
REUNIÃO DE NEGOCIAÇÃO – Afitesp e Fundação Itesp - 28.08.2015 

 

Presentes: Marco Pilla (D.Ex), Carlos Henrique (D.Ex), Alexandre Mustafa (DAAF), Kelsilene 

Androvics (ARH), Priscila (Sede), Sidnei (GTC Eldorado), Miguel (GTC Pariquera-Açu), Gelson 

(GTC Pariquera-Açu), Ednei (GTC Teodoro Sampaio), Claudio (GTC Capão Bonito), Rafael 

(Sede), Letícia (Sede), Léa (Sede), Vinicius (Sede), Marcel (Sede). 

       

Priscila abriu a reunião informando que os dois motivos para reunião são verificar se há algum 

avanço nas negociações, visto que haverá assembleias às 10h, e também para trazer o pessoal do 

campo, para participarem desse momento e dar mais qualidade ao movimento. 

Pilla afirmou que na terça-feira trouxe a proposta da reunião feita com o Marcos Monteiro (da 

Secretaria de Planejamento), reunião agendada pelo deputado Mauro Bragato (PSDB), e lá pediu 

alguma alternativa, sabendo da dificuldade do orçamento, da arrecadação, e que toda hora se 

colocava que não se poderia dar nesse momento a reposição, porque o limite prudencial aumenta 

em função da queda da arrecadação, então teria que ser dado algo que não impacte no momento, 

que não adentre o limite prudencial. O que pode ser dado, a proposta que eu levei, foi à questão do 

tíquete, e está realmente abaixo dos outros da Justiça, e aí em outro momento irá se discutir a 

reposição, mediante a melhoria da arrecadação. Houve a disponibilidade em verificar o tíquete, 

conversei com o Edson Aparecido, estou indo quase todo dia lá para resolver esse assunto. O Marco 

Monteiro recebeu a proposta, a noite no palácio ontem ele falou que vai convocar os órgãos. Ele 

preside a CPS, e ai a Kelsilene informou que vão se reunir entre hoje e segunda-feira. O pessoal já 

está pedindo as informações de benefícios, valores, está se movimentando pra ver o que pode ser 

dado. Pedimos entre R$22,00 e R$25,00. Todos os movimentos necessários, possíveis, foram feitos 

pela instituição, tanto politicamente quanto tecnicamente. Essa é a alternativa no momento, em 

função do limite prudencial. Foi o que achamos para ter alguma proposta. Ontem falei com o 

secretário da justiça, junto com o Edson pedindo alguma solução. Agora depende do Marco 

Monteiro, dizer se pode ser dado e quanto. 

 

Priscila: ordinariamente há alguma perspectiva para se reunir? 

 

Kelsilene: A gente tinha a informação de que ocorrem todas as terças-feiras, mas, dependendo da 

situação, convoca-se extraordinariamente. Já me pediram alguns números. 

 

Pilla: A Amanda me passou os textos de vocês, e tem uma incongruência, entre R$930,00 a R$1800 

é um terço (170 funcionários), não dois terços, como está colocado. Os servidores que ganham 

abaixo de R$1000 são 30. 

 

Priscila: Então vamos deixar essa em função do aumento real de 51%, que também não é verdade. 

  

Pilla: Mas foi dado, a interpretação pode ser equivocada, é falta de leitura. A matéria fala da 

defasagem.  

 

Priscila: Mas a matéria fala da defasagem de 40%, eu tenho que falar tudo isso. Essa resposta foi 

feita junto com o palácio, e eles falaram responde assim, e foi assim que eu fiz. 

 

Priscila: Mas não reproduz a totalidade da realidade. 

 

Pilla: Eu vou falar o que eu dei, o resto vocês falam. O que eu falei é fato. 

 

Priscila: Mas pra gente também é fato, não tem superávit de 20%. 

 

Pilla: O pessoal entendeu que está defasado. 



