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novo membro da equipe, com pouco mais de um ano::::::I!:
nessa atividade. É a mais envolvente das assessorias {:\:
da Casa" - confirma Antônio Geraldo Pinto, com mais //:-:: .

de 10 anos de experiência nessa função e hoje chefe W::
do setor e responsável pela formação dos novos (:i:i
assessores de Plenário da Casa.::::::::::.: . .

Ele explica. que, para assumir esse trabalho, é ::::::.:":::::::;i:i:i:::::::(:\::::,';:,'.:,:,.:::::::::::{:~i;~~::;::;~~:~::~:~~~:~,=:~~i:.!1I'I't~..~.,.::.i.:j.•I.~.t.'..'...,',.":i.,::.:: .•.•!.i:!:i:i!:.,
:-:.:-:.:.:.: :.:.:::::: : :.:.:. -

logo que reassumiu as funções de assessor, assistia :;:;:::;::::::::::::mm:m.L::tr.mi,:::::::::::::,:,:::,:'.:':.:.:::".::::::::::)i:::::::::::::::::::.;. ";';'.,:'.'.:.:.:;:;::::::r~:~~~~rr~:r\\ :.:..:.::;.:.:::::::::::::::
a uma reuruão ç1e Comissão, que se realizava no@{/;;:?/.::m:)if::::::},::::::;r/ :::,,::::.:"::.:':::;:::::::}::
Plenário, para discutir o projeto de aumento do funci- ..•.::.:.:.:.i.:..::.:.:::.:..i.i:ii::i:::'i:::::::::: /i:} ..::.:.):i::::,.::::i:::
onalismo. As galerias estavam lotadas e o público:::::: i:\,i::::'::::::::')::r:: :::: :,;"'::.:; {':\i\) '.::.i.:..i.::.:'.:i'.:.i.::.::.:.:':i:.i.:..i.)

. 1 d O de. fi .. . ;:;{:" '.:.:.. r~1f mt :::::::::)):: ....;.::.
~~:~::~~et~e~~ifiC:~~e~~~~te ~a ;~::~~od~;~t~~a~~.!. ::{:i:::::.. :.::::.;::.:.,::::.::::::::: ;::;r.:.:::.
ao perceber isso, Antônio Geraldo apresentou-se
para assessorar o presidente. "Fiz isso, porque senti
que meu colega não teria condições de assessorar a::::
Mesa, justamente porque o nosso trabalho é muito:::: :f
tenso e exige muito controle emocional para executá- ,::::
lo" - relata o assessor. .:::.

Além dessa qualidade, o assessor de Plenário :;~r~
deve ter um domínio pleno de todos os 310 artigos que
compõem o Regimento Interno e um bom conheci-
mento da Constituição. Mais do que formação na área
jurídica, deve ter um bom senso juridico para embasar
seu raciocínio. Muita sensibilidade política e
engajamento funcional. "Com engajamento funcio-
nal - explica Antônio Geraldo - quero lembrar que
somos uma peça da engrenagem, que o titular desse
trabalho é o presidente". Assim, as opiniões pesso-
ais, as convicções individuais devem ser relegadas
sempre para um segundo plano.

Patrícia Duarte

A Mesa estava formada e o presidente solicitou
aos convidados que ficassem de pé para ouvir o
Hino Nacional. Silêncio no Plenário. O presidente
da Mesa olha para a cabine de som, autorizando o

início da execução. Mas o si-
lêncio permanece. Os convi-
dados trocam olhares. É só um
instante, poucos segundos.
No entanto, parece uma eter-
nidade. Alguém na Mesa su-
gere que cantem o Hino. Sim,
mas quem v~i puxar? Silêncio.'
Expectativa. Até que um dos
assessores da Mesa propõe
ao presidente que justifique a
falta por problemas na cabine
de som e dê continuidade aos
trabalhos. A sugestão é aceita

e desfaz-se o mal-estar.
Isso aconteceu durante uma das reuniões espe-

ciais, realizadas no ano passado e ilustra o tipo de
imprevisto com o qual os assessores de Plenário têm
de conviver no seu dia-a-dia. Foi até um problema
de fácil solução - normalmente, eles tratam de
questões bem mais delicadas - mas que retrata com
exatidão o clima de tensão que caracteriza o seu
trabalho e a presença de espírito que exige, com
respostas imediatas para situações imprevistas ou
que fogem ao controle da presidência da Mesa.

"Nosso trabalho é muito emocionante. É impos-
sível cair na rotina e não temos nunca uma reunião
que seja igual a outra, porque tudo pode acontecer,
até o som falhar" - descreve o funcionário Élcio
Costa Moreira, um dos assessores da Mesa e o mais

Entre a tensão e a presença de
esplrito, o pessoal da Assessoria
de Plenário vive um clima
movimentado. "É imposslvel cair
na rotina e não temos uma
reunião igual a outra", como diz
Élcio, ao centro.

