
                  Associação dos Funcionários da Fundação Instituto 
de Terras do Estado de São Paulo 

 

Av. Brigadeiro Luis Antonio, 383 – Edifício Tio Sam – Conjunto 1206 – 12º. Andar. 
Bela Vista. CEP. 01.317-902 – SÃO PAULO – SP. Tel. (11) 3104-8557 / 3104-1532 

Sítio na Internet www.afitesp.org.br Correio Eletrônico afitesp@gmail.com 

ATA DA ASSEMBLEIA ESTADUAL GERAL EXTRAORDINÁRIA DA ASSOCIAÇÃO 

DOS FUNCIONÁRIOS DA FUNDAÇÃO INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE 

SÃO PAULO “JOSÉ GOMES DA SILVA” – AFITESP 

SÃO PAULO – 14/08/2015. 
 

No dia 14 agosto de 2015, no auditório da UGT União Geral dos Trabalhadores, 
situado na Rua Aguiar de Barros, 144, Bela Vista, na cidade de São Paulo, às 
13h30min, em segunda convocação, iniciou-se a Assembleia. Lincoln passa a leitura 
da ordem do dia: 1 – Informes Gerais; 2 – Deliberar sobre deflagrar Greve. 1 – 
Informes Gerais – Lincoln fala sobre o Ato do período da manhã, agradece a 
participação de todos e relata que o Secretario recebeu a comissão de 
trabalhadores, mas não se comprometeu a oferecer nenhuma contraproposta, 
mantendo a negativa do Estado negociar qualquer item da nossa pauta de 
reivindicação. Lincoln lê algumas orientações para a organização da assembleia: As 
falas serão inscritas e seguirão a ordem da inscrição. A mesa anotará os 
interessados em falar à assembleia. As propostas serão encaminhadas de acordo 
com o tema da discussão e deverão ser votadas ao final da discussão. Importante 
ressaltar: quem se sentir contemplado pela fala já feita, que abra mão do microfone. 
Aqueles que já tiverem falado terão seu tempo de fala diminuído, além de ficar por 
último na fila das inscrições. Os interessados em fazer uso da palavra deverão se 
inscrever levantando a mão. A ASSEMBLEIA RESPEITARÁ O TEMPO DE FALA DE 
TODOS OS INSCRITOS, SEM INTERRUPÇÃO, INCLUINDO A MESA. Todas as 
propostas diferentes serão anotadas no quadro e enumeradas para facilitar a 
votação ao final da discussão do tema. A mesa encerrará as inscrições a partir da 
estimativa do tempo estipulado para cada ponto. Todos concordaram com a 
organização. Lincoln passou aos informes dos GTCs sobre a adesão a greve: 
Andradina: maioria a favor da greve (13 favoráveis, 3 contrários e 0 abstenções) Um 
funcionário teve o ponto cortado no dia da AGRIFAM. Teodoro Sampaio: maioria a 
favor da greve (14 favoráveis, 5 contrários e 6 abstenções). Itapeva: maioria a favor 
da greve (10 favoráveis, 1 contrário e 1 abstenção). Martinópolis: maioria a favor (09 
favoráveis, 1 contrário e 0 abstenções) ressalva da importância de não usar o  banco 
de horas, lutar pelo direito de greve. Epitácio: maioria a favor da greve (10 
favoráveis, 0 contrários e 0 abstenções) importância de ir para frente do escritório 
todos os dias, informar o público sobre o que está acontecendo. Venceslau: 
favorável à greve por tempo determinado (18 favoráveis, 0 contrários e 0 
abstenções) greves anteriores tiveram muito desgaste – necessidade de atentar 
para vias partidárias e judiciais para a luta pelo reajuste. Capão Bonito: maioria a 
favor (23 favoráveis, 2 contrários e 3 abstenções). Mirante Desenvolvimento: maioria 
a favor (22 favoráveis, 3 contrários e 0 abstenções) – necessidade de entrar com 
ação judicial junto com a greve. Araras: maioria a favor (7 favoráveis, 4 contrários e 
1 abstenções). Araraquara: A maioria contrário (1 favorável, 2 contrários e 3 
abstenções) – reflexão sobre judicialização do trabalho do servidor público e sobre 
momento político desfavorável. Euclides: maioria a favor (12 funcionários no GTC / 
10 participaram da reunião – 100% favorável). Prudente: A favor da greve: 25 
favoráveis / 11 contra / 2 abstenções / 11 ausentes. Sede: 69 na reunião – 60 na 
hora da votação – 100% favorável à greve – o que permeou o debate foi à questão 
da compensação. Taubaté: maioria contra (12 contra / 2 a favor, sendo que um 
mudou de ideia depois) – leitura de conjuntura a partir da greve dos professores. 
Eldorado – maioria a favor (6 favoráveis / 2 abstenções / 3 contrários). Pariquera – 
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maioria a favor (47 favoráveis, 4 contrários e 0 abstenções). Sorocaba – maioria a 
favor (15 a favor; 7 contra ; 1 a favor de greve branca, 1 abstenção) – ao analisar a 