 

Vinicius: No começo do ano também foi falado que o ticket é aumentado todo ano, e não é assim. 

 

Pilla: Mas a gente fala uma coisa e eles escrevem outra. O Procon é igual ao nosso, e foi dado, e pra 

gente não. Foi debatido esse detalhe no planejamento com o Marco Monteiro.  

 

O do Procon está 440, mas eles tem alimentação (Kelsilene). 

 

Priscila: A base comparou o orçamento de 2014 e 2015. Em 2014 foi destinado um total de 39 

milhões, e em 2015, 44 milhões. Dá uma diferença de 5 milhões. Queria saber a que se refere. 

 

Alexandre: não é a estimativa da reposição. Quando é feito o orçamento, a gente prevê as vagas em 

aberto, PCCS, etc, e no entanto não é isso que está aprovado. Se a situação do país hoje estivesse 

bem, a estimativa da inflação aproximada de acordo com o previsto, mas isso entrou as novas 

contratações, do último concurso. A gente teria na folha um déficit orçamentário de 3 milhões, mas 

não guarda relação exata com a Fundação. Por que eles juntam o estado inteiro, atingiu o limite 

prudencial com folha do estado inteiro, então eles não vão conceder. 

 

Pilla: Por mais que estivesse no orçamento, os 6,65%, o 1% do PCCS, eles não aprovariam. A 

questão é a arrecadação que caiu e o limite prudencial que aumentou. Eu vi no facebook ontem do 

Tiago do Vale do Ribeira (funcionário) falando isso, mas não tem relação isso com o nosso 

orçamento. Se fosse esse problema, isso se resolveria, não é essa relação. 

 

Alexandre: A gente buscaria recurso, mesmo se não tivesse no orçamento, a gente justificaria, nos 

corremos atrás quando foi dos 20%, politica e tecnicamente, pra cumprir esse aumento. 

Particularmente, e obvio que vocês tem que me ver como Estado mesmo, talvez seja o momento de 

vocês reverem sim e voltarem ao trabalho. Não existe hipótese hoje do governo conceder a 

reposição. Em relação ao tíquete, está muito bem encaminhado. 

 

Pilla: A gente vê que o manifesto foi importante, teve repercussão, mas o momento para dar 

aumento, está difícil. Chegamos ao ponto de ver que não tem jeito, não é só o ITESP que não vai 

ter, de todos os estados, do tesouro, não vai ter reposição. 

 

Cidão: Nós trabalhamos, sabemos que vocês estão empenhados, por outro lado, alguns deputados já 

deram uma brecha que se o Estado quiser priorizar alguma área, ele prioriza. O nosso trabalho, 

vocês sabem, tem gente que se dedicou a vida inteira ao Itesp. A categoria quer um diretor 

executivo que mostre para a categoria que nós estamos juntos, se não der pra dar os 6,65%, então 

que consiga alguma negociação. A gente vê que está difícil para toda a categoria. Nós temos uma 

assembleia às 10hs, todo mundo trabalha aqui com raça, sabemos que vocês se empenham, há um 

envolvimento, mas qual o comprometimento que vocês podem nos dar. 

 

Pilla: Bem claro, nós não tínhamos nada, nada. Por iniciativa minha, eu fui novamente ao Palácio 

(Alexandre – só falando que já tínhamos ido várias vezes), e falei “eu quero alguma coisa”. O que 

surgiu é o tíquete. Deputado vai falar. Eles fazem política o dia inteiro. O Executivo é outra história. 

Eu estou falando com quem coordena isso, o Marcos Monteiro, ele vai falar “posso dar tanto, tanto 

tanto”. Veja o que pode ser feito! A gente foi esticando a corda, e agora é tentar viabilizar o tíquete, 

mas não é possível conceder o reajuste por causa do limite prudencial. 

 

Cidão: Mas o tíquete não tem uma garantia, então? 

