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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. 

 

No dia 25 de novembro de 2016, na CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, 
Palácio Anchieta, auditório Prestes Maia sito, Viaduto Jacareí, 100 – 1° andar, 
Bela Vista - São Paulo – SP, às 9h em primeira convocação, o Diretor 
Presidente da AFITESP  Lincoln Rogério Albuquerque inicia os trabalhos 
passado a ordem do dia. 1 Informes Gerais - Lincoln passa a palavra para 
Solange Presidente do SINDAFITESP para passar os informes do sindicato. 
Solange fala que a proposta da participação do sindicato é esclarecer todas as 
dúvidas sobre a transição de associação para sindicato. Esclarece que a 
unificação já foi discutida e amadurecida pela categoria em assembleias 
anteriores. Relata que o que não esperávamos era esta “gestação 
longuerríma”, mas estamos na posição 517 da fila que vem andando. Lembra 
também, que precisa de todas as Atas das Assembleias locais do sindicato 
para juntar ao processo, pois temos que tomar todos os cuidados para não ter 
problemas pela instrução do processo eleitoral. Por fim diz que alguns pontos 
convergem para o processo de unificação: primeiro- a eleição do sindicato teria 
que ser feita de qualquer forma, porque em maio acaba o mandato da diretoria 
provisória, segundo - o sindicato já tem mais de dois anos e tem legitimidade 
para representar a categoria assim como a associação, terceiro - é necessário 
começar a consolidar de fato o SINDAFITESP. Lincoln passa a palavra para 
Priscila passar os informes da AFITESP. Priscila fala que a AFITESP tem 
acompanhado as discussões do Orçamento do ITESP para 2017 que é de R$ 
70.231.456,00 sendo para folha de pagamento R$ 44.075.314,00 , valor que 
não prevê nenhuma aplicação de reposição salarial e nem de aplicação de 
PCCS. Fazendo um comparativo com os outros anos, em 2016 o orçamento 
total foi de  R$ 71.439.917,00, sendo R$ 66.502.617,00  recursos do estado e 
R$ 4737.160,00 recursos próprios e R$ 180.140,00 recursos federais, o valor 
para folha de pagamento em 2016 foi R$ 43.761.069,00. Em 2015 o orçamento 
total foi de R$ 103.118.214,00, sendo R$ 71.515.284,00 recursos do estado e 
R$ 5.101.440,00 recursos próprios  e R$ 26.501.490,00 recursos federais, o 
valor para folha de pagamento em 2015 foi R$ 44.197.166,00. Podemos ver 
uma diminuição no orçamento ano após ano, e se fossemos observar o valor 
efetivamente executado seria menor ainda, pois após a aprovação do 
orçamento, o estado contingencia um percentual e nos últimos anos não tem 
liberado, este ano o percentual de contingenciamento foi de 20%. O orçamento 
ainda não passou pela votação da ALESP, mas não há perspectivas de que 
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haja alguma alteração. Há uma estimativa de que para atender a reposição das 
perdas acumuladas de 2015 e 2016, mais uma projeção de 7% de reposição 
em março de 2017, com mais 1% para a aplicação do PCCS seriam 
necessários mais 9,5 milhões de reais na folha de pagamento. Priscila fala 
também que em 25 de outubro o governador soltou o decreto estadual 62.240, 
proibindo o empenhamento de novas despesas, o que efetivamente significou o 
início do fechamento do exercício,  fato que dificultou ainda mais qualquer 
avanço em negociações. Priscila fala também que a AFITESP solicitou ao RH 
cópia do relatório sobre endividamento com empréstimos consignados dos 
trabalhadores da Fundação, afirma que o relatório aponta  41% dos 
trabalhadores possuem empréstimos consignados no Banco do Brasil e que  
grande parte ultrapassa 50% dos salários. Lincoln solicita ao Délcio - Diretor 
Jurídico para passar o item 2 da Pauta – Informes Jurídicos. Délcio fala 
sobre o processo de anulação do concurso 2000, relata que faltam ser citados 
em Presidente Prudente 19 pessoas, em Presidente Bernardes 2 pessoas, em 
Presidente Venceslau faltam 2 pessoas, em Presidente Epitácio 2 pessoas, em 
Mirante 1 pessoa, em Teodoro todos foram citados, em Euclides da Cunha 
