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Outros servidores da Casa são "veteranos" em subs- .	-

tituições, acostumados a assumir o lugar do titular da
área. Mesmo assim, enfrentam situações inesperadas que
exigem calma e sangue-frio para a tomada de decisões. N-
Foi o que aconteceu com a assessora da Secretaria
Temático-processual, Natália de Miranda Freire, que
ocupou, mais uma vez, em janeiro, o cargo de secretária-geral da Mesa.
Coube a ela organizar a primeira reunião da Comissão Representativa da
Assembléia durante o recesso. "Confesso que deu um friozinho na barriga,
pois a imprensa e as pessoas estavam ávidas por informações", comentou.
Apesar das dificuldades, tudo acabou dando certo.

A substituição impõe também ao substituto enfrentar os inconvenientes
do cargo. E o caso de Gilberto Martins Machado, encarregado de Fotolito,
que está ocupando a função de encarregado da Gráfica desde janeiro. A
rotina inclui o acompanhamento da qualidade do serviço executado, o
controle do horário e da produção dos 15 funcionários do setor. O trabalho
é estressante, ele admite. Gilberto vê, no entanto, como problema maior da
substituição "a tendência das pessóas de não terem o mesmo respeito pelo
interino", queixou-se. Apesar de todas as dificuldades, a substituição é
encarada como uma atividade agradável. Temporariamente, é claro.

atos, rotineiros. Ele admite, no entanto, que o "peso" do
cargo confere à substituição um caráter peculiar.

O acúmulo de trabalho, por outro lado, é apontado
por alguns como o principal inconveniente da substitui-
ção. Na Gerência-geral de Material e Patrimônio, traba-
lho foi o que não faltou emjaneiro, atesta Murilo Andrade
Nogueira, que ocupou o cargo de gerente-geral. Ele teve
de despachar, conferir processos de licitação e examinar
as solicitações dos setores, volume de atividade que
tomou tempo de Murilo. Ele chegava por volta de 7horas
e saía depois das 18h30min.
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Natália, que já
ocupou cargos

de chefia, é
"veterana" em
substituições
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Descascando abacaxis
Calouros ou veteranos, servidores contam como é a rotina de trabalho na época das substituições
Fabiana Oliveira

Quando se fala em janeiro e fevereiro, a primeira palavra que vem à
cabeça é "férias" (ou suas variações não menos agradáveis, como "via-
gens"). Na Assembléia, esses meses estão também associados às substitui-
ções,já que a maioria dos titulares dos cargos de chefia entram de férias. Os
substitutos costumam "descascar abacaxis", lidar com situações inesperadas
e suportar pressões comuns a cargos de chefia. "Calouros" ou veteranos neste
oficio, essa turma tem o que contar.

Bom senso e cautela são qualidades de que fez uso a coordenadora da área
de Redação e Revisão da Gerência-geral de Consultoria e Pesquisa, Gabriela

Horta Barbosa Mourão para en-
frentar o dia-a-dia na Gerência,
como titular, em janeiro. Segundo
ela, a substituição num cargo
decisório é alvo de muitas cobran-
ças. Mesmo assim, Gabriela afirma
que gostou da atividade, porque acha

' 1	interessante participar da vida da1 Assembléia e ter uma visão global
do que é feito, particularmente, na
Consultoria.

Para outros substitutos, janeiro
foi um mês mais tranqüilo, sem im-
previstos ou grandes preocupações.
É o que afirma o secretário de
Administração Financeira,
Antoninho Goulart, substituto do
cargo mais importante da Casa (ode

Gilberto: trabalho e dificuldades	diretor-geral) emj aneiro. Para ele, a
numa atividade agradável	temporada de titular foi calma e os

Processo atual émais democrático
Democrático e rápido. Assim pode ser caracte-

rizado o processo de substituição na Assembléia,
atualmente. No passado, as indicações eram sub-
metidas à Mesa da Assembléia, através da P Secre-
taria e, muitas vezes, a burocracia dificultava as
coisas. Hoje o titular de área tem a competência
privativa de indicar seu substituto, nos casos de
férias, licença ou afastamento. A indicação é, então,
submetida ao diretor-geral. Em outras palavras, a

mudança significou a conquista de autonomia
para a área administrativa.

Outra modificação deu aos servidores de
função pública e quadro suplementar a oportu-
nidade de substituir os gerentes. Segundo o
secretário de Assistência e Administração de
Pessoal, Felintho Santos Nascimento, a demo-
cratização das substituições demonstra avan-
ço e é altamente positiva. Por outro lado, os

titulares sabem que é preciso escolher bem seu subs-
tituto, para que a rotina dosetor não se altere, durante
sua ausência.

As substituições costumam ser, por esse motivo,
tranqüilas e sem contratempos, como explica Felintho
Nascimento. Liderança, desenvoltura e conhecimen-
to do trabalho a ser desempenhado são, por outro lado,
algumas das qualidades informalmente exigidas do
candidato à substituição.

"Pau pra toda obra"
O oficial de apoio Murilo Andrade Nogueira está na Gerência-geral

de Material e Patrimônio há quatro anos, fazendo de tudo um pouco. Ele
verifica a documentação das solicitações dos diversos setores da
Alair Vieira	 Assembléia, além de conferir pro-

cessos de licitação e participar
ativamente da Comissão de Lici-
tação. Murilo está na Casa desde
1976, onde começou lotado em

* gabinete parlamentar. Depois dis-
so foi para a Gerência -geral de
Comissões e a seguir, para o an-
tigo Departamento de Informática
e Pesquisa, onde começou a tra-
balhar com compras. Dali, Murilo
se transferiu para a Gerência-ge-
ral de Material e Patrimônio a
convite da atual gerente geral
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"i Solange Ferreira Substituto pela

segunda vez Murilo afirma que
gosta do desafio, porque se aper-

MunIa Nogueira: substituto	feiçoa, ao mesmo tempo em que
pela segunda vez,	descobre novidades sobre o setor.

"Marinheira de primeira viagem"
A coordenadora da área de Redação e Revisão da Gerência-geral

de Consultoria e Pesquisa, Gabriela Horta Barbosa Mourão, é
"caloura" em substituições. Apesar de estar, diariamente, às voltas
com projetos de lei e outras tare-
fas realizadas pela equipe da
Consultoria, Gabriela ocupou,
pela primeira vez em janeiro, o
cargo mais alto do setor. Ela
garante que repetiria a experiên-
cia, depois de ter passado por um
"batismo de fogo". Gabriela tem
quase sete anos de Casa e come-
çou a atuar como técnico legisla-
tivo na Secretaria-geral da Mesa.
Criada a Correspondência Ofi-
cial, em setembro de 1990, ocu-
pou a gerência do setor, até 1993,	4quando assumiu a Coordenação
de Redação e Revisão da -
Consultoria. Ela afirma que tra-
balhar com redação, no entanto, Gabriela Mourão usa bom senso e
é sua especialidade.	 cautela nas decisões
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