 

Pilla: Certeza, certeza, não, mas eu fui 4 vezes lá essa semana (Palácio), só falando disso. Estamos 

empenhados. Mas eu não sei quando vão votar, se será hoje, segunda, mas semana que vem tem que 



haver alguma coisa. Teve também o comprometimento do Edson, da Casa Civil, e do Marco 

Monteiro, mas tem que aguardar. Eu vou hoje, no final do dia, ver se tem alguma informação, o 

pessoal está em greve ainda, e eles estão pegando dados no RH. 

 

Claudio: Trago a voz do campo pra somar com a da sede, e tem um sentimento comum que os 

servidores não se sentem representados pela categoria, e isso é ruim para todo mundo. O objetivo 

principal dessa reunião hoje é pontuar tudo isso que vocês estão correndo, 

 

Pilla: Eu vou colocar no comunicador e faço um documento por escrito. Eu já fiz um e entreguei 

para a AFITESP. 

 

Gelsinho: Mas o final daquele documento, o pessoal não entendeu que isso seria algo concreto. 

 

Alexandre: Mas hoje a gente não tem como falar outra coisa. 

 

Pilla: Qualquer greve que haja, a secretaria encaminha as coisas, mas não depende só deles. Se eu 

não tivesse feito nada, nem o tíquete teria. 

 

Claudio: Mas quais os termos da negociação? Se não é possível conceder os 6,65%, mas apresenta 

uma contraproposta a ser levada por vocês no Palácio, politicamente. 

 

Carlos Henrique: A gente tem que analisar os fatos dentro de um contexto. Hoje, a situação é 

dramática. Hoje, vocês vêm muita gente indo pra rua, perdendo emprego, o Governo Federal está 

falando em aumentar impostos para aumentar a arrecadação. O governo hoje está no limite 

prudencial, e tem o risco de ultrapassar porque não há nenhuma perspectiva de melhora. E, veja, 

melhorando o tíquete, grande parte dos funcionários terá uma melhora maior do que se houvesse o 

reajuste. Vejam, a situação, do jeito que está, é o momento de repensar a atuação de vocês. A 

iniciativa do tíquete é mais do que o possível. O que nós temos aqui é muito interessante. Aqui na 

capital só aumenta o desemprego, as pessoas não estão consumindo. É um momento drástico, de dar 

um passinho atrás. Por que eu estou sentindo isso? As pessoas estão reclamando não por aumento, 

mas por ficarem desempregadas. 

 

Cidão: Mas, justamente, a gente trabalha no campo com o governo ganhando muito com nosso 

trabalho.  

 

Carlinhos: A sociedade ganha. 

 

Cidão: Sim, mas o governo ganha muito indiretamente, é necessário priorizar. Nós temos que ter 

alguma proposta. 

 

Pilla: A arrecadação está caindo, e não há nenhuma perspectiva de ter o reajuste. O momento para 

negociar alguma coisa, se fosse como a economia estava há alguns anos, faria o mesmo que em 

2011: eu dei o aumento aqui, estávamos há 10 anos sem aumento. A defasagem girou em torno de 

20%, eu consegui os 20%. Quem mais fez isso? Eu ia fazer novamente em 2015, falar para o 

Governador que está defasado, nós temos um trabalho social importante no governo. E o governo 

também entende isso. Mas no momento não há como pedir isso. Além da inflação, eu havia falado 

para Lincoln (Presidente AFITESP) que a gente ia fazer isso aí, da forma como foi feita em 2011. 

Acho que os maiores ganhos nos últimos 15 anos foram na minha gestão. Deixem passar a crise, 

quem sabe ano que vem, aí a gente fala com o Governador, falaremos de um reajuste que contemple 

a inflação de 2014, 2015 e, ainda, algo  mais. Em 2011 ninguém acreditou em mim, quando eu falei 

da curva, faltavam carros, faltava tudo aqui, computadores, agora temos novos funcionários, nós 

demos o aumento em 2011, mas o momento não permite que se faça isso. 



