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ATA DA ASSEMBLEIA ESTADUAL GERAL ORDINÁRIA DA ASSOCIAÇÃO DOS 

FUNCIONÁRIOS DA FUNDAÇÃO INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE           

SÃO PAULO “JOSÉ GOMES DA SILVA” – AFITESP. 

Aos onze dias do mês de março de 2016, na Câmara Municipal de São Paulo, situada no 
Palácio Anchieta, Viaduto Jacareí, 100 sala Tiradentes– 8º andar, Bela Vista- São Paulo/SP, 
às 9h em segunda convocação, o Diretor Presidente da AFITESP Lincoln Rogério de 
Albuquerque, abre a Assembleia Geral Ordinária da AFITESP com a seguinte ordem do dia: 
1 –  Informes Gerais: Ações Judiciais, SINDAFITESP, PCCS, Cortes no Orçamento da 
Fundação ITESP, 2 – Prestação de Contas 2015, 3 – Atualização da Pauta de Reivindicações 
e estratégias de luta, 4 - Deliberar sobre estratégias de defesa e aplicação do FDCI 2000 
Fundo de Defesa do Concurso 2000. Lincoln propõe a inversão dos itens 1 e 2 da pauta. 
Aprovado. 2 – Prestação de Contas 2015 - Dona Cezira faz a explanação dos balancetes e 
detalhas todas as despesas do exercício de 2015. Carlão registra que o material deveria ter 
sido entregue com antecedência para analise nós GTCs. Dona Cezira explica que devido ao 
atraso com algumas prestações de contas fica difícil fazer o fechamento assim que encerra o 
mês. Neusa Francelina de Oliveira - Conselheira Fiscal afirma que o Conselho vem 
acompanhando detalhadamente a execução financeira da AFITESP e que estão fazendo 
reuniões periódicas com o Tesoureiro da AFITESP. Diz que houve uma economia de gastos e 
que também faz um apelo aos associados para serem mais ágeis nas prestações de contas. 
Afirma que aprova as contas da AFITESP, esclarece que Regina Célia Arruda Bonomo encontra-
se de licença médica e que a Edmarcia Ferreira da Cruz está no curso da CIPA e por isso não 
puderam estar presentes, mas que havia conversado com elas e que as mesmas não tinham 
nenhuma objeção. Por fim parabeniza o trabalho da Mônica Teramoto que respondia 
anteriormente pela Tesouraria da AFITESP. Célio Aparecido Alves de Oliveira Conselheiro 
Suplente também aprova as contas. Submetido o item à votação da plenária é aprovado por 
unanimidade. Lincoln registra o seu agradecimento e parabeniza a Mônica e o Robson pelo 
trabalho na Tesouraria da AFITESP. 1- Informes Gerais: Ações Judiciais, Délcio fala 
sobre as ações que temos em andamentos algumas continuam aguardando, mas temos 
acompanhado ações de quinquênio que estão obtendo vitória e também fala da ação de 
reposição AMICUS CURIAE, na qual entramos e temos boas perspectivas de resultado pois já 
está na reta final. SINDAFITESP- Solange fala que o sindicato continua na mesma situação, com 
uma fila de espera interminável para ser apreciado o nosso pedido. Fala que não devemos ter 
aproximação com federação antes da carta sindical e que é necessário intensificar os trabalhos 
para aumentar as adesões que hoje estão em 370 trabalhadores. PCCS – Solange fala que está 
ingressando, juntamente com alguns colegas, com uma nova ação para reparar os danos pela 
não aplicação do PCCS. Relata que se der resultado positivo podemos ir por esse caminho. 
Lincoln diz que estamos aguardando o resultado da ação judicial e que as todas as tratativas 
com a Diretoria Executiva da Fundação Itesp para resolver esse problema não deram em nada, 
então só nos resta o caminho judicial. Cortes no Orçamento da Fundação ITESP- Após 
discussão delibera-se pela criação de um folder que explique como os cortes vão afetar o 
público alvo para a distribuição em todos os eventos oficiais da Fundação Itesp e também nos 
assentamentos e quilombos. Fica definido também enviar ofício solicitando a Diretoria 
Executiva da Fundação Itesp que de publicidade dos cortes no seu boletim informativo 
impresso que é distribuído para autoridades e público atendido. 3 – Atualização da Pauta de 
Reivindicações e estratégias de luta – Lincoln propõe discutir item a item. Aprovado. Item 1- 1 
– Reposição Salarial de 40,27%. Priscila fala que realizou uma pesquisa por três índices: 
