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Regras Regras Regras Regras especiais especiais especiais especiais de de de de procedimento procedimento procedimento procedimento para o para o para o para o 

Gabinete de Ministros da Presidente KirchnerGabinete de Ministros da Presidente KirchnerGabinete de Ministros da Presidente KirchnerGabinete de Ministros da Presidente Kirchner    

 

1.1.1.1. Forma do debate e discursosForma do debate e discursosForma do debate e discursosForma do debate e discursos    

1.1. Em todo o início de sessão, após a chamada, haverá uma rodada de discursos 

iniciais, na seguinte ordem: 

1.1.1. Ministro da Economia e Finanças – é o relator do Gabinete, por isso a sessão se 

inicia com seu pronunciamento, responsável por expor a situação a ser 
debatida; 

1.1.2. Demais ministros, em ordem alfabética; 

1.1.3. Chefe de Gabinete; 

1.1.4. Presidente da República. 

1.2. As discussões no gabinete ocorrerão por meio de um debate moderado, conduzido 

pela secretaria do gabinete (a Mesa). 

1.2.1. A secretaria poderá decidir passar a condução do debate para o chefe de 

gabinete conforme julgar necessário. 

1.3. Não haverá limite de tempo para o discurso de cada delegado, mas, caso a 

secretaria do gabinete considere que há abuso dessa prerrogativa, ela tem o direito 
de solicitar que o delegado encerre seu discurso. 

 

2.2.2.2. A A A A secretaria do gabinetesecretaria do gabinetesecretaria do gabinetesecretaria do gabinete    

2.1. É responsável pela coordenação e condução dos debates, pela garantia da 
veracidade da discussão, acrescentando os acontecimentos reais que a permeiam, 

bem como seus resultados. 

2.2. Os representantes do gabinete poderão solicitar informações à secretaria e ficará a 

cargo da secretaria respondê-las. Os representantes não podem impor um tempo 
para que o pedido seja atendido. As informações solicitadas podem ser respondidas 

ou não. 

2.3. A palavra final em qualquer ocorrência ou questão em pauta durante o debate 

provém, única e exclusivamente, da secretaria do gabinete, que leva em 
consideração sua hierarquia, anunciada na primeira sessão do gabinete e 

estabelecida pela Presidência da República. 
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3. MMMMoçõesoçõesoçõesoções 

3.1. Moção para consultas 

3.1.1. Essa moção funciona da mesma maneira e tem os mesmos efeitos que a 

moção para debate não moderado. 

3.2. Moção para anúncio à imprensa 

3.2.1. Essa moção permite aos representantes terem acesso à imprensa para 
repassar informações acerca do que está sendo discutido no gabinete. 

3.2.2. A moção pode ser feita em qualquer momento do debate, seguindo a ordem de 
precedência. Sua validade dependerá da justificativa do delegado e da duração 

do anúncio, este podendo ser de, no mínimo, um minuto e, no máximo, cinco 
minutos. É aconselhável que os delegados preparem com antecedência o que 

será anunciado antes de solicitar essa moção. 

3.2.3. O modelo de anúncio à imprensa pode ser encontrado em anexo. 

3.3. As moções aceitas pelo Gabinete são as seguintes, em ordem de precedência: 

3.3.1. Moção para adiamento da sessão; 

3.3.2. Moção para consultas; 

3.3.3. Moção para anúncio à imprensa; 

3.3.4. Moção para fechamento do debate; 

3.3.5. Moção para introdução de rascunho de Plano de Ação; 

3.3.6. Moção para introdução de emenda; 

3.3.7. Moção para divisão da questão; 

3.3.8. Moção para votação por chamada. 

 

4.4.4.4. Participação nas deliberações do gabineteParticipação nas deliberações do gabineteParticipação nas deliberações do gabineteParticipação nas deliberações do gabinete    

Se algum membro do gabinete desejar convidar um indivíduo ou representante de uma 

organização ou governo para participar das deliberações do gabinete (sem direito de voto 
em questões substanciais), deve submeter um pedido escrito à secretaria. A secretaria 

perguntará se algum membro do gabinete se opõe ao convite. Se não houver objeções, o 
convite será emitido. 
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5.5.5.5. DocumentosDocumentosDocumentosDocumentos    

5.1. Documento de posição oficial 

5.1.1. Nesse documento, os representantes do Gabinete devem colocar o 

posicionamento do órgão ao qual pertencem em relação ao tema a ser 
debatido: “A situação econômica argentina em 2014”. 

5.1.1.1. O documento deve conter o símbolo da República Argentina à esquerda e 
o símbolo do órgão representado à direita; 

5.1.1.2. O nome do representante deve ser escrito em fonte Times New Roman, 
tamanho 16 e em negrito; 

5.1.1.3. O nome do órgão ou agência a que pertence deve ser escrito em fonte 
Times New Roman, tamanho 14 e em negrito; 

5.1.1.4. O título “Gabinete de Ministros da Presidente Kirchner” deve ser escrito 
em fonte Times New Roman, tamanho 14, em negrito e letra maiúscula; 

5.1.1.5. O documento de posicionamento deve conter no máximo uma página e 
deve ser escrito em texto corrido, em fonte Times New Roman, tamanho 

12. 