 

Cidão: O momento está difícil, mas se a categoria tivesse com o salário reposto, quase 40% de 

defasagem, então não dá para segurar mais, se fosse pouco, a gente segurava, mas está muito 

defasado, não dá mais. 

 

Alexandre: A fala do colega (Claudio) é também emocional. Como a gente se sente representado 

pela Fundação. Eu tenho que falar: o empenho foi mais do que o possível, a direção está 

trabalhando 12, 14 horas por dia, e desde fevereiro estamos trabalhando em cima disso, falando do 

trabalho que a gente faz, da parte social, é preciso que vocês se sintam representados, que vocês 

vejam que somos da casa, somos concursados, a gente pede o voto de confiança de vocês, o esforço 

está além do possível, e o tíquete é além do que seria possível. 

 

Claudio: Para a categoria começar a recuperar a confiança, é necessário esse documento, que vocês  

abram as estratégias de ação, pontuem por escrito, para a gente poder apresentar para a base lá. É 

como você falou, o cara vê o salário defasado. 

 

Alexandre: O fato de vocês estarem aqui já é importante, a gente falar é mais do que a gente 

escrever. 

 

Pilla: Em 2011 eu falei, vocês desconfiaram, mas veio. 

 

Cidão: Mas não veio o aumento do tíquete de 100% que você falou. 

 

Pilla: Mas veio os 20%. 

 

Miguel: Mas, então, vocês não podem colocar os 50% da diária para o pessoal que ganha R$900? 

Trabalho tem. 

 

Pilla: Eu vou ver isso. 

  

Ednei: Nós que estamos no interior não gostaríamos de ter a visão de que vocês são o Estado, mas 

sim de que vocês fazem parte da família ITESP. Nós representamos o Itesp junto aos assentados, 

nós esperamos que vocês representem o Itesp junto ao Governo. 

 

Pilla: Não é fácil. A situação econômica do país prejudicou todo mundo. A recessão está forte em 

qualquer lugar, não é falta de pedir, de sensibilizar, o Governo gosta do nosso trabalho. Em Lençóis 

Paulista, o Governador nem criticou vocês, ele ia conversar com vocês aquele dia, eu tinha falado 

com ele, mas a APEOESP atrapalhou vocês lá. Se fosse só o Itesp nessa situação, resolveria, mas é 

todo o estado, o que tem é quem entrou na justiça e ai o Estado deu. Eu fui, pessoalmente, ao 

Palácio conversar com o Marcos Monteiro à noite, o limite prudencial está pegando, então vamos 

viabilizar o tíquete. Eu espero uma boa resposta disso. Houve o empenho. Eu me coloco aqui como 

funcionário, eu estou aqui passagem, faço o meu melhor, não faz só feijão com arroz, fizemos o 

PPAIS, a lei do pontal, isso mostra musculação da instituição que não está parada. E o Governador é 

sensível a isso. O Governador percebe que a gente faz algo a mais. O problema agora é a questão 

financeira do país, agora é esperar esse momento, ganhar o tíquete (não sei qual o valor eles vão 

ofertar) e foi feito, ninguém ficou aqui parado. Está tomando 90% do meu tempo só pra lidar com 

esse assunto. Quem está no governo às vezes não enxerga que eu também sou funcionário, eu sinto 

também pelo pai de família que ganha isso aí, mas quando ele entrou no concurso, ele sabia, eu 

sinto, mas a gente faz o possível. Eu estou aguardando uma boa resposta. 

 

Priscila: Foi informado no processo o valor de R$25,00 (diários para o tíquete). 

 



Ednei: Só uma duvida em relação ao índice de reajuste. Você pode negociar a porcentagem, que não 

seja 6, mas 4, 3 ou 1%? 

 

Pilla: A gente negocia dessa forma, mas no momento, impacta o limite prudencial. Essa é a questão 

hoje. 