Reposição 2015 pelo INPC 7,67% e 2016 11,07%, total INPC 18,74%. Reposição 2015 pelo IPCA 
7,70% e 2016 10,35%, total IPCA 18,05%. Reposição 2015 pelo IPC FIPE 6,65% e 2016 10,43%, 
total IPC FIPE 17,18%. Lincoln propõe 51%. Em votação aprovado por unanimidade. Item 2 – 
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Priorização imediata do aumento do valor do Vale Refeição em 100%, e concessão do 
benefício do Cartão Alimentação no mesmo valor do Tíquete Refeição. Mantido por 
unanimidade. Item 3 – Licença Maternidade de 180 dias. Priscila propõe solicitar também a 
ampliação de 5 para 20 dias para os pais assim como foi aprovado por Lei Federal. Aprovado 
por unanimidade com a alteração do texto para 3 – Licença Maternidade de 180 dias e licença 
paternidade de 20 dias. Item 4 – Reformulação imediata do Plano de Cargos, Carreiras e 
Salários – PCCS. Após discussão a redação foi alterada para: 4 – Aplicação do PCCS de acordo 
com a data de admissão do trabalhador e formulação imediata de um novo Plano de Cargos, 
Carreiras e Salários – PCCS de acordo com os anseios da categoria. Aprovado por unanimidade. 
Item 5– Equiparação salarial para o nível mais alto entre todos os Auxiliares prejudicados por 
alterações realizadas no PCCS. Mantido por unanimidade. Item 6 – Pagamento das seguintes 
gratificações: gratificação por Regime de Dedicação Plena e Exclusiva (RDPE), gratificação ou 
adicional por local de difícil acesso para o exercício do cargo (ALE), gratificação de informática, 
gratificação por direção de veículos no exercício da função, adicional de insalubridade. Após 
discussão opta-se pela alteração do item no que se refere a exclusividade no contrato de 
trabalho: 6 – Pagamento das seguintes gratificações: gratificação ou adicional por local de 
difícil acesso para o exercício do cargo (ALE), gratificação de informática, gratificação por 
direção de veículos no exercício da função, adicional de insalubridade e gratificação por 
Regime de Dedicação Plena e Exclusiva (RDPE) ou a exclusão desta cláusula no contrato de 
trabalho. Em votação aprovado por unanimidade. Item 7 - Pagamento dos pisos Salariais 
Nacionais das diversas categorias. Mantido por unanimidade. Item 8 – Correção dos valores 
dos benefícios: prêmio do seguro de vida em grupo e do auxílio creche. Mantido por 
unanimidade. Item 9 – Pagamento de horas extras no lugar do atual banco de horas. Solange 
fala que a Fundação Itesp não reconhece a existência de um banco de horas, então quando 
precisa de horas a mais o trabalhador tem que fazer, mas tem que descansar quando eles 
querem o que é ilegal. O item foi alterado então para: 9 – Pagamento de horas extras no lugar 
do atual banco de horas ilegal que a Fundação Itesp pratica. Aprovado por unanimidade. Item 
10 – Discussão, com transparência, dos critérios da política de concessão de diárias ou pacotes 
aos (às) servidores (as) da Fundação ITESP, sendo preferencialmente pago diárias aos 
servidores que fazem trabalhos externos à sua sede de exercício. Lincoln fala de relato de 
trabalhadores que ficam alojados em condições precárias prestando serviço de convênios que 
a Fundação Itesp celebra com prefeituras. Após discussão o item foi alterado para: 10 – 
Discussão, com transparência, dos critérios da política de concessão de diárias ou pacotes aos 
(às) servidores (as) da Fundação ITESP, sendo preferencialmente pago diárias aos servidores 
que fazem trabalhos externos à sua sede de exercício. Nos casos de trabalhos executados 
através de convênios, a Fundação Itesp deverá se responsabilizar pelo pagamento das diárias 
ao trabalhador. Em votação, aprovado por unanimidade. Item 11 – Implantação dos 
benefícios: auxílio dependente especial, plano odontológico, e Participação nos Lucros e 
Resultados – PLR – da Fundação ITESP. Mantido por unanimidade. Item 12 – Complementação 
salarial e pagamento dos tíquetes refeição aos funcionários afastados pelo INSS por acidente 
de trabalho e auxilio doença, por todo o período que durar o afastamento. Mantido por 
unanimidade. Item 13 – Melhorias dos ambientes e instrumentos de trabalho da Fundação 
