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RELATÓRIO DO ENCONTRO NACIONAL DOS SERVIDORES DOS EX-TERRITÓRIOS 

E ANISTIADOS - 03/03/2020 
 

 

Data: 04/03/2020. 

Horário: 15 horas. 

Local: Auditório do Sindsep-DF. 

Presentes: Sérgio Ronaldo (DF); Marco Nunes (AP); Edilson Muniz (DF); Joana Darc (RO), Francisco 

de Assis (RO), Altair Furtado (AP); Eduardo Antunes (RS); Lucinete Dantas (RR), José Carlos Gibim 

(RR), Ernande José (FN/PE), Eliete Azevedo (RO), Eva Bezerra (RO), Oton Neves (DF), Rivanda Siva 

(DF) e Nestor dos Santos (DF).  

 
 

O Secretário-Geral da Condsef/Fenadsef, Sérgio Ronaldo, enfatiza a importância do Departamento dos Ex-

Territórios para a organização das pautas específicas de cada estado e a necessidade da estruturação da 

composição da comissão, seguindo as correlações de forças políticas já estabelecidas no Congresso da 

Condsef/Fenadsef. E diante da nova organização da administração pública com a junção de vários 

ministérios, verificou-se também a necessidade de juntar ao Departamento dos Ex-Territórios a Comissão 

dos Anistiados. 
 

Como o Secretário-Geral teve necessidade de se retirar, solicitou que os diretores da Condsef/Fenadsef 

coordenasse o Encontro. 
 

José Carlos Gibim buscou historicizar o processo de criação e atuação do Departamento dos Ex-

Territórios. E como forma de fortalecimento da organização foi criado o Fórum Regional Sindical, 

Parlamentar e de Entidades Sociais do Amapá, Roraima e Rondônia - FRESPAR, que muito tem 

contribuído no processo de transposição dos servidores dos estados do Amapá, Roraima e Rondônia, 

buscando sempre a articulação junto à administração federal e as bancadas parlamentares dos estados. 
 

Joana Darc ressaltou a importância da unificação do Departamento dos Ex-Territórios com a Comissão 

dos Anistiados e assim fortalecer a luta dos trabalhadores. 
 

Marco Nunes levantou a necessidade que o Departamento dos Ex-Territórios possa definir suas pautas e 

incorporar as demandas levantadas pelo Fórum, e buscar junto à Condsef/Fenadsef o suporte 

político/administrativo necessário para a solução das questões que afetam diretamente os servidores. 
 

Edilson Muniz fez o reconhecimento da organização do Departamento dos Ex-Territórios na luta para o 

retorno dos servidores demitidos no governo Collor de Melo, bem como a realização do Encontro 

Nacional. Ressaltou ainda que as pautas de lutas devem ser definidas pelos departamentos, e que a 

Condsef/Fenadsef prestará o apoio necessário para a condução das soluções. 
 

Francisco de Assis também reforçou a necessidade que as demandas específicas do departamento sejam 

fortalecidas pela Condsef/Fenadsef, com vista a viabilização dos problemas. 
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Eva Bezerra reconheceu a atuação dos sindicatos para os avanços em prol dos servidores, não medindo 

esforços no sentido de viabilizar a participação de diretores em reuniões, encontros que contribuíssem 

para resolver as demandas levantadas. 
 

Ernande José considerou que os departamentos têm um papel organizativo das demandas do sindicato. E 

que o papel da Condsef deve ser de encaminhar as lutas, visando atender e solucionar as mesmas. Ainda 

atribuindo uma possível inoperância dos departamentos a falta de um maior acompanhamento da 

Condsef. 
 

Altair Furtado levantou a importância do compromisso de cada membro do departamento, no sentido de 

contribuir para uma melhor busca de solução das questões demandadas pelos sindicatos e, para isso, é 

necessário um planejamento das ações. 

 

ENCAMINHAMENTOS: 
 

 Pedir audiência com o governo para o cumprimento das decisões judiciais sobre o retorno dos 

anistiados; 

 Corrigir a tabela salarial dos anistiados que retornaram; 

 Contagem de tempo de serviço do período que o servidor/empregado público ficou afastado, para 

efeitos de aposentadoria; 

 Verificar o andamento da ADIN 2135; 

 Solução da PDL 239; 

 Organizar o Encontro Regional do Departamento dos Ex-Territórios. 

 

COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO: 

 Altair Furtado Correa de Moraes - AP; 

 Eliete de Almeida de Azevedo - RO; 

 Ernande José de Sousa - PE; 

 Francisco de Assis Torres Soares - RO; 

 José Carlos de Oliveira Gibim - RR; 

 Lucinete Dantas de Aquino - RR; 

 Rivanda Pereira da Silva - DF. 

 

Brasília-DF, 03 de março de 2020. 

 

 

 

Diretor da Condsef/Fenadsef    