todos citados, em Rosana falta 1, em Martinópolis todos foram citados, em 
Iaras todos citados, em Araraquara falta 01, Araras todos foram citados, 
Promissão falta 1, em Bebedouro faltam 2, em Taubaté faltam 5, Ubatuba 
todos foram citados, em Sorocaba não voltou nenhuma precatória cumprida, 
mas acreditamos que todos já tenham sido citados, Itapeva faltam 3, Capão 
Bonito faltam 10, Eldorado faltam 3, da sede faltam 15 e de Pariquera- Açú 
faltam 17. Somados todos os ativos que ainda não foram citados ou tiveram as 
citações juntadas aos autos, faltam 134 pessoas. Depois começará o 
procedimento para citar os inativos. Ao todo tem também nove contestações 
apresentadas. As ações de quinquênio estão sendo encaminhadas de forma 
individual, só no Pontal são 186 ações mais de 60% estão sendo julgadas 
procedentes. A Ação Coletiva de sexta parte do Dr Inácio está no TSF 
prevendo o julgamento do recurso até 10/04/2017. Ação Coletiva PCCS antigo 
estamos perdendo, mas entramos com recurso no TST. A ação de reposição 
salarial do Dr Rodrigo manteve improcedente em segunda instância. E a ação 
de reposição que entramos como AMICUS CURIAE continua da mesma forma. 
3 - Análise de conjuntura e estratégias de ação: Lincoln agradece a 
participação de José Roberto Presidente da AFPROCON e passa a palavra 
para que fala um pouco da campanha salarial de 2016. José Roberto agradece 
a oportunidade, fala que assumiu a Presidência há pouco tempo, que a 
campanha foi muito difícil, pois a última greve que tinham feito foi há dez anos 
atrás. Disse que mesmo em um cenário árido, resolveram lutar, fizeram uma 
pauta de reivindicações de 53 itens, disse que o trabalho foi no corpo a corpo, 
com assembleias frequentes, material de divulgação. A data base de setembro 
de 2015 não foi respeitada, então após meses de negociação deflagraram a 
greve que durou 44 dias. Tiveram muita dificuldade de dar visibilidade porque a 
imprensa abafou o movimento. Relata que fizeram uma parceria com o 
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SISPESP que requereu dissídio coletivo para o Procon em fevereiro de 2016, 
mas o sindicato não concordou com a greve e não queria levar mais os 
funcionários do Procon nas negociações no TRT. Foi então que tiveram que 
através do seu advogado, argumentar atitude antisindical e conseguiram que 
uma comissão participasse da mesa de negociação. José Roberto diz que o 
Secretário da Justiça chamou-os para uma negociação e propôs que se eles 
suspendessem a greve ele abonaria 40 dias parado, daria os 5,22% de 
reajuste em julho, mais o aumento do vale refeição para R$ 20,00 por dia e o 
vale alimentação de R$ 98,00 para R$178,00 por mês, além do 
comprometimento de não interferirem na ação de dissídio. A categoria reunida 
em assembleia aceitou a proposta e retornou ao trabalho. José Roberto diz 
também que o resultado da ação de dissídio coletivo foi julgada procedente 
com o índice de 9,04% e embora a PGE tenha entrado com recurso, ontem 
foram avisados pela Diretoria Executiva que eles vão receber a diferença agora 
no mês de dezembro. Para finaliza José Roberto fala que sempre teve os 
trabalhadores da Fundação ITESP como modelo pela nossa história de 
mobilização e agradeceu todo o apoio que a AFITESP sempre dedicou a 
AFPROCON. Lincoln informa que o associado Jaime Alves da Silva do GTC de 
Mirante está na UTI e pede um minuto de silêncio para aqueles que quiserem 
possam fazer uma breve oração pelo colega. Prosseguindo inicia-se a 
discussão do item três  da pauta Lincoln abre a palavra para os GTC. Otávio 
diz que todas as Fundações foram fechadas, temos direitos que estão sendo 
feridos, mas parece que a categoria está anestesiada. Disse também que todos 
os anos anteriores os afastamentos eleitorais não interferiram nas férias, mas 
esse ano o ITESP está deixando de contar o tempo de afastamento para férias. 
Otávio fala também que o sindicato fez uma consulta através do e-mail para 
participação na greve geral e que voltaram apenas dez respostas. E por ultimo 
