
Comissão examina sugestões de servidores
Representantes dos funcionários, secretários e gerentes analisam flostas de racionalizacão

O
s servidores  quetiveremsugestões e reivin-
dicações relacionadas à racionalização dos

serviços e à profissionalização dos funcionários de-
verão procurar seus representantes junto ao Con-
selho de Administração de Pessoal. O esclarecimen-
to é do secretário de Direção-Geral Adjunta, Pedro
Paulo Dias Ladeira, que preside a Comissão criada
para estudar a viabilidade e a compatibilização das
medidas sugeridas.

Os representantes dos servidores, eleitos no
mês de março, são Luiz de Jesus (área administra-
tiva) e Raniere Lage Reis (área parlamentar). O pri-
meiro é gerente de Comunicações e Serviços Ge-
rais; o segundo é lotado no gabinete do deputado
ToninhoZeftune(sem partido). Ambos integram a
Comissão presidida por Pedro Paulo, juntamente
com outros seis servidores.

A Comissão não trabalha com prazos
preestabelecidos, presa a calendário, nem tem data
para concluir os estudos. Estamos sistematizando as
sugestões já recebidas, mas continuamos abertos a
novas contribuições", diz Pedro Paulo. Depois de ana-
lisadas, as sugestões seguem o trâmite normal, po-

dendo resultar em decisões da Mesa, resoluções e
deliberações. Algumas propostas podem ser implan-
tadas de imediato; outras necessitam ser mais bem
avaliadas.

Alemg acompanha.
reformas no Congresso

L
uiz de Jesus lembra que os servidores públi-
cos, de um modo geral, estão inseguros com

as constantes ameaças a direitos conquistados e faz
um apelo: Nós precisamos da participação de to-
dos. Agente sente que a direção da Casa está aberta
a esta parceria", afirma categórico. Segundo ele, a
Comissão está acompanhando as discussões no
Congresso Nacional a respeito da Reforma Mmi-
nistrativa e questões como o fim da estabilidade e
mudanças na aposentadoria. Ele conta, também,
que a Comissão pretende fazer visitas a empresas
como a Fiat, a Cemig e a Açominas, a fim de co-
nhecer outras experiências bem-sucedidas de
compartilhamento de custos.

Tomam posse integrantes do BDS
Diversos funcionários assumiram, recentemente, funções gratificadas de nível médio e supe-

rior, após participarem de seleção éspecífica interna. Todos integram o Banco de Desenvolvimen-
to do Servidor (BDS). São eles:

NA GERÊNCIA-GERAL DE SAÚDE E
ASSISTÊNCIA:

Theóphilo Moreira Pinto Neto, que assumiu a
Gerência de Convênios (FGS)

• Alexandre Costa Pereira, que assumiu a Ge-
rência Odontológica (FGS)

NA GERÊNCIA-GERAL DE SISTEMAS E
INFORMÁTICA:

• Hildemar Rodrigues Falcão Júnior, que assu-
miu a Coordenação de Clientes Parlamenta-
res (FGS)

• Marcelo Migueletto de Andrade, que assumiu
a Gerência de Suporte (FGS)

NA GERÊNCIA-GERAL DE SERVIÇOS
GERAIS:

Rodrigo Conde Baeta da Costa, que assumiu a
Gerência de Manutenção e Obras (FGS)

• Luiz de Jesus, que assumiu a Gerência de Co-
municações e Serviços Gerais (FGS)

• Marisa Pimentel Salgado, para FGM, na Ge-
rência de Reprografia e Transportes

NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
FINANCEIRA:

José Roberto Xavier Umbelino, para FGM

NA GERÊNCIA-GERAL DE PESSOAL:
• Cristina de Fátima Alves, para FGM, no Setor

de Registros Funcionais
• Fábio José Marchesini Fonseca, para FGM, na

Assessoria
• Geraldo Magela Magalhães Silva, para FGM,

no Setor de Concessão e Beneficios
• Luiz Antônio Dias, para FGM, no Setor de

Atendimento e Serviços
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