A Assessoria de Plenário tem que ter sensibilidade e presença de espírito para contornar imprevistos!.!!!!.!!
mf\\
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Os bastidores da Mesa
• Por dentro .

Espírito de equipe supera dificuldades Setor programa e organiza
reuniões e eventos especiaisUma das condições que garantem o sucesso

do trabalho dos assessores de Plenário é o espírito
de equipe que prevalece em cada uma das ativida-
des que executam. "Sem esse entrosamento, en-
frentariamos muitas dificuldades"- garante Élcio
Moreira. E, para criar essa cultura, era preciso
montar uma equipe que compartilhasse dessa vi-
são e estivesse apta e disponível para passar e
trocar informações e experiências, viabilizando a
rápida profissionalização de cada novo membro
integrado a essa função.

Foi com essa rIÚssão que, em meados dos anos
80, o funcionário Antônio Geraldo Pinto, ex-dire-
tor-geral da Casa, foi convidado a reassumir a
Assessoria de Plenário. Ele já exercera essa função
por mais de 10 anos, antes da instalação dos
regimes militares, que tiraram do Poder Legislativo
suas principais prerrogativas. O conhecimento
que tinha de todo o processo legislativo e a expe-
riência acumulada em tantos anos de exercício
nessa função davam a ele o perfil ideal para montar
e formar a nova equipe de assessores de Plenário
da Casa.

"Foi um convite, a princípio, inusitado, mas
que me agradou demais, pois é aqui que me realizo
profissionalmente" - confessa ele. E a proposta
de retomar os trabalhos de assessor dava a Antô-
nio Geraldo a oportunidade de consolidar a sua
experiência nessa função. "A instalação do regi-

me autoritário me surpreendeu justamente na fun-
ção de assessor. A reunião de Plenário que anun-
ciou as mudanças do funcionamento do
Legislativo, impostas pelo novo governo, foi as-
sessorada porrIÚm. Agora, com a redemocratização
do país, tive a oportunidade de retomar o meu
trabalho, preparando o Plenário para reassumir
plenamente suas funções" - afirma.

Assim, logo que assurIÚu seu posto, Antônio
Geraldo passou a procurar aqueles funcionários
que teriam um perfil adequado para integrar a
equipe de assessores. "Primeiro veio a Maria
Cristina Agostinho Andrade, que revelou grande
sensibilidade para esse trabalho, depois vieram
Elizabeth Barros Gonçalves, Patrícia Gomes Bar-
bosa e, finalmente, Élcio Costa. Montamos uma
equipe bastante afinada e, depois de cada reunião
de Plenário, fazíamos um brieflng para avaliar o
nosso trabalho e tirarmos novas lições para en-
frentarmos futuras situações" - conta Antônio
Geraldo.

Para ele, o seu trabalho está chegando ao fim,
pois os membros da equipe, na sua avaliação,
estão aptos para responder por qualquer uma das
suas funções. Para os quatro assessores, Antô-
nio Geraldo é um mestre e nunca terá como
escapar desse papel, pois é a ele que recorrerão
para uma orientação sobre temas que ainda des-
conhecem ou para esclarecer uma dúvida.

Mas a atuação do assessor não se
restringe ao Plenário. Mais do que
isso, cabe a ele preparar a reunião e
cuidar para que não ocorram situa-
ções imprevistas. "Junto com o presi-
dente e a partir do material que o
Departamento de Comissões nos en-
carIÚnha - explica Élcio Moreira -
montamos a Ordem do Dia". Depois
disso, os assessores estudam cada
um dos projetos que serão apresenta-
dos em Plenário, suas peculiaridades
e todo o encaminhamento da reunião,
para que não haja comprometimento
da ordem regimental.

Participam também da montagem
das comissões especiais, assessoran-
do o presidente na sua organização -
e no levantamento de nomes para com-
por o grupo. "Para isso - explica -
temos de estar permanentemente em
contato com os líderes de partido".
Auxiliam ainda 'na organização das

reuniões especiais e outros eventos
promovidos pela Casa, como os semi-
nários, congressos e painéis.

Para esse trabalho, a equipe de
assessores deve ter um entrosamento
bastante afinado, evitando
duplicidade de ações e mesmo infor-
mações contraditórias. Exige também
um relacionamento intenso com ou-
tros setores da Casa, além, claro, de
uma afinidade grande com a Mesa,
para criar um clima de confiança entre
as duas partes.

Agora mesmo, com o fim do reces-
so parlamentar, a Assessoria de Ple-
nário já está a todo vapor, preparan-
do o roteiro da reunião solene de ins-
talação da 38 Sessão Legislativa Ordi-
nana, a eleição da nova Mesa e a
formação das comissões para apre-
ciar os vetos encaminhados pelo go-
vernador durante o recesso parlamen-
tar.
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