 

Priscila: Mas quais são as estratégias do governo para agir em relação a isso? Contornar essa 

situação? Uma delas era o corte de 15%, que a Secretaria diz que fez, mas já pedimos as 

informações sobre os cortes e ela não apresentou, e como não aconteceu no Itesp, fica difícil 

compreender. 

 

Pilla: Aqui, 70% são concursados. Em outros lugares, 90% dos comissionados são de fora, então 

aqui não impacta no orçamento. Reduziram-se em 2% os gastos com pessoal no estado. 

 

Priscila: E, consequentemente, 2% de redução na margem do limite prudencial, certo? 

 

Alexandre: Mas a queda na arrecadação é maior. 

 

Pilla: E 2% é muito dinheiro economizado. 

 

Priscila: Mas o fato de não estarmos recebendo não significa que perdemos o direito de receber, 

então quero saber se o  Estado está trabalhando e como, para não deixar os cortes só na conta do 

trabalhador. 

 

Pilla: Isso está sendo feito. 

 

Alexandre: E independente do estado, nós vamos fazer. 

 

Gelsinho: Mas as prefeituras fizeram. 

 

Alexandre: Fizeram em janeiro, fevereiro, antes do impacto no governo. 

 

Pilla: Nós vamos encaminhar agora a Lei 4.957, isso é um up a nível de Brasil, porque vai fazer 

parceria agrícola com filho, garantia jurídica para o filho, se o pai falecer, de ficar no lote; no Vale 

do Ribeira vamos encaminhar a lei que já foi feita no Pontal, de titular as terras devolutas. A gente 

está sempre inovando, e isso é bom para a categoria. Quando eu apresentei o PPAIS, o pessoal 

falava: Como assim? Como é isso? E eu apresentei bonitinho, e aí apresentei também o aumento 

salarial, é estratégico, e ele deu. Então, agora não é possível, deixemos passar esse momento de 

crise, não sei qual é a projeção, mas melhorar é o meu intuito, assim como melhorei a nossa 

estrutura. Há alguns pontos defasados, mas melhorou bastante, era uma grande defasagem de 

funcionários. 

 

Gelsinho: A gente quer uma visão mais ampla em relação aos auxiliares. Para quem ganha R$960 

ainda é pouco. 

 

Pilla: Eu não posso fazer nada diferencial para somente parte dos funcionários, a lei não permite, 

então o que eu vou fazer é colocar no PCCS a questão da antiguidade. 

 

Miguel: O PCCS ficou mal resolvido esse ano. Pariquera atrasou a aplicação do PCCS em seis 

meses, e quando entrei em contato com o ouvidor, tive a resposta de que o nosso PCCS ainda não 

tinha chegado. Então ele não estava no CODEC? Algo está errado. 

 



Kelsilene: O GTC Pariquera-Açu fez uma planilha e mandou para a ARH. Nós colocamos na 

planilha e encaminhamos para o CODEC. O que o supervisor não fez, a falta de transparência na 

divulgação para dar o feedback para vocês. O processo foi para o CODEC com todas as notas 

preenchidas, senão nem poderia ser encaminhado. 

 

Vinicius: Há muitos questionamentos em relação ao PCCS, estamos pensando em fazer um dossiê, 

porque há vários tipos de avaliação, com prazos diversos, sem fazer avaliação, algumas avaliações 

foram feitas a lápis. Isso trás uma insegurança. Falta uma postura da diretoria mais firme. 

 

Pilla: Antes de eu ser diretor não tinha PCCS eficaz, atualmente estamos caminhando, 

aperfeiçoando, as coisas não começam perfeitas. A Secretaria da Fazenda tinha cortado a 

antiguidade, agora voltou atrás. A gente tenta de todo jeito colocar parâmetro para a avaliação, mas 

os supervisores nos GTCs, que estão avaliando, que conhecem o trabalho dos funcionários, eu não 

tenho condições de avaliar. Então pedimos para vocês, para ajudar a diminuir ao máximo possível a 

subjetividade nas avaliações. O PCCS é o que está dando atualmente de 15% a 20% de aumento à 

alguns funcionários. 