afirma que quando estabelecermos o sindicato esta neutralidade da categoria 
terá que acabar, pois teremos que escolher em qual central sindical nos 
filiaremos. Guilherme de Araraquara diz que não temos mais saída e que 
temos que avançar, somar forças políticas. Sebastião de Venceslau disse que 
o grupo vem melhorando o entrosamento, tem consciência que é necessário 
arregaçar as mangas e lutar e o pessoal está disposto. Afirma que o GTC está 
preocupado com possíveis transferências compulsórias para o GTC que está 
sendo criado em Marabá Paulista. Rodolfo de Teodoro disse que o escritório 
está cansado e meio desmobilizado, sugeriu manter a luta na esfera judicial. 
Carlos Alberto de Presidente Prudente – faz a leitura da ata da assembleia 
local que afirma que os trabalhadores estão conscientes do momento político 
difícil que atravessamos, que embora alguns estejam cansados, sabem que 
mesmo que pequenos os avanços obtidos são decorrentes da nossa luta. Fala 
também da necessidade de cobrar pelos serviços de regularização fundiária 
prestados para a obtenção de recursos, e sugere a supervisão da CIPA nas 
condições de alojamento e alimentação para os trabalhadores que 
desenvolvem esses trabalhos. Para finalizar sugere transparência nas diárias. 
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Viacava de Martinópolis fala do contexto político, disse que o GTC tem 
expectativas nas respostas das ações judiciais, e que foi solicitada a quebra da 
exclusividade dos empréstimos consignados com o Banco do Brasil. Cidão de 
Eldorado disse que existe uma orientação nacional para que os estados cortem 
investimentos em várias áreas. O GTC considera que devemos concentrar 
esforços na briga pelo aumento do vale refeição. Cidão fala que esteve ontem 
com o Secretario da Justiça em um evento no quilombo e solicitou a 
equiparação do VR com o do PROCON, e o Secretário informou que já havia 
equiparado. Lincoln afirma que o Secretário fez a mesma fala em reunião com 
a AFITESP e que já tinha esclarecido este ponto para o Secretário, que tinha 
ficado inclusive de tentar solucionar o problema. Por fim sugere a contratação 
de um profissional para divulgar as informações de mobilização da categoria. 
Gerson de Pariquera diz que o GTC é um GTC de luta e que está pronto a 
fazer o que for preciso para lutar pelos seus direitos. Miguel fala que os 
auxiliares de Pariquera tem procurado a esfera judicial para resolver várias 
questões e os processos estão andando bem. Gustavo de Andradina propõe  
fazer um abaixo assinada com toda a população atendida para que em prol das 
nossas reivindicações. Debora de Araras diz que o GTC não é muito 
participativo, reivindicam melhorias de condições de trabalho veículos e na 
concessão de diárias e também solicita a transparência de diárias e veículos. 
Leá da sede fala que percebe também um abatimento da categoria, mas o 
pessoal tem consciência da necessidade do fortalecimento do sindicato, uma 
plataforma conjunta entre as chapas. Priscila fala que pensar em estratégias 
neste momento de eleição e transição para o sindicato fica mais difícil, mas o 
fortalecimento do sindicato é uma estratégia de atuação política. Outra 
proposta da sede é um dia de mobilização estadual para o encerramento do 
ano. Ageu de Promissão fala que a discussão no GTC foi sobre a 
insalubridade, pois ocorreu a contaminação de dois técnicos, o que preocupou 
e muito todos os companheiros do GTC.  Foi solicitada também a expansão do 
prazo de compensação de horas de fim de ano.  Bianchi fala que em Epitácio 
todos estão preocupados porque os assentados estão bloqueados por 
possíveis irregularidades e os funcionários estão impedidos de prestar 
assistência técnica. Um ponto que foi discutido no escritório e a questão da 
obrigatoriedade da contribuição de um dia de salário em março. Solange disse 
que o sindicato pode até abrir mão desse dia de contribuição, mas o sindicato 
tem que repassar o valor que fica para a federação. É possível mais não é 
