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Teatro da Assembléia. Quando o telefone toca, uma
pessoa anota o pedido desejado, o nome do setor que
solicitou o serviço, e depois de selecionadas as obras
prioritárias, são distribuídas as tarefas entre os fun-
cionários.

Mas nem tudo é fácil e rápido. O gerente de
Serviços Gerais, Rubem Dano dos Santos Vasconce-
los, e o engenheiro eletricista Carlos José Reis Moura
afirmam que muitas vezes os prazos estabelecidos
para o término dos serviços ficam prejudicados por
falta de mão-de-obra. Para se ter uma idéia do proble-
ma, há alguns anos - quando existia apenas o Palácio
da Inconfidência - havia cinco eletricistas e ajudantes
de eletricistas no setor. Hoje, mesmo com a construção
do Edificio Tiradentes e da Cantina, são os mesmos
cinco servidores que "quebram o galho", quando o
assunto é problema elétrico.

Segundo afirmam os funcionários do Setor de
Manutenção, seria necessário contratar mais mão-de-
obra para cumprir os prazos com rig9r. Uma das
saídas apontadas para o problema é o estímulo à
terceirização de serviços, como ocorre hoje com a
produção de chaves.

Há ainda ocasiões em que a atividade desempe-
nhada pelo setor não é valorizada como deveria,
queixam-se os servidores. "Muitas vezes, nosso tra-
balho é visto como secundário, apesar de ele ser tão
importante quanto o desempenhado pelos outros seto-
res", pondera o gerente de Manutenção, Silvânio
Gomes.
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Equipe da manutenção
São 72 funcionários, que fazem de tudo um pouco, da troca de uma lâmpada até obras, como a de construção do teatro
Fabiana Oliveira

"Pau pra toda obra", "quebra-galho", "faz
tudo". Rótulos àparte, cada um dos 72 funcioná-
rios do Setor de Manutenção e Serviços Gerais
da Assembléia se revela uma peça indispensável
na realização da dificil tarefa de manter a Casa
em ordem. Eletricistas, bombeiros, garçons, as-
censoristas, operadores de ar condicionado, téc-
nicos de som, jardineiros, marceneiros, pessoal
encarregado de realizar a manutenção das má-
quinas de escrever, além dos 172 faxineiros
prestadores de serviços - é este "exército" que
cuida do ambiente para fazer com que a Assem-
bléia funcione.

Com o "quartel-general" instalado na área
próxima à garagem, os funcionários do Setor de
Manutenção e Serviços Gerais - subordinado à
Gerência Executiva de Serviços Gerais - são
responsáveis por tarefas diversas. Elas incluem
a troca de 10 mil lâmpadas por ano, a distribui-
ção anual de 3 10 mil copos descartáveis de água
e a compra mensal de 50kg de café e 250kg de
açúcar. "Se nós não existíssemos, muitos iriam
com certeza sentir a nossa falta", atesta Adalberto

Alves Pereira, que em julho subs-
tituiu o gerente de Manutenção,
Silvânio Viana Gomes.
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	 e de pequeno porte, eles também são responsá-
veis por obras maiores, como a construção do

"Lay-out" da Casa acompanha dinâmica da política
• Se analisássemos a planta original da Assem-
bléia, poderíamos pensar que se trata de um outro
prédio, tendo em vista as freqüentes mudanças
fisicas internas de que a Casa tem sido alvo desde
a inauguração do Palácio da Inconfidência, em

1972. De lá para cá, muitas paredes
foram derrubadas, divisórias
erguidas e gabinetes parlamentares
anexados. E como é que os funcio-
nários do Setor de Manutenção e
Serviços Gerais administram esse
caos temporário?
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	 O gerente-executivo de Servi-
ços Gerais, Marcelo Silveira Júnior,

J que assumiu recentemente a coor-
denação de todas as atividades, afir-
ma que o grande desafio é adequar
os espaços fisicos da Casa às mu-
danças empreendidas com asrefor-

Uma das obras que deu trabalho foi a de anexar
gabinetes parlamentares, entre dezembro de 90 e feve-
reiro de 91. Os funcionários tiveram de fabricar salas,
quebrando paredes e unindo os espaços. "Tínhamos
uma estrutura pior que a de hoje, sem pessoal prepara-
do, mas mesmo assim encaramos a empreitada e fomos
bem-sucedidos", afirma o gerente de Manutenção,
Silvânio Gomes.

Os técnicos do Setor de Manutenção e Serviços
Gerais acreditam que as mudanças empreendidas des-
de 1972 tiveram o objetivo de melhorar a infra-estrutu-
ra existente, a fim de abrigar a população em cresci-
mento e ampliar a área dos departamentos. Eles afir-
mam, no entanto, que as obras são encaradas muitas
vezes de forma imediatista, sem a devida atenção à
dificuldade de cumprimento de prazos.

Uma das saídas para acabar com o desconforto
causado por reformas seguidas nos gabinetes parla-
mentares, por exemplo, poderia ser a padronização das
salas. Todas elas ficariam do mesmo tamanho e com as
mesmas características. Atualmente, cada conjunto
possui até três gabinetes parlamentares. Há alguns
anos, havia quatro deputados em cada conjunto.

O funcionário mais antigo do Setor de Manutenção
e Serviços Gerais, Raimundo Nonato, 60 anos, relembra
a história de mudanças fisicas da sede da Casa: "Aqui
eu já quebrei tudo e fiz de novo".

mas aamimstrativas e partidárias.
"Nosso dia-a-dia é promover altera-

desafio é o de
Marcelo: nosso ções constantes do "lay-out" da Casa. O espaço

adequar o fisico da Assembléia acompanha a dinâmica da
espaço físico M política etem o objetivo de dar suporte à atividade-
mudanças	 fim, que é a de legislar", esclarece.. Segundo o
administrativas gerente, cumprir esta missão no prazo previsto é

a grande dificuldade.
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