 

Kelsilene: A Emiliana e o Lóis (funcionários do grupo de trabalho do PCCS) fizeram um pedido 

para todos os funcionários mandarem sugestões sobre o Plano, e na última reunião do grupo nós 

vimos mais de 30 sugestões. E foi a partir disso que a gente conseguiu tirar a “grade”, colocar a 

antiguidade.     

 

Priscila: A questão da antiguidade, a lei diz que tem que ter. Sobre a avaliação, se todos em um 

determinado grupo têm notas ruins, talvez tenha que se repensar o supervisor, não? 

 

Alexandre: Mas isso é relativo. Porque tem supervisor que coloca nota 90 para o funcionário que 

considera ruim e 97 para o excelente, enquanto outros colocam a nota 97 para quem considera fraco 

e 100 para o funcionário considerado bom. 

 

Priscila: Não concordamos nessa questão, mas agora há outras questões a serem tratadas. Pilla, você 

falou muito “eu” aqui, que você fez as melhorias, que você colocou os carros, que você fez o PCCS, 

isso não é muito simpático para a categoria... 

 

Pilla: Quando eu entrei em 2010, falei “Vamos criar musculatura”. Eu sou funcionário de carreira 

aqui, eu conheço o campo, eu conheço o Desenvolvimento todo, o Fundiário eu fui aprendendo, e 

tem coisas que eu tive que colocar debaixo do braço e ir atrás, que não dependem somente dos 

servidores. Eu tenho uma diretoria que me ajuda, mas na hora de fazer as coisas, eu tinha as ideias, 

mas o PPAIS, por exemplo, passei para a Gerência lá de baixo, mas tem coisas que partem daqui, 

para fazer mais do que o “arroz com feijão”. E nós fizemos mais que a rotina, criamos, inovamos, 

isso é o diferencial da gestão. Isso é notório. 

 

Priscila: Deixe-me terminar. A categoria não vê com bons olhos quando estamos tratando de algum 

assunto, sempre fazer um histórico, um apanhado, você há de convir que se não tivesse um grupo 

comprometido, um bom corpo técnico, seria muito mais difícil fazer qualquer coisa. 

 

Pilla: Com certeza! Quando o Claudio fala do engajamento da Diretoria Executiva, é criar algo 

diferente, porque o Itesp vinha em 10 anos de mesmice, fazendo assistência técnica, títulos, Pronaf. 

Eu falei: “Temos que fazer inovações”, para dar visibilidade para o governo, e então da para pedir 

algo a mais. Foi a gestão que mais avançou. Eu fui atrás das coisas 

 

Priscila: É diferente você falar “a gestão” ou “eu fui atrás”. Nós fizemos uma mobilização em 2010 

também, para conseguir o que foi conseguido em 2011. 



 

Pilla: Mas isso é claro, isso vocês sabem, eu estou falando de outras coisas aqui. 

 

Priscila: Os gestores, junto com o corpo técnico. Eu queria saber, de pronto, já que não temos nada 

concreto ainda, se já tem alguma perspectiva em relação a negociação das horas paradas. 

 

Pilla: Não, o contrato está suspenso. Posso dizer de pronto que tem que falar com o Secretário 

também, e que quem tem banco de horas, vai poder usar. 

 

Cidão: Para a categoria, dizer que o governo está em crise, que não há o que fazer, não serve, para o 

trabalhador é complicado. O que a Diretoria Executiva pode dizer: “Vamos batalhar nisso? Vamos 

fazer um relatório do que o Itesp tem feito?” O ideal seria nós estarmos junto com vocês, sentar 

juntos com o governo. 

 

Pilla: quem faz isso é o Secretário de Justiça, ele é o responsável. 

 

Cidão: Temos que ter alguma garantia “lá de cima”.  

 

Pilla: O que estava no nosso limite foi feito. O que conseguimos viabilizar foi o tíquete. 

 

Cidão: Ainda é muito pouco. 