ITESP visando atender os novos funcionários contratados, bem como servidores com 
deficiência física. Acessibilidade para o atendimento à população. Mantido por unanimidade. 
Item 14 – Contratação para cargos de carreira exclusivamente por concurso público e 
constante reposição do quadro de funcionários de acordo com o número total de vagas 
ociosas nos cargos existentes atualmente na Fundação ITESP. Mantido por unanimidade. Item 
15 – Aumento do número de cargos de provimento para 1000 cargos, considerando o 
aumento do número de famílias assentadas e quilombolas; do aumento de assinaturas de 
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Convênios celebrados com Municípios através do Programa Minha Terra bem como das novas 
frentes de trabalho abertas pela Fundação ITESP, como o atendimento às famílias do Programa 
Nacional de Crédito Fundiário – PNCF – e do antigo Banco da Terra, Chamada Pública do INCRA 
e Levantamento dos Parques. Mantido por unanimidade. Item 16 – Continuar o processo de 
recuperação do Orçamento da Fundação ITESP adequando-o às suas reais necessidades de 
recuperação dos salários dos servidores e investimentos nas comunidades atendidas. Priscila 
afirma que como houve um retrocesso no avanço do orçamento da Fundação, é necessário 
alterar o item, sugere: 16 – Recuperar o Orçamento da Fundação ITESP adequando-o às suas 
reais necessidades de recuperação dos salários dos servidores e investimentos nas 
comunidades atendidas.  Aprovado por unanimidade. Item 17 – Estabelecimento de um 
período maior para compensação das horas pelos servidores, que contemplem emendas de 
feriados prolongados bem como das festas de final de ano com a inclusão de calendário oficial 
prévio no início do ano. Mantido por unanimidade. Item 18 –Incorporação automática da 
Gratificação de Função ao salário do (a) servidor (a) da Fundação ITESP que exerceu Função 
Gratificada a partir de dois anos com 20% do valor da mesma, acrescidos de 10% ao ano até 
chegar aos 100% do valor desta. Mantido por unanimidade. Item 19 – Criação de um Portal da 
Transparência na Fundação ITESP, onde seja publicado, dentre outras coisas, a relação nominal 
da utilização de diárias e a aplicação dos recursos próprios da Fundação ITESP. Mantido por 
unanimidade. Item 20 – Implantação do Orçamento Participativo na Fundação ITESP, no qual, 
servidores, assentados, quilombolas e posseiros deem sua efetiva colaboração tanto na parte 
dos recursos do Tesouro do Estado como na parte dos recursos próprios da Fundação ITESP. 
Mantido por unanimidade. Item 21 – Implantar uma política permanente e transparente de 
transferência interna de servidores, com critérios claros, “SEM PERIODO DE CARENCIA DE 
CONTRATAÇÃO”. Mantido por unanimidade. Item 22- Implantação imediata de licença prêmio, 
quinquênio e sexta parte. Mantido por unanimidade. Após deliberação e aprovação unanime 
são acrescentados os seguintes itens: Item 23 – Extinção do cargo de coordenador regional e 
aproveitamento dos trabalhadores da casa para todos os cargos comissionados de livre 
provimento visando economia dos escassos recursos da Fundação Itesp. Item 24 - Identificação 
visual de todos os veículos da frota da Fundação Itesp. Item 25 - Possibilidade do trabalhador 
com mais de cinquenta anos parcelar as férias da mesma forma que os demais. Item 26 - 
Captação de recursos pela Fundação Itesp através de convênios, venda de serviços e afins. 
Pausa para o almoço. Estratégias de Luta - Retomando os trabalhos Lincoln fala que finalizados 
os itens da Pauta de Reivindicação 2016 é necessário traçar as estratégias de luta. Priscila fala 
é necessário avaliar que na última assembleia em 23 de outubro de 2016 a nossa greve foi 
suspensa, então é necessário que se delibere o seu desfecho, pois nós já iniciamos outro ano 
de campanha salarial e a Diretoria da AFITESP avalia que não é um momento oportuno para 
retomá-la e que o grande espaçamento de tempo transcorrido, por si só já encerrou a greve. 
Lincoln propõe votarmos o encerramento da greve. Em votação a greve fica encerrada com 5 

