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Adair quer fortalecer representação
l d-9 0)

Adair Vidal (titular) e Vicente Pereira (suplente),
do gabinete do deputado Fábio Avelar (PSDB)

CONSELHO
ADMINISTRATIVO
OConse/hoAdministrativo, previsto
na Deliberação da Mesa nO269,de
1983, é o órgão de apoio da
Diretona-Geral e tem porfinalidade
estudar, recomendar, aprovare
homologar atos ou normas de
administração eainda coordenar-
lhes a aplicação, sob critérios
técmcos e unificados. Entre suas
competênCIas, estão apesquisa de
assuntos de administração
relacionados com a organização e o
funcionamentoda Secretana; o
debate e a aprovação das propostas
de instruções, portarias, circulares e
demais atos normativos da
administração; o debate e a
aprovaçãode projetosde
regulamentos espeCiais, de concurso,
arbtlramento e concessãode diretlos
e vantagens, inclusive oprocesso de
controle de freqüênct"a. Opresidente
do Conselhoéodiretor-geral, sendo
integrado também pelos diretores e
assessores-chefes e pelos
representantesdosservldores efetivos
e do Grupo de Execução e de
recrutamento amplo. Segundoa
Deliberação da Mesa, o
representante será eletlo, em
escrutínio secreto, para um mandato
dedois anos, na forma regulamentar

Quais são as suas propostas de trabalho?

A principal é a criação de um colegiado forma-

do por servidores de diversos gabinetes, com 15

integrantes, independentemente de partidos polí-

ticos. Toda proposta que eu levar ao Conselho

Administrativo passaráantes pelo colegiado. É uma

representação democrática e participativa, um

mandato com divisão de responsabilidades. A

escolha dos membros do colegiado coube amim,

mas foi baseada nas sugestões dos colegas dos

demais gabinetes. Há pessoasque comungam de

nossas propostas, têm boas idéias e o compro-

misso de ajudar.

Haverá outros mecanismos de participa-
ção?

Quero promover encontros com todo o pes-

soal do recrutamento amplo para ouvi-lo, fazer

um balanço do que estará sendo realizado e co-

lher sugestões. Espero uma participação maior

dos servidores também, pois não posso ficar iso-

lado, tomando decisões por todos. Vamos discu-

tir e trocar idéias. O colegiado não vai, por outro

lado, impor propostas sem escutar aspessoas.

Há outras metas a cumprir?

Uma promessa de campanha é sugerir ao

Conselho Administrativo o fim da remuneração

do representante. Os servidores queixam-se, ain-

da, da suspensão do atendimento odontológico

pelaA1emg. Issoocorreu em dezembro, por meio

de uma resolução. O que queremos é saber dos

benefícios antecipadamente, assim como dos

cortes. Levamos também ao 1°-secretário, de-

putado Dilzon Melo (PTB), nosso~

questionamentos sobre a extinção da contribui.

ção previdenciária para servidores do recrutamen.

to amplo, que, conforme a Emenda nO20 (refor.

ma da Previdência), não terão mais a aposentado.

ria pagapelo Tesouro estadual e sim pelo Institutc

Nacional de Seguridade Social (INSS). Sentimo~

nele receptividade para a discussão dessas ques.

tões e para a troca de idéias. Vamos nos reuni,

com todos os servidores, colher sugestões E

encaminhá-Ias ao 1°-secretário.

Qual é o principal desafio da representa.
ção?

É tirar a pecha de que o representante "entré

lá e não faz nada". É se esforçar, mostrar trabalho

dar legitimidade à representação. É demonstrar

que você pôs seu nome à apreciação das pesso~

porque quer trabalhar. Queremos melhorar a co-

municação, levar informação a todos e acabar corr

o clima de rivalidade entre os efetivos, os do Gru-

po de Execução e os servidores de recrutamentc

amplo. Acho que as relações entre os grupos po-

dem melhorar.

Como são essas relações hoje?

Falta informação. A vitrine da Assembléia sãc

os servidores de recrutamento amplo. É o R/l

que vai à cidade com o deputado, que sai err

campanha, encontra os prefeitos, recebe o interi-

or em seu gabinete. Além dos deputados, somo~

a principal vitrine e temos que trabalhar direito.

Levamos benefícios, soluções e recebemos de-

mandas. Temos que ser tratados com respeito.
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