 

Alexandre: Eu discordo, é muito. Eu não vislumbrava nada. Eu falo como colega de trabalho, com a 

emoção, não entendia nem a possibilidade do tíquete. 

 

Priscila: Se tudo correr bem e sair o tíquete, caso a greve seja suspensa, é no sentido de entender 

que nesse momento foi o que conseguimos, vamos continuar brigando por mais, mas 

institucionalmente, a gente conseguindo o tíquete, você não vê a viabilidade de encaminhar nenhum 

outro pleito, encaminhar um auxílio creche, por exemplo? 

 

Pilla: Tudo impacta no orçamento. Eu não dou nada, você sabe, quem pode autorizar qualquer 

benefício é a Secretaria da Fazenda, é o Planejamento. Eu pedi a licença maternidade, não deram. 

Coloquei que não traria impacto financeiro, mas é uma questão de ordem legal. 

 

Priscila: O estado do Rio Grande do Sul conseguiu ultrapassar essa barreira. Será que 

institucionalmente poderia se pensar num esforço para melhorar isso, não tomar essa negativa como 

absoluta? 

 

Kelsilene: Encaminhamos o pleito 4 vezes. A primeira vez foi a PGE que negou, depois mandamos 

mais três vezes solicitando autorização como beneficio, e foi negado. Eu acho pouco provável uma 

proposta diferente. A gente tem três gestantes em média por ano, mas a Fundação Casa tem 110 

gestantes, o impacto é muito grande. 

 

Pilla: O caminho é procurar deputados. 

 

Marcel: Isso já está sendo feito, houve um parecer negativo na Alesp pelo entendimento de que esse 

pleito seria do poder executivo, não do legislativo. Logo, é possível avaliar que a competência é 

concorrente, e nesses termos vocês, da Diretoria Executiva, poderiam criar uma comissão junto à 

alguns candidatos. 

 

Pilla: Eu posso fazer essa proposição, mas sendo uma iniciativa do executivo, não é minha 

competência, mas eu posso sugerir que seja feito. 



 

Priscila: A impressão que da é que não conseguimos mais nada de perspectiva. 

 

Pilla: Essa é a minha impressão também. 

 

Miguel: Mas ele aumentou o salário dele e dos secretários, então a impressão que da é que está bom 

para ele. Você tem alguma ideia de prazo para uma definição em relação ao tíquete? 

 

Priscila: De qualquer forma seria referente aos meses de setembro à dezembro, certo? 

 

Pilla: Nós pedimos referente a esses meses. Acredito que semana que vem ocorra a reunião da CPS. 

 

Vinicius: Em relação ao Plano Plurianual (PPA), como foi encaminhada a questão salarial? 

 

Alexandre: Foram previstos os reajustes inflacionários, mas no Plano são feitas expectativas de 

recursos, ele não tem na essência a questão financeira. O restante é no LOA. 

 

Vinicius: Eu quero saber da prospecção. 

 

Alexandre: Só o reajuste. Mas isso não é importante no PPA, pois essa questão não é no Plano, o 

orçamento encaminhado para a assembleia é o da Secretaria do Planejamento, não o nosso que vai 

para o Governo. 

 

Cidão: A gente quer ver um empenho grande da Diretoria. 

 

Pilla: Todo empenho que eu demonstrei em 2011 eu tive agora também. É a questão da musculatura, 

eu tenho que repetir isso, pois foram criadas, na minha gestão, várias situações mostrando as 

inovações, que te propicia falar com o Governo. Nós estamos fazendo algo diferente. 

 

Cidão: Seria possível a D.Ex fazer um documento se comprometendo com as possibilidades, falar 

das conquistas. 

 

Carlinhos: Isso já foi feito, a gente apresenta esse balanço no Conselho Curador. 

 

Pilla: Mas nós podemos fazer, apresentar à vocês e então vocês dizem se era isso mesmo que vocês 

queriam. 

