
O trabalho como estímulo
A nova gerente de Plenário vê na convivência na Assembléia um incentivo ao crescimento pessoal

A funcionária Elizabeth de Barros
Gonçalves assumiu, recentemente, a Ge-
rência de Plenário. Beth, como é conheci-
da, é casada, tem três filhos e entrou para a
Assembléia em 1981. Depois de trabalhar
em gabinetes parlamentares, foi lotada na
então Diretoria de Plenário. Nesta entre-
vista, Beth fala de sua carreira e do trabalho
na Gerência, onde conta com uma equipe de
14 funcionários.
Parceria - Como foi a sua trajetória na
Assembléia Legislativa, até assumir ago-
ra a gerência de Plenário?
Beth - Comecei a trabalhar em gabinete,
em 1981, com o deputado Emílio Haddad.
Trabalhei também cornos deputados Samir
Tannus e José Bonifácio. Depois vim para
a então Diretoria de Plenário. Como assis-
tente administrativo, trabalhava com rece-
bimento de proposições, preparação e dis-
tribuição de pauta. Depois passei a asses-
sor de- plenário, vinculado à Secretaria-
Geral da Mesa. Agora assumi a Gerência.
Devo muito do meu crescimento profissio-
nal aos colegas José da Silva Araújo, An-
tônio Geraldo Pinto e aos meus colegas
assessores. Sempre desenvolvemos umtra-
balho conjunto, Patrícia, Élcio, Cristina e
eu, depois o Eduardo. Isso me trouxe um
enriquecimento profissional muito grande,
com uma troca permanente de experiência.
Parceria —A consolidação do processo de
redemocratização do país tem colocado o
Poder Legislativo mais exposto àfiscali-

zação da sociedade. Isso torna o trabalho
de assessoramento mais difícil?
Beth - Há uma exigência maior, não só do
trabalho dos assessores, mas de todo o
corpo funcional. A redemocratização tam-
bém permitiu ao Legislativo aprimorar-se.
O deputado, por sua vez, retomou seu papel
político, e isso tem reflexos no conteúdo
das matérias apresentadas. Há a consciên-
cia de uma nova dimensão do papel do
parlamentar e do Parlamento. O plenário
voltou a ser o palco da discussão política,
embora a discussão sobre o conteúdo dos
projetos se dê nas comissões.
Parceria - Como você vê o processo de
profissionalização dos funcionários na
Casa hoje?
Beth - Acho que isso estimula muito o
funcionário a aumentar e a aprimorar seu
conhecimento. A Casa ajuda o funcionário
a se fazer uma cobrança. Quando vim para
a Assembléia, estava com matrícula tran-
cada no curso de Direito. Ao chegar à área
institucional, percebi que se quisesse fazer
carreira precisaria terminar o curso. A Casa
oferece esse estímulo. Tive uma experiên-
cia como professora na Escola do Legisla-
tivo, dando curso para servidores de 1° grau
de escolaridade - garçons, eletricistas - e
pude constatar que o aproveitamento é muito
bom e desperta o interesse das pessoas.
Acho todo esse processo bastante enrique-
cedor.
Parceria - Com as eleições de 94, houve

uma renovação significativa do Parla-
mento. Na Assembléia de Minas, há mui-
tos deputados em primeiro mandato e
muitos funcionários novos. Que conselho
você daria a estesfuncionários, no sentido
de que eles possam
contribuir para
uma boa atuação
do deputado?
Beth - No momen-
to, acho que nada
tenho a propor, por-
que a Casa já está
fazendo isso, com
resultados excelen-
tes. Enquanto
aprendíamos no em-
bate do dia-a-dia,
hoje o funcionário	 .
recebe todo o apoio	 -
institucional para
compreender o fun-
cionamento do Poder, a tramitação das	Beth, a nova
matérias	 gerente de
Parceria - Como você concilia a vida	Plenário,

concilia casa e
familiar e o trabalho na Assembléia?	trabalho com
Beth - O trabalho exige muito de nós.	facilidade
Tenho a facilidade de morar aqui perto. O
trabalho do plenário é intenso, com reuni-
ões pela manhã,à tarde e à noite. E preciso
ter disponibilidade para estar aqui em qual-
quer horário, mas estou acostumada. Con-
sigo conciliar o trabalho com a assistência
aos filhos com muita tranqüilidade.


