Amor pelo DEAPA
Em nossa 1º edição, conversamos com a servidora Dorotildes dos Santos
Rodrigues, a nossa “Dorô”, que fala da satisfação que sente em exercer no
Deapa seus muitos anos de serviços prestados à Casa.
Há quanto tempo você é servidora da Casa? E do Departamento?
Dorô: Sou servidora da casa há 29 anos. Tomei posse na Câmara na CAP –
Coordenação de Apoio Parlamentar, que depois se transformou em
DEAPA, e estou aqui até hoje.
Que outras funções você já exerceu no Departamento?
Dorô: Entrei na função de serviços auxiliares diversos e logo fui trabalhar na
copa, no 9º e 7º andares. Exerci essa função por quase 5 anos. Depois,
fui para o serviço de copa da Coordenação. Quando a Casa contratou
empresa para prestar esse serviço, assumi a função de secretária da
Diretoria, a convite do Diretor José Carlos Pereira.
Quantas mudanças de Diretoria você já vivenciou?
Dorô: Nesse período de trabalho como secretária, trabalhei com cinco diretores:
José Carlos Pereira, Marcos Alves, Dra. Malena, Álvaro e, agora, Dra.
Cláudia.
Que mudanças você percebeu no Departamento desde a sua entrada?
Dorô: Desde que eu entrei, o Departamento passou por muitas transformações,
cresceu muito. Houve muitas mudanças, sempre para melhor. A
transformação da Coordenação em Departamento foi uma delas.
Ocorreu na época da Direção do José Carlos Pereira.
Fale um pouco sobre o seu dia-a-dia como secretária da Diretoria.
Dorô: Acho meu trabalho maravilhoso! Atender com presteza ao telefone, que
não para de tocar, fazer as ligações solicitadas, anotar e repassar os
recados recebidos, recepcionar bem todas as pessoas, entre Deputados,
servidores e outros visitantes, e executar outras atividades de apoio à
Diretoria.
É importante ter comprometimento, responsabilidade e, principalmente,
discrição.
Posso dizer que tenho verdadeiro amor por todos os Diretores com quem
já trabalhei. Todos eles têm um lugar especial e único em meu coração.
Quando algum colega vier a ser convidado a assumir esta função, que
venha tranquilo e confiante, porque é um trabalho excelente, basta ter
disposição.
Quais são seus planos para o futuro dentro da Casa? Pretende ainda
trabalhar em algum outro lugar na Câmara?
Dorô: Eu tenho muito orgulho de ter entrado na Casa neste Departamento e
sempre sonhei encerrar nele meu último dia de trabalho. Conheço
praticamente toda a Câmara, muitas pessoas da Direção da Casa, mas
nunca tive o desejo de sair do Deapa. Desde o meu primeiro dia de
trabalho, tive muito amor ao Departamento e, quando me aposentar,
quero deixá-lo com o mesmo amor de sempre.
Gostaria de deixar uma mensagem para os colegas de Departamento?
Dorô: É importante ter em mente que nossa missão é trabalhar em benefício da
Casa, independentemente da função que nos foi confiada.
Eu vejo no DEAPA uma família. Não há lugar na Casa tão maravilhoso
para se trabalhar como este Departamento!

