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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 

PARIQUERA - 13/05/2014. 
No dia 13 maio de 2014, no auditório do Consaude, situado na Rua dos 
Expedicionários, 140, centro, na cidade de Pariquera Açu, às 8h, em primeira 
convocação, iniciou-se a Assembleia. Otávio passa a leitura da ordem do dia: 1 – 
Informes Gerais; 2 – Deliberar sobre Prestação de Contas do Exercício de 2013 da 
AFITESP; 3 – Avaliação da gestão anterior da AFITESP [2011-2014]; 4 – Posse 
solene da Nova Diretoria Executiva da AFITESP [2014-2017]; 5 – Deliberar sobre a 
nova Pauta de Reivindicações da AFITESP [2014-2015]; 6 – Deliberar sobre uma 
Moção de Repúdio em relação à falta de valorização dos (as) Trabalhadores (as) da 
Fundação ITESP no que se refere ao Plano de Carreira, Cargos e Salários – PCCS, 
ausência de uma política séria de reposição salarial e de recuperação dos valores 
dos benefícios; 7 – Deliberar acerca da Campanha Salarial [Maio de 2014 à 
Fevereiro de 2015]; 8 – Deliberar sobre o nome do (a) trabalhador (a) da Fundação 
ITESP que receberá o Prêmio instituído pela AFITESP, “Terra, Justiça e Cidadania”; 
9 – Deliberar sobre a Campanha de Filiação dos (as) novos (as) trabalhadores (as) 
da Fundação ITESP, ingressantes do Concurso de 2013 e, 10 – Deliberar acerca de 
uma Carta Aberta aos Candidatos ao Governo do Estado de São Paulo na qual 
falemos sobre a importância do nosso trabalho, das nossas reivindicações, da 
necessidade do aumento nos investimentos nas comunidades beneficiárias e das 
peculiaridades dos trabalhos por nós realizados. 1 – Informes Gerais – Lincoln 
relata que participou de uma reunião da Comissão PCCS, grupo de trabalho criado 
para discutir e encaminhar propostas para sanar os problemas do nosso plano de 
cargos e carreiras, a reunião ocorreu em 12/05. Na ocasião, a gerente de recursos 
humanos kelsilene relatou que juntamente com outros membros da comissão 
participou de reunião no CODEC, para verificar a viabilidade de solucionar alguns 
entraves do plano, como a limitação de número de vagas nas “caixinhas”, e também 
a questão de padronizar os cargos todos por classe, visto que os servidores mais 
antigos estão enquadrados em nível e os novos em classes. Lincoln conta que 
segundo a gerente, o CODEC foi receptivo e não viu barreiras para que o governo 
atenda a solicitação ficando a direção da Fundação incumbida de encaminhar esses 
processos. Lincoln também registra que na reunião questionou os casos daqueles 
servidores que não ascenderão pois a caixinha estava cheia, e ocorre o surgimento 
da vaga, eles deveriam ser automaticamente enquadrados pois conquistaram o 
direito e a vaga passa a existir. Nelson esclarece que nesses casos o servidor vai ter 
que esperar o próximo processo de promoção. Neusa fala sobre a tentativa frustrada 
de que o PCCS contemplasse uma gratificação para os Apoios das Diretorias pois 
as atividades realizadas na prática, excedem as descritas no perfil profissional. 
Acrescenta que quando há um interesse institucional as alterações são feitas, como 
a criação de um grupo para os apoios da Diretoria Executiva, o que difere das 
demais diretorias. Solange fala que participou de várias reuniões com a direção e 
alertou sobre os problemas que o PCCS apresentava e que não era viável a sua 
aplicação, mas que a direção não deu ouvidos. Fala que a ação judicial contra o 
PCCS não teve adesão suficiente de servidores para ser levada adiante, o que 
lamenta, pois vê grandes chances no mérito. Após discussão Lincoln sugere que 
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esse assunto seja abordado novamente item 6 da pauta. Passo-se a discutir o ponto 
2 da pauta: Deliberar sobre Prestação de Contas do Exercício de 2013 da AFITESP; 
Otávio chama a dona Cezira, contadora da AFITESP, para fazer a apresentação das    
Contas. Dona Cezira pede para que seja distribuída para todos os presentes uma 

cópia do balanço patrimonial e faz detalhada exposição, ponto a ponto, 

esclarecendo dúvidas e termos técnicos apontados pelos presentes. Otávio relata 

que solicitou a contadora que apresenta-se, além da prestação de contas do 

exercício 2013, também a prestação de contas de 2014 até o mês de abril, final de 

sua gestão, para que fique registrado as condições em que houve a transição de 

diretoria. Carlão fala que, gostaria de apresentar uma critica construtiva para que se 

for possível das próximas vezes, gostaria de receber com antecedência para 

apresentar também para os colegas no GTC antes de assembleia para aprovação. 