greve, pensaram na importância da pressão e formação dos funcionários, e tem que 
ser analisada constantemente sua continuidade. Mirante/Fundiário – maioria 
favorável (14 favoráveis, 2 contrários e 0 abstenções). Lincoln esclarece que esses 
dados são apenas uma sondagem e que a votação que vai valer é a de hoje com 
todos os presentes, associados e não associados. Solange que hoje ficou sensível 
que a Secretaria da Justiça não está disposta a conceder nada, e faz alguns 
esclarecimentos quanto às questões legais da greve: É uma interrupção dos 
contratos de trabalho. Pode ser exercida quando já se esgotaram as outras formas 
de negociação. É necessário aviso prévio ao empregador com 48 horas de 
antecedência para deflagrar a greve. Não podemos requerer dissídio coletivo no 
Tribunal Regional do Trabalho, porque não temos a Carta Sindical. Poderemos 
solicitar a mediação do Ministério Público do Trabalho, mas eles por lei atuam 
somente em se tratando de serviço essencial, então as chances de êxito são 
pequenas. As Moções de Apoio que recebemos ajudam a sustentar legalidade da 
greve, pois mostra que estávamos tentando negociar e obtivemos apoio. É legítimo 
deflagrar greve, independente de haver associação ou sindicato, desde que siga os 
trâmites legais. O quórum mínimo para deflagrar é dois terços dos presentes, todos 
votam, associados e não associados. Greve branca ou qualquer coisa do tipo é 
sempre rompimento do contrato de trabalho, assim como qualquer greve, o 
problema da greve branca para a nossa categoria é monitorar e tratar as retaliações. 
Nós não precisamos manter mínimo de gente trabalhando, pois não somos serviço 
essencial. Sobre as horas, no caso da iniciativa privada, se o empregador quiser, ele 
facilmente pode abonar as horas. Já o administrador público, via de regra, não 
abona por se tratar da utilização de recursos públicos (“pagar por um trabalho que 
não foi realizado”). O que ocorre no funcionalismo público é a determinação judicial 
de abono dos dias em dissídios coletivos, o que não é o nosso caso. Leandro 
acrescenta que o TST entende que o desconto das horas cerceia o direito a greve, 
mas que tem que haver a compensação de horas. Solange continua dizendo que, o 
que a gente pode prometer é brigar até o último momento pra não ter desconto. Para 
as manifestações, a não ser que tenha recebido uma convocação para uma 
atividade qualquer, o trabalhador pode usar às quatro horas, ou horas do banco. As 
ações judiciais não estão descartadas, cabe a AFITESP verificar qual a melhor 
forma de entrar. Délcio fala que é muito bonito ver a grande maioria dos GTCs 
dispostos a lutar pelos nossos direitos através da greve, mas devemos saber bem 
onde estamos entrando, pra entrar com responsabilidade. Esgotados todos os 
questionamentos jurídicos, Lincoln pede para que as pessoas façam as defesas 
favoráveis e contrárias à greve. Viacava diz que o ITESP está sucateado, temos que 
dar a cara a tapa e tentar. Chega de assédio. Temos que chamar nosso público, 
chamar imprensa, saber que cargo comissionado é cargo político e que vão fazer o 
jogo do estado. A reforma agrária é forte no estado, também, por causa do ITESP, 
dos trabalhadores que aqui estão. Sofrimento é ficar 10 anos embaixo de lona! 
Então se for preciso vamos sofrer um pouquinho. Propõe fazer greve por tempo 
indeterminado e ir avaliando a continuidade. Paulo de Andradina diz que se ficarmos 
quietos, não chegaremos a lugar nenhum. Tudo que os trabalhadores do ITESP 
conseguiram, sempre foi com greve e mobilização, só com isso chama atenção da 
chefia, pois começa a atrapalhar a imagem da Fundação. Priscila da AFITESP: diz 
que o posicionamento da diretoria da AFITESP é pela greve. Há anos que 
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apresentamos a nossa pauta de reivindicações e que o estado não atende 
minimamente. A única coisa que tínhamos era a reposição das perdas salariais, o 
que nos foi tirado esse ano. Fazendo uma retrospectiva, a ideia de entrar em Estado 
de greve surgiu no ano passado, e foi aprovada na Assembleia de 25 de novembro 
de 2014, para iniciarmos em fevereiro de 2015. Já em abril a greve foi ponto de 
pauta da assembleia, mas na ocasião optou-se por aguardar mobilizados até agosto, 
