
Posse

Curso vai orientar novos servidores
Assessores dos gabinetes serão empossados em fevereiro já conhecendo funcionamento da Casa

Os assessores dos 33 novos deputa-
dos e aqueles que vão trabalhar com os
parlamentares reeleitos receberão trata-
mento especial da Escola do Legislativo.
Em fevereiro, provavelmente na segunda
semana do mês, será ministrado um cur-
so específico para eles. Os objetivos são
mostrar os serviços que a Assembléia
Legislativa oferece e esclarecer dúvidas
sobre a forma de acessá-los. O processo
legislativo, a rotina administrativo-ope-
racional, a estrutura de Pessoal e as
facilidades da Informática são alguns
dos aspectos a serem discutidos. A Esco-
la pretende, inclusive, articular apartici-
pação de representantes dos gabinetes,
para falarem sobre sua experiência na
Assembléia.

Antes disso, porém, já foi realizado
um curso nesses mesmos moldes, só que
em miniatura. O público-alvo foi consti-
tuído por nove assessores de deputados
novatos, que tinham solicitado assistên-
cia à Escola do Legislativo. O curso
durou cinco dias e terminou no último dia
16, totalizando cerca de 10 horas. Segun-
do o coordenador, Guilherme Bragança,
esse treinamento-relâmpago foi feito às
pressas, em função da demanda que sur-
giu. A idéia é, no entanto, intensificar o

contato da área administrativa com o
setor parlamentar, no próximo semestre.
Isto significa que poderão ser promovi-
dos novos cursos, com a criação de mó-
dulos para os assessores dos deputados
ou, por exemplo, para aqueles funcioná-
rios de gabinete que acompanham a roti-
na do trabalho diário das comissões e do
Plenário.

A posse dos funcionários dos 77
gabinetes acontecerá no 190 andar - o
mesmo local onde está ocorrendo a re-
cepção dos novos deputados —,após 1°de
fevereiro. Como acontece em qualquer
início de legislatura, todos os funcioná-
rios serão exonerados no dia 31 dejanei-
ro. Após a eleição da Mesa Diretora,
começarão a ser empossados os profis-
sionais - sejam eles novatos ou pessoas
que já trabalhavam com os parlamenta-
res. Segundo informou a Secretaria de
Assistência e Administração de Pessoal
(SAP), haverá uma escala para a posse.
A expectativa é de que 400 servidores
deixem o Legislativo e outros 400 sejam
empossados.

Funcionária do gabinete do deputa-
do Cóssimo Freitas (PMDB), Andréa
Sílvia Rezende Soares enquadra-se no
rol daqueles que, em 31 de janeiro, deixa-
rão a Assembléia em definitivo. Andréa,
que veio trabalhar na Casa a convite do
deputado, considera a vivência de gabi-

nete uma expe-
riência e tanto.
"Aprendi a lidar
com o público,
a ter desenvol-
tura e a me rela-
cionar", afir-
mou.

A servido-
ra efetiva Lúcia
Helena de Melo,
que foi aprova-
daemconcurso
público realiza-
do em 87 e é
lotada em gabi-
nete,já faz par-
te daquele gru-
po que ainda não sabe se vai continuar na
área parlamentar ou se voltará para o
setor administrativo. Ela exerce uma es-
pécie de função-chave no gabinete do
deputado Adelmo Carneiro Leão (PT),
pois acompanha todo o processo legisla-
tivo. Lúcia faz questão de afirmar que
gosta da Assembléia e admira o salto de
qualidade que a instituição deu nos últi-
mos anos. Na sua opinião, trabalhar em
gabinete pode ser gratificante para al-
guém que faz parte da Casa, na medida
em que se mostra aos deputados o que a
instituição tem de bom para oferecer a
eles.
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