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A Casa se revela ambiente
propício para o
desenvolvimento da
capacidade profissional

Çf o dia 19 de agosto último, fechou-se o
ciclo de 40 anos completos, durante os

quais tive o privilégio de integrar o Quadro de
Pessoal Efetivo da Secretaria da Assembléia de
Minas.

Ao longo desse tempo, percorri todos os de-
graus da hierarquia: do
cargo de datilógrafo ao
de diretor-geral. Hoje,
quando volto os meus
olhos ao passado, deixo-
me envolver na sensação
gratificante de quem con-
templa uma carreira mui-
tofeliz.

Decorrência de um
fenômeno não muito
freqüente no serviço pú-
bico: o espírito de esco-
la, sempre percebido nos
diversos órgãos desta
Secretaria, foram-me
oferecidas as Condições
indispensáveis a que o exercício de minhas funções
se constituísse na realização de uma carreira profis-
sional, na verdadeira acepção do termo. Então, este
resultado não se deveu exdusivamente a mim. Não
fora esse ambiente propício ao desenvolvimento da
capacidade de trabalhode cada um, de seus pendo-
res vocacionais quando compatíveis com as ativida-
des da Casa, eeu certamente não teria alcançado
esta situação que hoje tanto me gratifica. A Assem-
bléia foi, sem dúvida, a grande responsável por isso
e, hoje, quando busco minhas lembranças no pas-
sado, sinto-me tomado por grande emoção.

Como esquecer aqueles tempos saudosos em
que dei meus primeiros passos no aprendizado do
assessoramento de processo, na antiga Diretoria
das Comissões, sob a orientação segura e amiga
daquele que, depois, veio a ser meu padrinho de
casamento, o Mônis Martins Moreira, e da minha
querida comadre Terezinha de Azeredo Barbosa! E
como não me eletrizar, ainda hoje, com a lembrança
dos embates e das trepidações" das atividades do
Plenário, onde encontrei a essência da minha verda-

deira vocação enquanto servidor da Casa, e para
cujos trabalhos, nos distantes anos 60, fui moldado
pelo sempre lembrado, o meu compadre José Se-
bastião Moreira.

Daqueles, como de tempos mais recentes,
quantas recordações eletrizantes! As madrugadas vi-
radas no Plenário, sob tensões de cuja existência os
não -iniciados simplesmente não suspeitam. O tra-
balho exaustivo dos bastidores, nos agitados finais
de períodos legislativos, entre uma e outra das reu-
niões de Plenário ou de Comissões, na organização
dos processos, no destrinchamento de seu conteú-

do para o esclarecimento do
resultado das votações, en-
volvendo muitas vezes cen-
tenas de emendas. O descon-
forto na repercussão de deci-
sões da Presidência que ban-
cadas ou facções polfticas in-
teiras, por elas contrariadas,
sabiam haverem sido toma-
das com o nosso as-
sessoramento. E isto para não
falar nos velhos tempos de
'ar-we',quando tiros e so-
cos foram trocados no
augusto recinto do Plenário,
ou nas vetustas saias de Co-
missões.

Efoi em tomo desse am-
biente de luta, de energia e de vida que pude ver
surgir e orbitartoda uma brilhante constelação de
cabeças, deputados e funcionários, movidos todos
por aquele toque inconfundível do ideal de servir.

Agora posso dizer, sem medo de errar,que aqui
se constroem carreiras dignas dos mais elevados
objetivos sociais. Aqui se revelam personalidades à
altura dos mais rigorosos padrões de conduta pro-
fissional, tanto quanto moral. AAssembléia de Minas
é hoje, como sempre foi, uma grande escola de
valores.

Por esta razão, no momento em que me prepa-
ro para os desdobramentos da aposentadoria que
acaba de me ser concedida, eu ofereço a meus co-
legas mais do que um testemunho do quanto é pos-
sível realizar, a alguém que não se contente apenas
como simples cumprimento do dever: a execução
das tarefas e a observância dos horários; mais que
testemunhar, eu atesto que, neste ambiente de tra-
balho, é possível atingir os limites da capacidade indi-
vidual, a plena realização profissional.
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