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ATUALIZADA
Após manter vago o cargo de chefe do Gabinete Institucional do Governo, o prefeito José
Carlos da Silva, finalmente, optou pelo nome de Neuza Albuquerque, que também já foi
cogitada para a pasta da Educação, inclusive com aval da classe dos
professores. Sem
um canal de interação com o Legislativo e com os demais segmentos da sociedade, a vacância
no gabinete institucional dava uma demonstração de que o diálogo estaria distante e a
aproximação, mais longe ainda.
Com o tempo será preciso esclarecer quem veta quem dentro do governo. Mas, de sorte que o
cargo já foi preenchido e quem foi convocada para o exercício do cargo tem a favor de si
muitas opiniões favoráveis e no Legislativo o nome de Neuza Albuquerque parece não sofrer
restrições. A relação institucional com a sociedade tende a mudar desde que o prefeito cumpra
uma agenda de compromissos e converse mais com os seus representados.
De governantes inseridos em redoma de vidro a população já se cansou e Neuzinha terá papel
importante a cumprir, de promover a aproximação da sociedade com o governo, tornando o
Executivo mais transparente e com um pouco menos de rótulo elitista sem nunca ter sido.
Assim sendo, será preciso esclarecer sobre uma certa onda de perseguição que não teria
nenhum aval do prefeito com relação ao que vem sendo pregado, sobre fechamento imediato
da atual creche. As picuinhas precisam ser banidas do governo se há interesse do prefeito
José Carlos da Silva de romper com a imagem que ele tem, de pouco aberto ao diálogo.
Experiência
Para a atual chefe do Gabinete Institucional do Executivo em Nobres, Neuzinha Albuquerque, o
desempenho de tal função não é novidade, pelo contrário, sua experiência no cargo que ora
exerce é apenas mais um mérito por sua responsabilidade, seriedade e competência em tudo o
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que faz. À frente da chefia de Gabinete, Neuzinha é a pessoa que, em consonância com o
gestor municipal, encaminha e procura atender os que a ela recorrem da melhor forma
possível.
No cargo há poucos dias, já vem se destacando e resolvendo situações pendentes, bem como
encaminhando outras para possíveis e plausíveis soluções. É possível destacar que se preste
atenção ao nome de Neuza Albuquerque da Silva, que na humildade da sua pessoa tem muito
a fazer por Nobres. Ela tem toda uma história, marcada por relevantes serviços prestados ao
município, seja como professora, diretora e Chefe de Gabinete.
A relação direta de Neuzinha com o público vem desde a época da gestão do então prefeito
Luiz Barbosa, entre 1983 a 1988, quando foi secretária de Gabinete. Depois de alguns
exercendo a função de professora, retornou em 1997, no mesmo cargo, que já vinha do
mandato da então prefeita Lídia Barbosa, onde permaneceu com o prefeito Devair Valim. São
quase 20 anos de atendimento ao público e às pessoas que procuraram a Prefeitura de
Nobres.
É essa pessoa que foi chamada pelo prefeito José Carlos da Silva para trabalhar, mais uma
vez, na relação direta com o público e com setores diversos dentro da comunidade e do seu
desempenho dependerá o Executivo na criação de uma agenda que promova a aproximação
entre o gestor público e seus representados. Pela experiência que Neuza Albuquerque tem,
não será difícil aparar possíveis arestas, notadamente na relação entre Executivo e Legislativo.
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