Otávio fala que a AFITESP publica essas informações no site e que consta até o 

mês de novembro 2013, então todos os interessados tem ferramentas para 

acompanhar e liberdade para questionar os gastos junto à diretoria da associação. 

Passou-se a palavra ao Presidente do Conselho Fiscal Delcio Silva que aprova as 

contas sem ressalvas. Otávio passa então a votação da aprovação das contas 

exercício 2013. Submetida à plenária é aprovado por unanimidade de votos. Monica 

apresenta um levantamento do ativo imobilizado da AFITESP e diz que embora o 

regulamento da associação não obrigue sua apresentação é bom que os associados 

tenham ciência dos bens imobilizados que a AFITESP possui. Passou-se para o 3 

item – Avaliação da gestão anterior da AFITESP [2011-2014]; Otávio agradece a 

cooperação e apoio recebido por todos durante a sua gestão, fala que os  sucessos 

ele divide com todos, e os erros ele pega pra ele. Diz que todas as conquistas se 

devem a muita luta e empenho e que mesmo que a direção fale que conseguiu algo 

para nós, nada veio de graça, cada uma das conquistas dos últimos anos tiveram 

um dedo da AFITESP. Vários GTCs também reafirmam a dedicação, não só do 

Otávio, mas de toda a diretoria da AFITESP desta gestão e agradecem com uma 

salva de palmas. Passou-se então para o item 4 – Posse solene da Nova Diretoria 

Executiva da AFITESP [2014-2017]; Otávio declara empossada a nova diretoria e 

parabeniza a nova diretoria. Lincoln agradece o voto de confiança, diz que temos 

que continuar lutando e que a união e extremamente importante para alcançarmos 

mais conquistas. Pausa para o almoço 13h. Retornando às 14h. Lincoln dá 

andamento à assembleia, passando então para o item 5 - Deliberar sobre a nova 

Pauta de Reivindicações da AFITESP [2014-2015] – 1 – Reposição Salarial - 

Sobre o valor do índice, vários GTCs indicam a manutenção de 32% que é o valor 

que já constava na pauta anterior e também na ação judicial, resultado de um 

trabalho encomendado pela associação a um economista, que considerou as perdas 

acumuladas do período de 2001 a 2012. Araraquara argumenta que o estudo de 

salários que embasou o concurso de 2001 foi realizado em 1999, portanto deixou 

uma lacuna até a contratação. Solange explica que esse período não foi 

considerado por uma questão legalista para não atrapalhar a questão judicial. 
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Resolveu-se acrescentar essa diferença aos 33% pois não atrapalha o 

encaminhamento político da reivindicação. Houve uma discussão sobre questionar  

o índice utilizado para calculo do reajuste (IPC FIPE), visto que, ano após ano, não 

vêm corrigindo satisfatoriamente o impacto da inflação, pois o servidor sente a perda 

na pele todos os anos. Após discussão optou-se por não incluir, neste momento, na 

pauta a adoção de outro índice, pois segundo a direção o IPC - FIPE é empregado 

para todo o funcionalismo público do estado de São Paulo, então optou-se por 

realizar um levantamento junto a sindicatos e associações representativas de 

servidores estaduais para verificar se realmente ocorre desta maneira e estudar um 

outros índices que seriam mais vantajosos para a nossa categoria. Submetido a 

votação aprovado por unanimidade. 2 – Priorização imediata do aumento do valor do 

tíquete refeição em 100%, e concessão do benefício do cartão alimentação no 

mesmo valor do tíquete refeição – Foi informado que a Diretoria Executiva no ano 

passado afirmou que encaminhou processo para as instâncias cabíveis solicitando o 

aumento para R$ 22,00, o que foi negado pelo CODEC. Todos os GTCs falaram da 

defasagem do valor do vale refeição e submetido à votação o item foi aprovado por 

unanimidade. 3- Licença Maternidade de seis meses – Lincoln relata que a 

diretoria argumenta que o processo que trata da solicitação da licença maternidade 

de 180 dias tramitou no CODEC, retornou apontando que a Fundação Itesp deverá 

demonstrar que tem condições financeiras de arcar com mais este benefício as suas 

servidoras, ocorre que já se passou um ano e ainda não apresentaram nada. 

