
DISCURSO DE ENCERRAMENTO DA GESTÃO - 2014 A 2016  

1. Senhoras e senhores, colegas, convidados do SINDITAMARATY 

nesta solenidade, muito boa tarde.  

2. Saúdo inicialmente as autoridades já nominadas pelo 

cerimonial, bem como os colegas que encerram o seu mandato 

e aqueles que tomam posse na Diretoria do Sindicato Nacional 

dos Servidores do Ministério das Relações Exteriores, e de 

maneira muito especial, à colega Suellen Paz, escalada pelo 

conjunto dos sindicalizados para liderar, nos próximos anos o 

presente e o futuro da nossa entidade. 

3. É com muito orgulho que transmito o cargo a uma colega como 

a Suellen que desde a sua chegada, como Presidente do 

Conselho Deliberativo do SINDITAMARATY na gestão que agora 

está se encerrando, foi incansável na ação sindical e só 

acrescentou valor e relevância ao trabalho realizado por todos 

nós. 

4. Vencer o enorme desafio de manter as conquistas até aqui 
obtidas e promover os avanços necessários em sintonia com os 

novos tempos, não é tarefa para uma só pessoa.  

5. Como ator sindical, o SINDITAMARATY pôde oferecer-se em 
parceria com as ASOF, ASMRE, ADB, AFSI e com a 

Administração do MRE na construção de soluções 
transformadoras em benefício do servidor. Para isso não posso 

deixar de mencionar a disposição da Administração nas pessoas 
de seus representantes: Ministra Sonia Gomes, Ministra Paula 

Alves, Ministro Adriano Pucci e Conselheiro Almir Nascimento.  
6. Quero também reconhecer e agradecer a todas as associações 

e entidades parceiras do SINDITAMARATY, com as quais 

buscamos consensos trabalhando os pontos de convergência. 

Neste sentido, e à título de exemplo, quero fazer referência à 

CSPB Confederação dos Servidores Públicos do Brasil. A CSPB, 

conduzida pelo seu Presidente João Domingos, faz com que as 

entidades deixem de lado os interesses meramente 

corporativistas em busca de um interesse maior de salvaguarda 

e  valorização do serviço público, seus profissionais e órgãos. 

Foi uma experiência rica, uma satisfação e uma honra ter 

trabalhado com ela ao longo da nossa gestão. Ideia que merece 

integral apoio e continuidade por muitos anos. 

7. Mais que fechamento e abertura de ciclos, esta solenidade 

representa a ampliação dos processos de transformação 

adotados no SINDITAMARATY nos últimos anos, para os quais 

foram imprescindíveis o talento e a dedicação de dezenas de 



colegas, dirigentes e sindicalizados, nas diversas etapas de 

cada um dos desafios encarados pela entidade. 

8. Tivemos igualmente de superar resistências de toda sorte, 

internas e externas. 

9. Neste mandato busquei uma abertura, um arejamento, e 

conseguimos sair do comodismo, em busca das melhorias 

desejadas. Fui Presidente de muitas iniciativas, trabalhei 

incansavelmente por um mandato fecundo e edificante e, por 

isso também sofri retaliações. No ajuizamento de ações, 

requerimentos buscamos alternativas a impasses, derivados do 

“passivo legal” do órgão que propicia insegurança jurídica para 

todos os servidores. 

10. Nosso Sindicato atinge hoje posição de referência no 

cenário nacional e por que não dizer, internacional, o que só 

aumenta a importância do trabalho e das atitudes de cada um 

de nós. 

11. O protagonismo do Sindicato na organização e na 

proposição de debates de temas de relevância e interesse dos 

servidores: assédio moral, negociação coletiva, licença mandato 

classista, PL 257/2016, exercício provisório do cônjuge, 

aperfeiçoamento da RF, passaporte diplomático para Achans, 

inserção dos PCC/PGPE´s no SEB, o fluxo das carreiras, etc. e a 

participação ativa da entidade em diversos fóruns: Conferência 

das Mulheres, Banca Examinadora das cotas, entre outros, 

acrescenta, da mesma forma, valores inestimáveis à reputação 

do SINDITAMARATY e do Serviço Exterior Brasileiro. 

12. A ampliação no número de sindicalizados são exemplos 

que refletem a confiança depositada em todos nós pela 

categoria.  

13. Evoluímos e avançamos, sem dúvida. Mas, temos 
consciência também que esta deve ser uma preocupação e 

prática permanentes, que não se permite retrocessos. Este é o 
desafio para a próxima gestão e as outras que se sucederem. 

Expandimos significativamente nossa presença nas mesas de 
negociações de acordos e participação de debates de temas 

relevantes para a entidade e os servidores, como a licença 
mandato classista, o assédio moral, a negociação coletiva, o 

enquadramento/reenquadramento, etc. 
14. Com responsabilidade, muito trabalho e talento, estamos 

tornando isso realidade no Sindicato dos Servidores do MRE e 
tenho grande satisfação em poder afirmar isso.   



15. Enfim, o resultado dos esforços empreendidos por todos 

os que participaram da gestão que ora se encerra, é um 

Sindicato com o maior número de sócios  e ações. 

16. Ao encerrar, quero agradecer o trabalho de todos os 

funcionários que estão ou estiveram trabalhando conosco 

durante a gestão, e que contribuíram com a sua dedicação e 

esforço para o nosso reconhecimento.  

17. Procuramos sempre tratar a todos com profissionalismo, 

respeito e justiça, sabedores da importância de cada um para a 

imagem positiva que o SINDITAMARATY conquistou. A eles o 

meu muito obrigado. 

18. Por fim, não posso deixar de agradecer imensamente o 

apoio que todos os diretores, conselheiros e lideranças sindicais 

deram à gestão que hoje se encerra, e que estiveram ao meu 

lado neste período. Vocês são os responsáveis diretos pelo êxito 

de nossas realizações.  

19. Encerro esta manifestação, não na forma de despedida. 

Pelo contrário, saúdo a colega Suellen Paz e todos os dirigentes 

que tomam posse à frente do SINDITAMARATY, me colocando à 

disposição para ajudar na continuidade de um trabalho 

inesquecível que tive a honra de liderar nos últimos tempos.  

 

Meu muito obrigada. 

 

Sandra Nepomuceno 