pois o Secretário havia sinalizado uma possibilidade de pagar a nossa reposição, o 
que já foi descaracterizado pela resposta da CPS negando nossos pedidos de 
reposição das perdas anuais e de aplicação do PCCS. A AFITESP recebeu por e-
mail ata de todas as assembleias locais, as quais apontaram que somente dois 
GTCs foram contrários a greve. A grande maioria dos trabalhadores da Fundação 
Itesp acredita que é hora de parar. Temos moções de apoio de diversos prefeitos, 
vereadores e deputados, fizemos inúmeras manifestações e protocolamos vários 
pedidos junto a Diretoria Executiva e também SJDC, agora acreditamos que é hora 
de avançar, ciente de todas as barreiras e dificuldades que teremos pela frente, mas 
não dá pra recuar, precisamos mostrar força para exigir nossos direitos. Caso 
contrário, vamos amargar mais uma desvalorização dos nossos salários já tão 
defasados. Otávio diz que na avaliação dele vai haver corte nos salários e que quem 
é arrimo de família deve considerar isso antes de optar pela greve. Diz que fazer 
greve é fazer o jogo do governo, pois ele quer economizar recurso financeiro. Acha 
que temos muito pra fazer ainda como uma audiência pública, que não “tiramos o 
leite” que as moções de apoio que recebemos dá, e que temos que pensar duas 
vezes antes de entrar em “oba oba” de greve com um governo truculento, autoritário 
e cínico. Loiz diz que já caminhamos até aqui, não dá para voltar para trás. Greve é 
impasse, e não dá pra começar já falando das conclusões. Entramos para perder ou 
para ganhar, vamos ver o que vai acontecer. Mas o ato em si marca uma posição 
dos trabalhadores do Itesp em defender não só políticas corporativas dos 
funcionários, mas sim pela valorização da reforma agraria e fundiária do Estado. 
Vinicius fala que a greve dos professores foi a maior greve da história deles, e o 
principal que ficou é que num momento de crise como esse, não da para baixar a 
cabeça. São Paulo é governado pelo PSDB há mais de 20 anos, é necessário 
solidariedade entre as categorias. Nós temos capacidade de denunciar problemas e 
mostrar que estamos insatisfeitos. Temos que nos mobilizar coletivamente. Marcel 
disse que é do último concurso e que na sede os novos funcionários conseguiram 
uma união muito bacana com os antigos. Fala que é notória a falta de mais políticas 
públicas para o nosso público atendido e para nós trabalhadores. Milhares de 
pessoas desalojadas nos acampamentos mostram isso. Eles efetuam aumentos de 
salário só para o governador e secretariado, e pra gente só tem crise e arrocho. A 
greve vai fortalecer a gente como categoria e é muito importante neste momento. 
Andiara considera que no fundo, todos os funcionários são a favor da greve, mas 
alguns que se manifestaram contra, tem um medo maior. Mas diante da situação 
que no encontramos, o que temos a perder? Estamos indignados! Já que alguns de 
nós ganham pouco mais de R$900,00 e ganhamos 1/3 do valor de ticket refeição da 
SJDC. Nossa indignação tem que ser maior que o medo. Por último foi sugerido que 
se faça operação padrão ao invés de fazer a greve. Submetido a votação Greve sim 
ou não, favoráveis à greve 96 (noventa e seis) votos, contrários à greve 31 (trinta e 
um) votos, e abstenções 06 (seis). Aprovada a greve pela maioria dos presentes, 
observada a proporção de mais de dois terços dos presentes que totalizam 133 
trabalhadores. Pausa para o café. Retomando os trabalhos Lincoln passo a palavra 
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para o Alberto. Alberto se apresenta para os novos funcionários, trabalhou no Itesp 
nos anos de 2001 a 2006, foi presidente da AFITESP por três anos e hoje é 
assessor da bancada do PT na ALESP. Diz que hoje é um dia de luta histórico na 
gloriosa AFITESP. Os trabalhadores da Fundação Itesp fazem parte de uma 
categoria diferenciada pelo seu grau de politização. A questão agraria está fora da 
pauta nos dias atuais. Pela primeira vez na história o ITESP e o INCRA estarão em 
greve juntos. Continua dizendo que não tem dúvidas, que qualquer saída de greve é 
política e não jurídica. Tem que se usar as ferramentas, mas e na política que a luta 
se destaca. Gostaria de lembrar que greve é trabalho, tem que mostrar pra 
sociedade, fazer protestos se mobilizar. Por isso, diz não ter vergonha de dizer que 
