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Eleição dos representantes dos
servidores será em março

Em março, serão escolhidos os novos representantes dos servidores para o
Conselho Administrativo de Pessoal da Assembléia. Eleitos em março de

1996, os atuais representantes, Ranieri Lage (área parlamentar) e Luiz de
Jesus (área administrativa), que terminam o mandato no próximo mês,

jazem um balanço dos principais desafios e conquistas do período ..
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m sindicalismo de resultados foi o que

Luiz de Jesusbuscou durante o tempo em

que representou os servidores efetivos e do Gru-

po de Execução no Conselho Administrativo de

Pessoal. Paraele, a aproximação das áreas parla-

ara Ranieri Lage, a comunicação com a Di-

reção da Casa, a aproximação das áreas

parlamentar e administrativa e a concessão de

benefícios para os servidores foram as princi-

pais conquistas desses três anos de trabalho.

"Percebemos a necessidade de conquistar es-

paço na Administração e de fazer com que ser-

vidores efetivos, de recrutamento amplo e do

Grupo de Execução fossem um só corpo",

destaca.

Segundo Ranieri, existe ainda um longo ca-

minho a ser percorrido. "Avançamos muito

nesses três anos, mas isso representa apenas

o início de um processo. Cabe aos próximos

representantes apresentar e consolidar proje-

tos e propostas. Eles irão encontrar portas Ranieri Lage: benefícios

mentar e administrativa e a parceria com a Dire-

ção da Casa também representam os maiores

ganhos desse período. Luiz explica que a parceria

não pode ser entendida como alinhamento auto-

mático, mas enfatiza também que a crítica pela

crítica não leva a lugar algum. "É por meio do diá-
logo que conseguimos melhores resultados e be-

nefícios para todos os servidores. O Conselho.

o corpo gerencial e a Direção da Casa foram par-

ceiros dos servidores nesse processo", destaca.

ParaLuiz de Jesus.é importante que os próximos

representantes continuem nesse caminho e en-

tendam que serão respeitados pela Direção.

A aproximação entre servidores efetivos, de

recrutamento amplo e do Grupo de Execução foi

outro ganho importante. naopinião de Luiz. "Não

pode haver divisão. Somos um corpo só. lutando

pelos mesmos objetivos". diz.

abertas para o diálogo, porque esse passo nós

já demos", destaca.
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Luiz de Jesus:
sindicalismo de

resuhados

De acordo com o Regimento
Interno. as eleições dos
representantes dos servidores
devem acontecer até o 45° dia
após a instalação da I il e da Jil

Sessão Legislativa (15 de
fevereiro). Nesteano, em função
do feriado de Carnaval. os
trabalhos tiveram início no dia 17.
Odiretor-geral daAssembléia
nomeia uma Comissão Eleitoral.
formada por três servidores.
escolhidos, preferencialmente,
entre os mais antigos da Casa. e
responsável pela publicação do
edital. A chapa com o nome dos
candidatos deve ser registrada
com até 72 horas de
antecedência da votação. São
eleitos um representante e um
suplente entre os servidores
efetivos e do Grupo de Execução e
um representante e um suplente
entre os servidores de
recrutamento amplo. Omandato é
de dois anos e não é permitida a
reeleição. Nos casos de Ranieri
Lage e Luiz de Jesus, houve uma
prorrogação do mandato para que
a eleição dos novos representantes
coinCidisse com o início da nova
legislatura
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