Submetido a votação, é aprovado por unanimidade. 4- Implantação imediata do 

Plano de Cargos, Carreiras e Salários – PCCS Foi esclarecido que na ocasião em 

que este item foi integrado a nossa pauta de reivindicações, nós já sabíamos dos 

problemas que ele apresentaria, mas para questionarmos judicialmente 

precisávamos esperar a sua real implantação, ocorre que, o número de interessados 

na ação foi insuficiente para custear o processo, por esse motivo não foi dado 

andamento. Após discussão optou-se por alterar o item para Reformulação 

imediata do plano de cargos, Carreiras e Salários – PCCS visando solucionar os 

entraves, e principalmente reparar o prejuízo causado aos servidores que por 

diversos anos não tiveram avaliação e por isso não puderam ascender na carreira.5- 

Equiparação salarial para nível mais alto [VII] entre todos os auxiliares de 

campo da Diretoria Adjunta de Recursos Fundiários; Foi relatado que essa 

demanda foi incluída na pauta por solicitação de servidores auxiliares do GTC de 

Mirante do Paranapanema devido a alterações no PCCS, foram prejudicados e 

inclusive já entraram com ação judicial. Foi citado também o caso de técnicos que 

foram contratados inicialmente no nível II. Solange esclarece que esses casos 

precisam ser ajuizados o mais breve possível, pois se a pessoa lesada não reclamar 

em até cinco anos, o que passar disso prescreve. Foi sugerida a reformulação do 

item para: Equiparação salarial entre todos os Cargos prejudicados por 

alterações realizadas no PCCS. Submetido á votação foi aprovado por 

unanimidade. 6 – Pagamento das seguintes gratificações: gratificação por 
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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, 

gratificação de insalubridade - A sede manifestou-se contrária, pois a 

possibilidade de implantação é mínima. Foi colocado que, vários servidores que 

realizaram eventualmente trabalhos em seus dias de folga, que são diversos aos 

trabalhos realizados na fundação já foram questionados, então ou se retira esse item 

dos contratos de trabalho ou paga-se a gratificação por regime de dedicação plena e 

exclusiva. Após discussão esse item foi mantido por maioria de votos. 7 – 

Pagamento dos Pisos Salariais Nacionais das diversas categorias 

profissionais que compõem o quadro de servidores (as) da Fundação ITESP, 

como engenheiros, advogados, médicos veterinários, zootecnistas dentre outros, 

conforme previsto na Lei do Estado de São Paulo nº 729/93 de 30/09/1993; Foi 

colocado que a Fundação ITESP exige de vários profissionais que apresentem 

anualmente a quitação das taxas referentes aos respectivos registros de classes, e 

por outro lado não respeita o piso mínimo de remuneração para cada profissional 

estabelecido pelo seu Conselho de Classe. Após várias manifestações favoráveis o 

item foi submetido à votação e aprovado por unanimidade. 8 – Correção dos 

valores dos benefícios: prêmio do seguro de vida em grupo e do auxílio 

creche. Na Sede da Fundação ITESP, retomar o Convênio de Creche com a 

Secretaria de Estado da Justiça e Defesa da Cidadania que havia até o mês de abril 

de 2006; Após considerações e votação, mantido por unanimidade. 09 – 

Pagamento de horas extras no lugar do atual banco de horas; Após 

considerações e votação, mantido por maioria de votos. 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; Após 

considerações e votação, mantido por maioria de votos.11 – Implantação dos 

benefícios: auxilio dependente especial, plano odontológico, cesta básica para 

todos e Participação nos Lucros e Resultados – PLR – da Fundação ITESP; 

