

parlamentar; 

Tratar de assuntos relacionados à 

contratação, exoneração, 

frequência, férias e outros 

assuntos dessa natureza; 

Redigir ofícios e correspondências; 

Assessorar o parlamentar nas 

reuniões, audiências públicas 

e outros eventos; 

Acompanhar matérias legislativas e 

as publicações oficiais de 

interesse do parlamentar; 

Cumprir outras atividades de apoio 

inerentes ao exercício do 

mandato parlamentar. 

 



 

Assessoria 

Técnica e 

Política 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acompanhar, analisar e informar 

sobre atos e atividades dos 

sindicatos e associações; 

Exercitar a função de relações 

públicas com todos os 

setores organizados da 

sociedade civil;  

Acompanhar o parlamentar em 

visitas técnicas, de inspeção 

e sociais a órgãos e 

entidades públicas e 

privadas; 

Assessorar o parlamentar em 

matéria administrativa, 

analisar a organização e o 

funcionamento dos serviços 

e atividades do gabinete, 

propondo adoção de 

métodos de trabalho, bem 

como medidas tendentes a 

aumentar a eficiência e 

produtividade dos trabalhos 

do gabinete parlamentar. 

 



 

Assessoria  

Jurídico 

Legislativa 

  

 

 

 

            

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordenar, acompanhar e executar 

ações de intercâmbio de 

informações da Câmara 

Legislativa relativos a 

assuntos legislativos; 

Sugerir, elaborar projetos e 

acompanhar a tramitação de 

proposições de interesse do 

parlamentar; 

Realizar estudos e atender a 

consultas sobre assuntos do 

mandato legislativo; 

Atender às necessidades de 

consultoria ou 

assessoramento às 

Comissões que o 

parlamentar participar; 

Executar trabalhos técnicos que lhe 

forem solicitados pela 

administração; 

Acompanhar o PPA e a LOA para 

melhor gerir o orçamento do 

gabinete e da CLDF. 

 



 

Assessoria  

de 

Comunicação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Divulgar as atividades do 

parlamentar por meio de 

distribuição de conteúdos 

informativos em seu portal 

na internet, além de divulgar 

em outras mídas; 

Promover ações de relações 

públicas e divulgação 

institucional que aproximem 

o parlamentar da sociedade, 

sejam presenciais ou com o 

auxílio de plataformas 

digitais e redes sociais; 

Apoiar iniciativas que promovam o 

conhecimento e a cidadania; 

Gerenciar a comunicação interna; 

Acompanhar o parlamentar em 

plenário, comissões e 

agendas, tanto legislativas 

quanto externas; 

Cuidar da imagem do parlamentar 

de forma a fortalecê-la 

Fotografia, filmagem, produção de 

material gráfico/informativo; 

 

Arquivar matérias veiculadas sobre 

o parlamentar, com o 

objetivo de criar uma 

memória física e digital do 

mandato; 

Registrar as atividades a partir de 

fotos e vídeos; 

Trabalhar em prol de um mandato 

transparente a partir da 

disponibilização da agenda 

mensal do parlamentar; 

Apoiar iniciativas que promovam o 

conhecimento e a cidadania; 

Implementação do site:                  

boletins periódicos de 

informação; enquetes;                 

posicionamentos dos votos 

em plenário; 

Parceria com a Assessoria 

Jurídico/Legislativa para 

divulgação dos PLs que 

estarão na pauta e o 

posicionamento do 

parlamentar. 

 



 

 

PROPOSTAS, PROJETOS E COMPROMISSOS 

 

 

 

 

 



 

PROPOSTAS E PROJETOS 

 

PROPOSTA - PROJETO FINALIDADE COMO CUMPRIR 

 

 

 

 

Amortização de precatórios nos 

impostos 

 

O Governo do DF tem dívidas de décadas 

com os servidores públicos locais e 

sempre argumenta que não há recursos 

no orçamento para pagar. E que, se 

pagar, o governo local quebra. Necessário 

se faz que a situação se encontre uma 

solução para que os servidores não 

continuem sendo prejudicados. 

 

 

Apresentarei um projeto para que tais 

dívidas sejam abatidas anualmente nos 

impostos locais, como IPTU e IPVA. Desta 

forma, os servidores públicos receberão 

de forma indireta sem risco de quebrar as 

contas do GDF. 

 

 

 

 

Obrigatoriedade de cobrança da 

História e Geografia do DF nos 

concursos públicos locais 

 

Considerando que há um percentual 

significativo dos candidatos aos concursos 

locais são oriundos de outros estados, a 

cobrança desse conteúdo seria uma forma 

de privilegiar os candidatos locais. 