usual e só pode ser definido depois que a gente tiver a carta sindical em 
assembleia. Priscila fala dos pontos anotados para os encaminhamentos: Ação 
para pagamento dos pisos das categorias –  Foi esclarecido que essa ação tem 
poucas chances de ser vitoriosa porque o ITESP registra com nomes genéricos 
o que de certa forma para a justiça, descaracteriza a obrigatoriedade de 
obedecer ao conselho de classe das categorias. Ação coletiva de licença 
prêmio - Nós temos apenas um caso no ITESP que ganhou, mas as 
perspectivas de êxito em outras ações deste tipo também são muito pequenas, 
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porque as decisões favoráveis não chegam a gerar uma jurisprudência. O 
pagamento de insalubridade para técnicos – A AFITESP vai acompanhar o 
caso do técnico que foi contaminado e ver como pode encaminhar essa 
questão. A proibição de se fazer empréstimos consignados com outros bancos 
– Encaminhar para o Ministério Público a questão do ITESP ter contrato de 
exclusividade com o Banco do Brasil. Contratação do profissional para 
articulação nos escritórios- Conclui-se que o melhor e aprimorarmos a nossa 
comunicação, articular mais o Representante de Base. Sobre as transferências 
compulsórias, Priscila fala para acionarem a AFITESP o Conselho Curador e a 
AFITESP vai conversar com a Diretoria executiva para ver como pretender 
fazer essas transferências. Aumento do prazo para a compensação das horas 
de fim de ano – A AFITESP vai encaminhar ofício com o pedido. Transparência 
nas diárias e distribuição de veículos – A AFITESP vai encaminha ofício 
solicitando a informação. Dia estadual de mobilização em 12/12/2016 com um 
evento simbólico em cada GTC para mostrar nossa indignação com a maneira 
como fomos tratados durante esse ano. Pausa para o almoço. 4- Diretrizes 
para eleição no processo de unificação AFITESP/SINDAFITESP Priscila 
fala que a unificação e transição de associação para sindicato foi deliberada e 
aprovada na assembleia de 19/08/2016, e que agora nós estamos vendo qual é 
a melhor forma de fazer esse processo. Para isso, a sugestão é que seja uma 
diretoria única, para isso os concorrentes precisam ser associados as  duas 
instituições a pelo menos um ano considerando o mês da eleição que será abril 
de 2017. Teremos duas eleições no mesmo dia com duas listas, duas cédulas, 
duas urnas, tudo será simultâneo mas independentes. Priscila afirma que o 
sindicato não é uma dissidência da AFITESP, mas sim a evolução da 
associação. O sindicato precisa começar a atuar para sermos reconhecidos 
como sindicato, para fortalecer a obtenção da carta sindical. A AFITESP 
continuará existindo, mas ficará em stand by, inclusive as contribuições terão 
que ser recolhidas para o Sindicato e não mais para a AFITESP, por isso será 
necessário refazer todas as fichas para autorizar o desconto em folha a partir 
do mês subsequente a posse da nova ditetoria. Outro ponto que tem que ser 
observado é que para votar também é necessário um ano de filiação conforme 
estabelece tanto o estatuto da AFITESP como o do SINDAFITESP. 5-   Eleição 
da comissão eleitoral para a eleição da próxima diretoria da AFITESP Gestão 
2017-2020 Para a comissão eleitoral foram eleitos Gabriela – Sede, Lucélia – 
Sede, Marcel – Sede, Elionai – Teodoro, Débora – Araras. Submetido a 
votação aprovado por unanimidade. Cidão sugere a divulgação de um vídeo de 
mobilização da diretoria da AFITESP para exibir nas mobilizações do dia 
12/12/2016. Por fim ficou definido que a próxima assembleia será em Taubaté. 
Esgotada a pauta e sem mais nada a ser tratado, encerrou-se a Assembleia 
Estadual Geral Ordinária da AFITESP, eu, Priscila Faria Barbosa 
_________________________,digitei a presente ata da qual faz parte lista de 
presença anexa. 
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São Paulo, 25 de novembro de 2016. 

 

 

 

_____________________________ 

Lincoln Rogério de Albuquerque 

Presidente da AFITESP 
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