Lincoln ressalta que isso foi pedido no ano passado e responderam que o CODEC 

não aprova novos benefícios, mas mencionaram  quais foram os benefícios que eles 

haviam solicitado. A sede manifestou-se contrária  apenas à participação nos lucros 

e resultados. Após considerações e votação, mantido por maioria de votos. 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; Lincoln diz que, a diretoria argumenta que os 

servidores tem o contrato de trabalho interrompido, mas esse não é um argumento 

forte porque existem outros órgão que conseguem pagar, e também o convênio 

médico é um benefício e é mantido durante o período de afastamento. 13 – 

Adaptação dos ambientes e instrumentos de trabalho da Fundação ITESP para 

atender funcionários com deficiência física bem como dos prédios para o 
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atendimento à população – Acessibilidade Já, conforme relatório apresentado 

pela CIPA; Após discussão acrescentou-se ao item a questão de estarmos 

recebendo novos servidores mudando a redação para: Melhorias dos ambientes e 

instrumentos de trabalho da Fundação ITESP , fornecendo equipamentos em 

quantidade necessária e adequados, visando atender os novos funcionários 

contratados, bem como servidores com deficiência física. Acessibilidade para 

o atendimento à população; Submetido à votação, aprovado por unanimidade de 

votos. 14 – Reposição imediata do número total de vagas ociosas de acordo 

com os cargos existentes atualmente na Fundação ITESP; A sede entendeu que 

esse item já foi contemplado. Lincoln diz que é importante registrar a necessidade 

constante de reposição das vagas, pois pela rotatividade do quadro de servidores se 

não se garantir uma reposição permanente do quadro vai acabar acontecendo um 

esvaziamento o que já foi percebido outras vezes na fundação. Mudou-se então a 

redação do item para: Reposição constante e adequada do número total de 

vagas ociosas de acordo com os cargos existentes na Fundação ITESP; 

Submetido à votação, aprovado por unanimidade de votos. 15 – Aumento do 

número de cargos de provimento, através de concurso público, dos atuais 736 

para 1000 cargos, considerando o aumento do número de famílias assentadas e 

quilombolas; do aumento de assinaturas de 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. Após discussão, mantido por maioria de votos, 

ficando a AFITESP responsável por atualizar o número de cargos existentes, tendo 

em vista a criação de novas vagas do último concurso.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. Após discussão, mantido por maioria de votos. 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; Após discussão, mantido por maioria de votos. 18 –

Incorporação automática da Gratificação de Função ao salário do (a) servidor 

(a) da Fundação ITESP que exerceu Função Gratificada a partir de cinco anos 

com 50% do valor da mesma, acrescidos de 10% ao ano até chegar aos 100% 

do valor desta; Após discussão alterada a redação para: 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 esta; 

Submetido a votação, aprovado por unanimidade de votos. 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. Lincoln lê o ofício 499/2013 no qual eles informam que 
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estava sendo criado, mas até hoje nada. Após discussão, foi sugerida alteração da 

redação para: 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. E que o valor das diárias sejam iguais para 

todos os trabalhadores, independente do Cargo.Submetido a votação, mantido 

por maioria de votos. 20 – Implantação do Orçamento Participativo na Fundação 

ITESP, no qual, servidores, assentados, quilombolas e posseiros dêem sua efetiva 

colaboração tanto na parte dos recursos do Tesouro do Estado como na parte dos 

recursos próprios da Fundação ITESP. Após discussão, mantido por maioria de 

votos. 21 – Abertura imediata de processo de transferência interna de servidores 

observados os princípios da união de cônjuge e tempo de serviço. Entendeu-se que 

essa demanda está sendo atendida, mas que há necessidade de uma política clara 

e transparente que seja permanente para tratar desse assunto. E também decidiu-se 

retirar o critério de tempo de serviço. A redação do item foi alterada para:  Implantar 

uma política permanente e transparente de transferência interna de Servidores, 

sem exigir carência por tempo de serviço. Submetido à votação, aprovado por 

maioria de votos. Por sugestão de Andradina foi acrescentado um item a pauta: 22- 

Implantação imediata de licença prêmio, quinquênio e sexta parte. Submetido à 

votação, aprovado por unanimidade de votos. Esgotado os itens da Pauta de 

Reivindicações, retomou-se a pauta da Assembleia: 6 – Deliberar sobre uma 

Moção de Repúdio em relação à falta de valorização dos (as) Trabalhadores 

(as) da Fundação ITESP no que se refere ao Plano de Carreira, Cargos e Salários 

– PCCS, ausência de uma política séria de reposição salarial e de recuperação dos 

valores dos benefícios; A sede se manifesta favorável a moção de repúdio, no que 

se refere à falta de uma política eficaz de ascensão profissional e valorização do 

trabalhador da Fundação ITESP, repúdio ao fato de que o servidor da Fundação 

acumula um prejuízo de 12 anos, sem um plano de cargos consistente, que atenda 

as necessidades dos servidores e da Fundação, pois os servidores perdem porque 

se tivessem sido submetidos a um processo justo e eficaz de avaliação, muitos já 

teriam progredido nas carreiras e aumentos nos salários há anos, e a fundação por 

sua vez não teria uma rotatividade de servidores tão grande e não teria perdido 

tantos profissionais gabaritados como já perdeu. Pessoas que estão ingressando na 