Ressalto que vários estados da federação 

têm leis semelhantes a essa. Outra 

proposta na área de concurso é que o 

tempo de residência do DF seja usado 

como título e/ou critério de desempate. 

 

Apresentarei Projeto de Lei para alterar a 

Lei Geral dos Concursos do DF ou Lei 

4.949. No projeto pretendo incluir incisos 

que visem aperfeiçoar as normas relativas 

aos concursos públicos no âmbito do DF, 

como é a exigência de conhecimentos de 

questões referentes à realidade étnica, 

social, histórica, geográfica, cultural, 

política e econômica do DF e da Região 

Integrada de Desenvolvimento do DF e 

Entorno.  

 



 

 

 

Descentralização e ampliação das 

instalações da ESCS 

 

A Escola Superior de Ciências da Saúde 

do GDF foi uma inegável conquista da 

população local, mas precisar ser 

ampliada a fim de democratizar os cursos 

de medicina e de enfermagem. 

 

 

Trabalharei para levar às cidades do DF a 

Escola Superior de Ciências Sociais – 

ESCS, garantindo a toda a população a 

oportunidade de cursar Medicina e 

Enfermagem 

 

 

 

Ampliar e abrir os CILs para a 

comunidade 

 

Diferentemente do passado, os CILs 

atendem somente estudantes da escola 

pública, limitando o acesso ao estudo de 

uma língua estrangeira para milhares de 

cidadãos.  

 

 

Criarei um Projeto de Lei que tratará o 

direito à igualdade de condições para o 

acesso aos Centros Interescolares de 

Línguas do Distrito Federal. 

 

 

 

Padronizar o calendário escolar das 

redes públicas e particulares 

 

Professores que trabalham em várias 

escolas particulares ou nas redes públicas 

e privadas de ensino têm prejuízo no 

recesso de meio de ano e nas férias, visto 

que cada escola têm um calendário 

próprio. A padronização também facilitaria 

a vida das famílias que têm filhos em 

mais de uma escola. 

 

 

Pretendo realizar Audiência Pública para 

ouvir a comunidade escolar e discutir 

possíveis mudanças no calendário de 

ensino das escolas públicas e privadas na 

tentativa de aproximar datas de início das 

aulas, férias, recessos e feriados.  

 

 

 

 

 

 

O que se busca é, sobretudo, que os 

gestores, sejam do Legislativo sejam do 

Executivo, passem a utilizar a identidade 

 

Através de um Projeto de Lei pretendo 

dar um fim às repetidas mudanças de 

logomarcas que são feitas sempre que há 



 

 

 

Regular a uniformização na 

identidade visual do DF 

visual de acordo com os padrões éticos e 

de probidade, e não por interesses 

pessoais ou político-partidários, e que 

resguardem, não só a moralidade 

administrativa, mas o patrimônio público, 

evitando sucessivas e desnecessárias 

impressões e reimpressões de materiais 

de identidade visual e campanhas 

publicitárias governamentais que 

acarretem erosão de recursos da 

coletividade” 

mudança nas gestões públicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMPROMISSOS 

COMPROMISSO JUSTIFICATIVA 

 

Não aceitar verbas extras ou qualquer outro recurso que 

não seja imprescindível para o pleno exercício do 

mandato 

 

 

Entendo que o deputado é um servidor público e deve ser 

encarado como tal, não pode ter direitos (regalias) que outros 

trabalhadores não têm. 

 

Defesa incondicional dos profissionais de educação e 

saúde, mas sem vínculo com o sindicato, governo ou 

centrais sindicais 

 

 

Sei da importância dos sindicatos, mas essas categorias já 

elegeram parlamentares para defender seus interesses e na 

hora H votaram a favor do governo, do sindicato e esqueceram 

os trabalhadores. 

 

 

Defesa de uma escola pública integral e de qualidade 

 

 

A implantação da escola integral é fundamental para a melhoria 

da qualidade de ensino e da formação de um cidadão pleno: 

intelectual, moral e fisicamente. Mas as ditas escolas integrais 

do DF foram implantadas a “trancos e barrancos” e funcionam 

como “depósitos de crianças e adolescentes” 

 

 

 

Implantar o mandato popular digital 

 

O eleitor poderá se cadastrar no site do parlamentar e receberá 

um resumo de absolutamente tudo que será votado e poderá 

opinar se é contra ou a favor. Essa opinião terá caráter 

consultivo. É uma forma de o cidadão exercer o mandato junto 

ao parlamentar. 

 

 