 

Cidão: Queremos o máximo de informações para passar para a categoria. Em relação às horas 

paradas, vai ser tranquilo negociar? 

 

Pilla: Nós temos uma demanda de quase 70 cidades trabalhando do fundiário, é uma área que 

estamos fazendo todo o esforço, inclusive a Lei de regularização de áreas devolutas no Pontal e a do 

Vale do Ribeira (que estou acabando de minutar), é algo novo, diferenciado. São pontos que vamos 

ter muita demanda de trabalho, agora ter diária para fazer isso é outra história. 

 

Cidão: Eu estou falando das horas da greve. 

 

Pilla: isso eu vou negociar com o Secretário da Justiça. Quem tiver banco de horas, eu deixo 

acordado que já pode usar.  

 

Cidão: Você tem que ver que estamos juntos, lutando por uma causa. 

 



Pilla: Eu não posso liberar as horas do contrato suspenso, se a pessoa não trabalhou, temos que 

marcar falta, eu vou colocar o esforço positivo para o Secretário para ver o que ele vai falar. 

 

Marcel: Gostaria de pedir uma copia do PPA. 

 

Alexandre: Eu passo para vocês. 

 

Pilla: Eu gostaria de pedir novamente que vocês retornassem ao trabalho. Eu tenho certeza que se a 

economia estivesse positiva, teríamos um aumento de salário além do índice da inflação, mas o 

momento é difícil, gostaria que vocês refletissem sobre isso. Eu sei do salário baixo, eu sei o que 

acontece. Mas o momento hoje é difícil, se sair o tíquete já é alguma coisa. Eu demonstrei isso, o 

Marco Monteiro acatou isso, falei isso ontem com o Deputado Edson e o Secretário Aloísio, alguma 

coisa vai sair, eu tenho pensamento positivo, estou muito otimista.  

 

Kelsilene: Na última reunião a gente tinha “zero” para oferecer, hoje temos o tíquete. 

 

Pilla: Existem horas em que é difícil, eu vejo vocês no café lá embaixo, não é fácil para mim. Eu 

também sou ser humano com vocês, mas eu tenho meu limite. Eu pedi a agenda com o Marcos 

Monteiro, falei com o Bragato, pedi pra Kelsilene preparar tudo, já tinha formado a minha ideia, já 

que a reposição não dá eu precisava levar alternativa. Aí coloca lá os valores da justiça, então 

melhora a questão dos tíquetes. O Edson ligou a pedido do governador, então chegou nele isso, 

então por mais que esteja difícil, houve a sensibilização dele. Foi a proposta para que pudéssemos 

ter algo.  

 

Cidão: E se não sair o tíquete? 

 

Pilla: Eu infarto! (risos). Em outro momento a gente vai correr atrás do reajuste, quando eu repito 

aqui, que nós melhoramos a frota, é conquista.  

 

Priscila: Mas é nossa! 

 

Pilla: É nossa! Mas foi na minha gestão, porque eu sou do quadro, tenho comprometimento, eu tive 

sorte de conquistar muita coisa. No concurso de 2013 contratamos quase todo mundo. Quando 

houve isso? Carro. Não podia ter carro com o ar condicionado, eu fui do campo, eu sei como é. 10 

novos escritórios, a sede aqui, conseguimos mexer, tem coisas pra fazer, mas se comparar com 

outras, estamos melhor. O que falta aqui é melhorar a questão salarial, e isso é aos poucos, não é de 

uma hora pra outra. Quem imaginava que a economia ia cair assim? 

 

Priscila: A votação hoje é sobre a suspensão ou não da greve, e se for com suspensão, é com 

avaliações, e pode retomar a qualquer momento. Existe a possibilidade de termos mesa de 

negociação permanente? Avaliando, conversando, temos mais de 20 pautas. 

 

Pilla: Carlinhos se compromete com isso. E mais, quem quiser marcar comigo, eu atendo. 

 

  

 

  

 

  

 

 

  