5.1.1.6. O modelo do documento de posição oficial está em anexo. 

5.2. Documentos de trabalho 

5.2.1. O documento de trabalho tem o objetivo de facilitar a comunicação durante as 

reuniões, já que nele são apresentados posicionamentos ou informações 
adicionais escritas por um dos delegados. 

5.2.2. O(s) delegado(s) que queria(m) que o documento seja entregue para todos 
devem, primeiro, direcioná-lo à secretaria do gabinete para que ela reconheça 

o documento e possa colocá-lo em pauta. 

5.2.3.  No título do documento, deve estar presente o nome do gabinete: “Documento 

de trabalho – Gabinete de Ministros da Presidente Kirchner”. As sentenças 
escritas no documento devem ser numeradas. Os nomes dos apoiadores do 

documento devem vir no final do documento. 

5.3. Atas de ordem 

5.3.1. As atas de ordem contêm as decisões individuais de cada delegado, que devem 
ser entregues por escrito à secretaria do gabinete, para que a ação tomada 

tenha efeito sobre a discussão. Por exemplo: Ministro do Trabalho, Emprego e 
Seguridade Social firma convênio com Sindicato para formação de 420 

profissionais e trabalhadores. 
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5.3.2. A secretaria do gabinete é exclusivamente responsável por definir as 

consequências e os resultados da ata de ordem, que serão válidas somente se 
seguirem o modelo anexo. 

5.3.3. As atas de ordem devem sinalizar se são secretas ou não; caso contrário, serão 
vistas pela secretaria do gabinete como públicas e serão divulgadas aos outros 

representantes como se o fossem. 

5.4. Documento final 

5.4.1. O documento final a ser elaborado no decorrer das reuniões deverá ser um 
Plano Nacional de Ação, contendo: 

5.4.1.1. Breve análise do ambiente; 

5.4.1.2. Compromissos acordados por cada um dos Ministérios. 

5.4.2.  Para que rascunhos de Plano Nacional de Ação sejam introduzidos, exige-se 
no mínimo cinco assinantes. 

5.4.3.  O Plano de Ação apenas será aceito caso esteja de acordo com o modelo 
oficial, disponível em anexo. 

 

6. Votação para procedimentos substantivosVotação para procedimentos substantivosVotação para procedimentos substantivosVotação para procedimentos substantivos 

6.1. Procedimentos substantivos, nomeadamente rascunhos de Plano de Ação, emendas 
e divisão da questão, somente serão aprovados via consenso, tendo a Presidência 

da República poder de veto. Nesses casos, moções de votação por chamada sempre 
estarão em ordem. 

6.2. Votações para procedimentos substantivos serão feitos por meio das placas. A mesa 
perguntará se delegados se opõem ao procedimento. Caso qualquer membro se 

oponha, o procedimento não será aprovado. 

6.3. Se mais de cinco membros de todo o quórum se abstiver de votar, o documento não 

será aprovado. 

 

7.7.7.7. EmendasEmendasEmendasEmendas    

7.1. Emendas propostas por todos os signatários de um rascunho de Plano de Ação serão 

consideradas amigáveis e automaticamente aceitas pela Mesa. 

7.2. Emendas propostas por uma parte dos signatários serão consideradas não-

amigáveis e requererão o procedimento padrão de consenso para serem aprovadas. 

7.3. Para uma emenda ser introduzida, exigem-se pelo, menos, três assinantes. 



 

 

 

5 

 

AnexosAnexosAnexosAnexos    

Anexo 1 Anexo 1 Anexo 1 Anexo 1 ––––    Documento de Documento de Documento de Documento de posição oficialposição oficialposição oficialposição oficial    
 

 

Nome do representante 

Nome da instituição a que pertence 

 

GABINETE DE MINISTROS DA PRESIDENTE KIRCHNER 

 

Tópico: A situação econômica argentina em 2014 

 

Times New Roman 12. Texto corrido 

1 página no máximo 
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Anexo 2 Anexo 2 Anexo 2 Anexo 2 ----    Anúncio Anúncio Anúncio Anúncio à Imprensaà Imprensaà Imprensaà Imprensa    

 

ANÚNCIO À IMPRENSA 

 

PRESIDÊNCIA DA NAÇÃO 

GABINETE DE MINISTROS 

  

Nós, membros presentes do Gabinete de Ministros da Presidente Kirchner, concordamos com 
a apresentação dessas informações em repasse à imprensa. 

 

04 de junho de 2014 

Tendo em vista a formação de profissionais de trabalhadores, o ministro do Trabalho, 
Emprego e Seguridade Social firmou convênio com Sindicato para que tal finalidade seja 
efetivada. 