votos contrários e XXX favoráveis. Lincoln sugere que todos os delegados falem as propostas 

que trouxeram de suas bases para aglutinarmos todas em um cronograma de ação e 
submetermos à votação o pacote de ações. A sugestão foi acatada pela plenária. Após 
explanação de todos os representantes, chegou-se ao pacote de ações: Atos e manifestações: 
Um dia de mobilização estadual (sugestão no dia 07/04 aniversário da AFITESP/ Lançamento 
do projeto do livro AFITESP 20 anos de luta) -  Audiência Pública – Rumos da Fundação Itesp 
sob a ótica dos trabalhadores (final de junho) Com Assembleia Geral Preparatória no Pontal 
(início de junho) . Grupo para organizar no Pontal: Alfredo, Bruno, Viacava e Lincoln - Grupo 
para organizar em São Paulo: Carlão, Lincoln e Priscila, Participação em ato do funcionalismo 
público do estado em março. (aguardar maiores instruções) Vias judiciais:  Ação judicial 
individual para o PCCS (aguardar resultado das primeiras ações individuais) Ação judicial para 
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reposição 2016 (delibera na próxima assembleia) Visibilidade da luta: Folder denunciando o 
sucateamento da Fundação Itesp para a população atendida; Que a Fundação inclua em seu 
boletim informativo um esclarecimento a população atendida sobre as restrições 
orçamentárias e corte de despesas e em que isso afeta os serviços prestados. (via ofício). 4 - 
Deliberar sobre estratégias de defesa e aplicação do FDCI 2000 Fundo de Defesa do 
Concurso 2000. Sobre a aplicação do FDCI vários presentes argumentos que precisam de 
elementos mais sólidos para definir se é vantajoso mudar a forma de aplicação do recurso. 
Lincoln propõe apresentar na próxima reunião com elementos mais concretos para a 
apreciação da plenária. O GTC Taubaté propôs interromper as contribuições por 
considerar o saldo de quase R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) suficiente para as despesas 
jurídicas emergenciais. Após argumentações contrárias e favoráveis foi submetido à 
votação e aprovada a continuidade do FDCI por maioria de votos.  Priscila fala que cotistas 
da sede solicitaram cópia do processo para repassar aos seus advogados, o que pode ser 
custeado pelo dinheiro do fundo. Délcio afirma que não é necessário extrair cópia de capa 
a capa do processo e sim apenas das partes mais importantes. Após discussão foi aprovado 
então que se verifique se a AFITESP não possui cópia de alguma parte relevante do 
processo, então, neste caso, poderá providenciar a cópia. Sobre as estratégias de defesas 
várias perguntas foram esclarecidas. Foi apresentado um quadro com o número de 
pessoas que informaram a AFITESP que foram citadas, acredita-se que grande parte dos 
ativos não foram citados ainda. Solange explica que é necessário que a defesa seja 
individual porque nós brigamos para fazer parte do processo, então temos o direito de nos 
defender e argumentar nas nossas defesas aquilo que achamos pertinente. Uma 
argumentação que é comum a todos é que prestamos o concurso de boa fé, não fomos nós 
que fizemos o edital, apenas acreditamos no Estado e apresentamos o que era pedido. Diz 
que outra tese é a da prescrição, mas ressalta que temos que procurar um advogado da 
nossa confiança e ele é quem deve nos orientar. Lincoln fala que a AFITESP está 
acompanhando de perto o processo e propõe que o Grupo do What App Comando de 
Greve passe a ser agora Defesa do Concurso 2000, pois assim conseguimos articular 
melhor o acompanhamento do processo de anulação e as estratégias de defesa do 
concurso 2000. Aprovado o grupo do What App. Esgotados os itens da pauta Lincoln fala 
sobre as dificuldades de veicular informações no grupo de What App AVANTE AFITESP, 
pois as pessoas não tem respeitado o objetivo do grupo e tem postado coisas que não são 
inerentes a nossa luta, então propõe que possa ser aplicada uma penalidade de exclusão 
por uma semana de quem desrespeitar as regras do grupo. Aprovado. Nada mais a ser 
tratado, encerrou-se a Assembleia Estadual Geral Ordinária da AFITESP, eu, Priscila Faria 
Barbosa dos Santos______________________ , digitei a presente ata da qual faz parte lista de 
presença anexa. 
 

São Paulo, 11 de março de 2016. 

 

_________________________________________ 

Lincoln Rogério de Albuquerque 

Presidente da AFITESP 
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