trabalhou no dia que fiz greve, e, por isso, merece receber. Se a lei não reconhece 
isso é outro problema. Relata que a deputada Marcia Lia, enviou para a Comissão 
de Relação do Trabalho, uma Moção de Apoio, e enviou também pela manhã Nilton 
Dell Valle para representá-la oficialmente, mas é preciso chegar nos outros treze 
deputados do PT. Para finalizar Alberto diz que quer apelar para a unidade da 
categoria. Citou uma frase de uma liderança do MST que diz: “Prefiro errar junto a 
acertar sozinho”. Devemos unir forças para uma vitória que virá, seja em aumento 
salarial ou com o amadurecimento e união de uma categoria protagonista na luta 
pela questão agrária no estado de São Paulo. Lincoln fala que o próximo passo é 
definir a forma de greve. Otávio fala que não devemos deflagrar greve já, mas nos 
preparar melhor, criar ferramentas para envolver mais gente. Propõe um referendo 
com a seguinte pergunta: “Você concorda com a deliberação da assembleia de 
iniciar a greve a partir de tal dia?”. Viacava diz que temos que ter a estratégia de não 
dar publicidade a todas as coisas, e é necessário também envolvermos nosso 
público no processo. Magu propõe greve por tempo determinado – entra na 4ª e 
volta a trabalhar na segunda-feira, apenas com a suspensão da greve, analisando 
qual é a melhor oportunidade de parar novamente. Heline diz que já gostaria de se 
posicionar contrária ao referendo, pois a decisão da Assembleia é soberana. Sugere 
começar a greve na quarta-feira por tempo indeterminado reavaliando em 
Assembleia. Fazer uma agenda de atividades de greve. Otávio retira a sua proposta 
do referendo. Intensificar atos. Suspender a greve e depois voltar, várias vezes, 
assim ganha mais mídia. Léa diz que não faz sentido fazer greve com todos 
sabendo quando voltamos a trabalhar. Propõe greve por tempo indeterminado com 
atividades de greve. Leandro propõe ter uma pessoa por GTC para avaliar e ser o 
termômetro de como está a greve para definir a continuidade ou não da greve. 
Solange fala que para suspensão da greve não é necessário outra assembleia geral 
e também não precisa esperar prazos e todos os trâmites para retomá-la. Podemos 
fazer reuniões locais e o Comando de Greve define pela suspensão ou retomada. 
Só é necessária Assembleia para encerrar a greve. Lincoln inicia as votações. 
Primeira votação da forma de greve: Início da greve: Proposta 1 iniciar quarta-feira 
dia 19/08/2015. Proposta 2 iniciar segunda-feira dia 24/08/2015. Proposta vencedora 
a número 1 por contraste. Segunda votação da forma de greve: Proposta 1 greve 
por tempo indeterminado, com suspensão da greve já marcada. Proposta 2 greve 
por tempo indeterminado, com assembleia de avaliação já marcada. Proposta 
vencedora a número 2 por contraste. A Assembleia de avaliação fica marcada para 
o dia 21/08 por consenso. Para encerrar Lincoln solicitou voluntários para compor o 
Comando de Greve: Andradina: Paulo e Milton, Araraquara: Carlão e Felipe, Araras: 
Debora e Ana Paula, Capão Bonito: Célia e Cláudio, Eldorado: Cidão e Ari, Euclides: 
Luis e Fernando, Itapeva: Paulo e Leandro, Martinópolis: Viacava e Sérgio, Mirante: 
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Robson e Antonio, Pariquera-Açu: Gerson e Miguel, Epitácio: Bruno e Maurício, 
Prudente: Alessandro e João Leite, Venceslau: Naiara e Tião, Sede: Magu, Letícia, 
Léa, Marcia, Lucélia, Fran, Vinicíus, Marcel e Franklin. Teodoro: Valter e Bel, 
Taubaté: Renata, Sorocaba: Carlão e Argeu Compõe o Comando de greve também 
os membros da Diretoria Executiva da AFITESP e a Presidente do SINDAFITESP. 
Cabe ao Comando de greve organizar todas as estratégias da greve e para isso 
será criado um grupo no aplicativo WhatsApp, e a comunicação será feita também 
por e-mail e telefone. Esgotada a pauta e sem mais nada a ser tratado, encerrou-se 
a Assembleia Estadual Geral Extraordinária da AFITESP, às 17h30min, eu, Priscila 
Faria Barbosa dos Santos, ____________________ digitei a presente ata da qual 
faz parte lista de presença anexa. 
 
 
 

São Paulo, 14 de agosto de 2015. 
                                                                           
 
 
 
 
 
 

__________________________ 
Lincoln Rogério de Albuquerque 

Presidente da AFITESP 
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