
Servidores dos
novos gabinetes

trazem
novidades para

a rotina da
Assembléia

abril

Panejamento

Gabinete
ganha mais
agilidade

"A nosso mis-
são é ambiciosa e,
por isso, temos de	1rpotencializar a
açâodo nosso ga-
binete, transfor-
mando osl9fun-
cionários em 190,
multiplicando aca-
pacidade do gru-
po como um:
todo"— justificou o
chefe de gabinete•
do deputado Paulo Piau, o enge-
nheiro agrônomo Wellington Bar-
ros, ao explicar o espírito que
norteou a organização do traba-
lho dentro da sua área.

Apesar de não ter uma experi-
ência na área legislativa, e de estar
a frente do gabinete de um deputa-
do de primeiro mandato, Barros
utilizou todo o seu conhecimento
em cursos de pós-graduação na
Europa e no Japão, e a bagagem
que acumulou por diversas passa-
gens no Executivo estadual e fede-
ral, para dinamizar o trabalho no
gabinete.

"O objetivo do deputado é
criar um ambiente legislativo ca-
paz de sustentar o setor produtivo.
Muitas vezes, é difícil executar um
projeto, por falta de subsídio
legislativo e é essa lacuna que o
deputado pretende preencher com
sua atuação na Assembléia".

Partindo desse objetivo maior,
Barras explica que foram definidos
quatro princípios básicos,
balizadores da ação do gabinete:
orientação segura, gestão eficiente,
informação correta e comunicação
permanente. "Mas, para alcançar-
mos resultados úteis, era preciso ain-
da estabelecer algumas precon-
dições. Assim, definimos quatro itens
a serem implementados desde o iní-
cio do nosso trabalho: ter um gabi-
nete bem montado; um público alvo
bem definido; objetivos claros; e efi-
ciência no processo".

parceria

Fazendo acontecer
Wellington Barros procurou, ini-

cialmente, aproveitar, ao máximo,
toda a estrutura e organização que a
própria Assembléia oferece para os
gabinetes, principalmente os recursos
de informática. Depois, estabeleceu
uma divisão objetiva de trabalho e
responsabilidades.

"Estamos divididos em três gran-
des áreas - explica Barros - a Admi-
nistrativa, que trata de todas as roti-
nas do gabinete; a de Relações Exter-
nas, responsável pelo atendimento à
base eleitoral do deputado; e uma
terceira, de Assessoramento Técnico,
nas áreas parlamentar, de agricultura
e de projetos".

Para cada área, existem cinco


