FEDERAÇÃO NACIONAL DOS SERVIDORES DOS PODERES
LEGISLATIVOS, FEDERAL, ESTADUAIS E DO DISTRITO FEDERAL
25 anos de lutas em defesa do Poder Legislativo brasileiro"
“JUBILEU DE PRATA – Uma história de União e Conquistas”

Gestão “UNIÃO E REALIZAÇÕES – FENALE SEMPRE”
PALAVRAS DO PRESIDENTE DA FENALE – GESTÃO 2018/2021

Prezado
Presidente
João
Moreira,
digníssima esposa Senhora Tânia Nóbrega Moreira,
Prezados Dirigentes das Entidades Filiadas e Parceiras da
FENALE;
Amigas e amigos...
Em primeiro lugar agradecemos à Deus
por estarmos aqui junto de todos vocês. Agradecemos
também à ELE por nos ter concedido a oportunidade e a
honra de merecermos a confiança de todos ao sermos
eleitos juntamente com os demais integrantes da
Diretoria, do Conselho Fiscal e das Representantes junto
à Confederação para conduzirmos a FENALE pelos
próximos três anos
A FENALE representa para nós uma
escola de experiências continuas e a chance de
conhecermos e vivenciarmos momentos de extremas
alegrias, fazer amigos, irmãs e irmãos nessa caminhada. É
também amparo e certeza de apoio quando nos
defrontamos com situações que ameaçam cada um de nós
e nossa categoria de Servidores Públicos.

A FENALE do sonho de poucos, avançou
pelo Brasil conquistando espaços e legitimando-se
através da dedicação de seus Presidentes e respectivas
diretorias: Trajano Ibarra Gusmão, Edson Kusma, Nelson
Florisbal, Francisco Raposo, Gaspar Bissolotti Neto e João
Moreira, alguns em mais de um mandato.
Cabe agora à cada um de nós
reconhecer e conceder à cada um deles as devidas
honrarias à que fazem jus. Um lugar onde possam
continuar prestando inestimáveis serviços às causas dos
servidores porquanto cada um à seu tempo dedicou
parcela de suas vidas com o objetivo de fazer a nossa
Federação prosperar, acumulando experiências e
conhecimentos e a quem, nesse momento, rendemos
todas as nossas homenagens e reconhecimento.
Prezados amigos e companheiros. É
grande o incentivo sabermos que estaremos amparados
por cada um de vocês amigas e amigos, que certamente
não nos faltarão com seu apoio, compreensão com as
nossas limitações e principalmente com a parceria leal,
para, juntos, continuarmos essa trajetória vitoriosa da
FENALE.
A FENALE completa seu JUBILEU DE
PRATA com a consolidação de conquistas fruto do
trabalho incansável de todos que participaram de
grandes vitórias, destacadamente o Registro Sindical que
marca para sempre a administração de João Moreira..
Hoje iniciamos outro venturoso ciclo,
agora em direção ao JUBILEU DE OURO, com novas
perspectivas e sob o lema: “ UNIÃO E REALIZAÇÕES –

FENALE SEMPRE”, que mercê de Deus também será parte
importante da história da FENALE.
Em nosso País também estamos no
limiar de novos tempos.
Em
breve
teremos
novos
governantes no Brasil e nos Estados, novas lideranças
parlamentares nas Assembleias Legislativas, na Câmara
dos Deputados e no Senado Federal e na Câmara Distrital.
Avizinham-se mudanças radicais que
poderão influir decisivamente em nossos destinos, e do
que ainda não temos pleno conhecimento, e as propostas
de reformas já colocadas, certamente ameaçam direitos e
conquistas dos servidores públicos e dos trabalhadores
em geral, o que exigirá de todos nós constante atenção,
união, vigilância, atitudes, adoção de procedimentos de
ação e reação.
É imperativo que tenhamos plena
consciência das nossas responsabilidades enquanto
dirigentes e lideranças dos servidores em nossas bases de
atuação.
Sabemos o quanto a FENALE representa
no contexto das entidades classistas e quais são os nossos
compromissos. Juntos vamos participar desses novos
tempos, valorizando a formação e a organização sindical,
reconhecendo lideranças, dedicando especial atenção às
questões dos aposentados, pensionistas e idosos,
expandindo nossas atividades com a agregação de novas
entidades e parcerias; implantando políticas de
valorização da mulher, por sua absoluta importância e
participação na sociedade.

Esses temas constam de nosso Plano
Estratégico e da Proposta de Reforma Parcial do Estatuto
já de conhecimento do Conselho de Representantes e
agora também dessa egrégia Assembleia Geral.
Já criamos a Comissão da Reforma
que conduzirá todo o processo e esperamos aprovar e
implantar em breve esses novos núcleos de atuação na
Diretoria o que vem ao encontro dos objetivos de sempre
fortalecer a FENALE.
Vamos apoiar todas as iniciativas
que estejam de acordo com os princípios e finalidades da
FENALE, com especial atenção àquelas dos Vice
Presidentes, estudando projetos que venham a ser
apresentados de forma consistente e proporcionar as
condições para a realização de Encontros Regionais,
dentro da nossa realidade orçamentária, que possam
estabelecer prioridades de atuação, agregar novas
entidades e refletir as peculiaridades estaduais.
Esses são os principais propósitos
da nossa administração.
Ao
encerrar,
parabenizamos,
admiramos e reconhecemos os méritos de todos que nos
antecederam, em particular à Gaspar Bissolotti Neto e à
João Moreira, de cujas diretorias muitos dos atuais
dirigentes tiveram a honra de participar, colaborando na
condução dos destinos da FENALE em parte desses 25
anos de existência.
Convidamos à todos e à cada um para participar do
projeto de “UNIÃO E REALIZAÇÕES – FENALE SEMPRE”.

Agradecemos o estímulo dedicado à
cada um dos novos Dirigentes. Sabemos que poderemos
contar com o apoio de todos em nossa jornada. Rogamos
as bênçãos de DEUS para que nos conceda a graça de não
decepcionar a confiança de todos para que possamos
honrar esse mandato e que ao final, em 2021, estejamos
juntos e unidos para dizer. MISSÃO CUMPRIDA.
MUITO OBRIGADO.