06 de junho de 2014 

Procurando dar prioridade ao uso de mão de obra intensiva para desenvolver impactos 
expressivos na economia local e para melhorar a qualidade de vida dos moradores, o 
Ministério do Planejamento Federal, Investimento Público e Serviços firmou acordo com a 
província de Tucuman para que sejam investidos AR$438 milhões em obras. 

09 de junho de 2014 

Dados os problemas econômicos atuais, todo o setor têxtil foi convocado a se apresentar ao 
Ministério da Indústria a fim de que sejam selecionados potenciais fornecedores de insumos, 
para que as importações, aos poucos, sejam substituídas. 

 

Atenciosamente,  

Gabinete de Ministros da Presidente Kirchner.  

10 de junho de 2010 
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Anexo 3 Anexo 3 Anexo 3 Anexo 3 ––––    Ata de ordemAta de ordemAta de ordemAta de ordem        
 

ATA DE ORDEM  

 

[Secreto]* 

*OBS. Indicar se a ata de ordem é secreta ou não. 

  

PRESIDÊNCIA DA NAÇÃO 

GABINETE DE MINISTROS  

   

  

Eu, ministro do Trabalho, Emprego e Seguridade Social, sustentado pelos poderes a mim 
concedidos, solicito a aprovação e a determinação do convênio com o Sindicato Gran Buenos 
Aires de Trabalhadores de Obras Sanitárias para a formação de 420 profissionais e 
trabalhadores afiliados ao grêmio. 

  

  

 

(Assinatura) 

Ministro do Trabalho, Emprego e Seguridade Social 

10 de junho de 2010. 
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Anexo 4 Anexo 4 Anexo 4 Anexo 4 ----    Plano Plano Plano Plano de açãode açãode açãode ação    
 

 

PRESIDÊNCIA DA NAÇÃO 

GABINETE DE MINISTROS 

 

PLANO NACIONAL DE AÇÃO 

 

Data de início e término: 
Aqui deve estar clara a data em que o plano de ação terá início e, também, a data em 
que ele terminará que, provavelmente, será a data em que o problema já estará 
solucionado. 
 
Objetivos do plano de ação: 
Este item deve conter os objetivos do plano de ação, ou seja, o que o comitê pretende 
conseguir com o plano e quais problemas se deseja solucionar por meio dele. 
 
Identificação de áreas problemáticas: 
Neste item, devem ser identificadas as áreas que são afetadas pelo problema em 
questão, e é importante fazer um levantamento minucioso, já que, embora o problema 
seja econômico, diversas áreas da sociedade são afetadas. Encontrar quais são os 
problemas e suas causas em diferentes frentes é fundamental para a elaboração de um 
plano de ação coeso e que consiga resolver não só os problemas da economia, mas 
também os desdobramentos negativos que esses problemas causam na sociedade 
argentina como um todo. 
 
Estratégias de atuação e implementação em cada área problemática: 
Aqui se deve apresentar quais as estratégias serão utilizadas especificamente em cada 
área problemática. Para tanto, deve-se separar essas áreas em subtópicos e discorrer 
sobre as estratégias específicas para cada uma, isto é, o que vai ser feito para solucionar 
o problema da área e como o plano vai ser executado. 
 
Atividades de difusão, divulgação e capacitação do plano: 
Neste tópico, deve-se abordar mais claramente as atividades elaboradas para que o 
plano seja divulgado para a sociedade, também os meios pelos quais ele será difundido. 
É fundamental que a população tenha conhecimento do plano para que tome ciência de 
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que uma estratégia clara e coesa está sendo colocada em prática para resolver um 
problema tão complicado do país e, desse modo, evitar mais distúrbios sociais. Devem 
ser mencionadas, também, as atividades que farão com que a sociedade consiga 
interagir com o plano proposto, fazendo com a população perceba a sua importância 
para que a situação seja mudada. 
Já as atividades de capacitação referem-se a todos os aspectos práticos que deverão ser 
desenvolvidos no âmbito do governo e da sociedade civil para que as estratégias de 
atuação sejam de fato executadas. 
 
Resultados esperados em cada área problemática: 
Aqui, assim como no tópico sobre a estratégia de atuação e implementação, deve-se 
separar as áreas em subtópicos. Em cada área, devem ser especificados os resultados 
que se espera alcançar mediante a estratégia proposta. Deve-se focar, portanto, nas 
especificidades de cada área e os resultados esperados na resolução de cada problema 
específico. 
 
Resultados gerais esperados: 
Este item, ao contrário do anterior, deve apresentar um panorama geral dos resultados 
esperados, ou seja, como, a soma de cada resultado específico levará a resultados gerais 
esperados para o país como um todo. 
Neste tópico é preciso uma atenção ainda maior para que o documento fique coeso, já 
que ele deve concordar com os objetivos escritos no começo do plano e com os 
resultados esperados das estratégias que foram apresentadas ao longo do documento. 
Aqui deve-se analisar se as estratégias criadas conseguem atingir os objetivos do plano 
ou se vão em um caminho diferente dele. Se for detectado algum problema desse tipo, 
alguma parte (ou o objetivo ou as estratégias) deve ser mudada. 