Fundação hoje recebem praticamente o mesmo que a grande maioria dos servidores 

que ingressaram há mais de 10 anos. Paulo diz que no GTC de Andradina todos 

foram contrários a moção de repúdio. Submetido à votação foram: trinta e cinco 

votos favoráveis, quatro votos contrários e uma abstenção, aprovado por maioria de 

votos. 7 – Deliberar acerca da Campanha Salarial [Maio de 2014 à Fevereiro de 

2015]; Após analisadas as sugestões de todos os GTCs, fica aprovada a data de 02 

de julho de 2014, como data indicativa para mobilização. Como ferramenta de 

mobilização fica aprovada a confecção de camisetas, ficando os representantes de 

base, responsáveis por fazer uma pesquisa dos nomes dos associados que querem 
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receber, e, do número que usam. Jornais e outras ferramentas poderão ser 

utilizados, desde que haja tempo e recursos suficientes para viabilizar a sua 

confecção. 8 – Deliberar sobre o nome do (a) trabalhador (a) da Fundação 

ITESP que receberá o Prêmio instituído pela AFITESP, “Terra, Justiça e 

Cidadania”; Mirian diz que Capão Bonito sugere esperar o decorrer de 2014 e fazer 

a votação no início de 2015. Gerson diz que Pariquera apóia o nome do servidor 

José Messias e fala sobre as campanhas que os servidores tem feito para arrecadar 

recursos para ajudá-lo. Paulo de Andradina fala que o GTC sugere o nome de José 

Marcelo Dal Ponte. Todos os demais escritórios concordaram com a indicação da 

diretoria da AFITESP que foi o servidor José Messias que está a muitos anos na 

Fundação, já trabalhou em diversos escritórios e hoje se encontra afastado por 

problemas graves de saúde. Lincoln propõe que esse item seja votado hoje, e que 

para a próxima assembléia a Diretoria da AFITESP apresente um regulamento, com 

critérios pré definidos para nortear as indicações e escolha do próximo servidor 

homenageado. Submetido à votação, aprovado por maioria de votos. Em seguida 

tira-se a comissão que vai entregar a placa ao servidor. 9 – Deliberar sobre a 

Campanha de Filiação dos (as) novos (as) trabalhadores (as) da Fundação 

ITESP, ingressantes do Concurso de 2013. Após discussão fica definido que cada 

conselheiro representante de base deve fazer apresentação da associação aos 

novos servidores, contando um pouco do histórico da AFITESP, relembrando nossas 

conquistas, apresentando a nossa pauta de reivindicações e ressaltando a 

importância deles se filiarem e somarem forças para que possamos atingir nossos 

objetivos. 10 – Deliberar acerca de uma Carta Aberta aos Candidatos ao 

Governo do Estado de São Paulo na qual falemos sobre a importância do nosso 

trabalho, das nossas reivindicações, da necessidade do aumento nos investimentos 

nas comunidades beneficiárias e das peculiaridades dos trabalhos por nós 

realizados. Paulo coloca que no GTC de Andradina a sugestão foi que ao invés de 

carta aberta, seja feita uma CARTA COMPROMISSO registrada em cartório na qual 

o candidato se comprometa a realizar projetos e fazer investimentos nos trabalhos 

desenvolvidos pela fundação. Lincoln defende a proposta original de carta aberta e 

fala sobre a inviabilidade dos políticos se comprometerem com a carta compromisso. 

Submetido à votação, aprovado com trinta e seis votos favoráveis e quatro 

contrários. Esgotada a pauta e sem mais nada a ser tratado, encerrou-se a 

Assembléia Estadual Geral Ordinária da AFITESP, às 17h30min, eu, Priscila Faria 

Barbosa dos Santos, _____________digitei a presente ata da qual faz parte lista de 

presença anexa. 

São Paulo, 13 de maio de 2014. 
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