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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 28 de novembro de 2014, na CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, Palácio Anchieta, 
auditório Oscar Pedroso Horta sito, Viaduto Jacareí, 100 – 1° subsolo, 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, diz que temos uma boa representatividade 
qualitativa, quanto mais GTCs representados, melhor o resultado da reunião. Sugere que, como há 
muitas pessoas novas, passemos a uma apresentação para integração de todos: Délcio - 
Presidente Prudente - Diretor Jurídico, Almir - Araraquara - Diretor de Imprensa e Comunicação, 
Gerson – Pariquera-Açú - Diretor de Formação, Capacitação, Projetos, Promoção e Relações 
Institucionais, Reis – São Paulo - Suplente de Representante de Base, Regina – São Paulo - 
Conselheira Fiscal, Felipe - Araraquara – Delegado, Carlão -  Araraquara - Representante de Base, 
Silvio Prada – Capão Bonito – Suplente de Representante de Base, Margarete – Sorocaba - 
Representante de Base, Ageu – Sorocaba – Suplente de Representante de Base, Olavo – Taubaté 
– Delegado, Elton - Taubaté – Delegado, Isaías - Presidente Prudente – Delegado, Leonardo - 
Presidente Prudente – Delegado, Sebastião - Presidente Venceslau – Representante de Base, 
Edna - Presidente Epitácio – Delegada, Elioenai -  Teodoro Sampaio – Delegado, Fernando – 
Euclides da Cunha - Delegado,  Antônio - Mirante – Representante de Base, Ester – Promissão – 
Suplente de Representante de Base,  Otávio – Taubaté -Secretário SINDAFITESP e Representante 
de Base, Maria Solange - Taubaté Presidente Provisória SINDAFITESP, Mônica - Taubaté - 
Diretora Financeira, Nelson – São Paulo - Diretor de Esporte e Cultura, Kátia - Mirante – Delegada, 
Priscila Faria – São Paulo - Secretária Geral. Passam a leitura ordem do dia: 1 – Informes Gerais 
(ação de anulação concurso 2000 e outras ações judiciais vigentes); 2 – Informes do Sindicato; 3 – 
Deliberar sobre a criação do Fundo de Defesa do concurso 2000 e outros encaminhamentos; 4 – 
Estratégias de mobilização (deliberar sobre ESTADO DE GREVE e calendário de manifestações); 5 
– Aprovação dos critérios para concessão do Prêmio “Terra Justiça e Cidadania”. Lincoln pede 
objetividade nos informes a fim de que o tempo seja suficiente para discussão de todos os pontos e 
pergunta se alguém tem alguma observação. Margarete pede que se acrescente a pauta à questão 
do acordo na ação de anulação do concurso 2000. Lincoln afirma que está contemplado em 
informes gerais, pede para Solange iniciar os informes sobre ação de anulação do concurso, parte 
do item 1 – Informes Gerais: Solange inicia fala sobre ação de anulação concurso 2000, faz um 
breve histórico para que os novos acompanhem. Declara que esse foi o maior sofrimento que o 
estado impôs a uma categoria. Esclarece que estão tentando resolver de duas formas, uma é 
através do acordo e outra é através da ação judicial. Afirma que o processo está muito confuso, são 
vários e vários volumes. Quando veio da terceira instância a Ministra do STJ tinha mandado que 
todos os admitidos pelo concurso 2000 fossem citados, infelizmente esse não foi o entendimento da 
Fundação ITESP, que informou uma lista apenas dos funcionários ativos, motive pelo qual 
entramos com o agravo de instrumento questionando esse ato. Solange continua dizendo que o 
Ministério Público já se manifestou favorável a citação apenas dos ativos e que, se a gente perder, 
vamos ter que recorrer em Brasília, com isso a gente ganha mais tempo, porque “o mal feito foi 
muito mal feito” e é de difícil solução. Para finalizar, diz que ela não poderia ter feito o agravo, 
mesmo fazendo parte do processo, porque ela não pode advogar contra o Estado. Faz um apelo, 
dizendo que gostaria muito de contar com a solidariedade dos novos colegas, porque eles não 
imaginam peso que isso trás para a vida de todos envolvidos e familiares. Carlão fala que 
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Araraquara fez uma reflexão que o problema do concurso 2000 é um problema de todos, pois como 
o ITESP ficaria na hipótese catastrófica de todos de 2000 serem demitidos. Isso repercutiria em 
todo o ITESP. Pergunta se enquanto agravo é apreciado o judiciário pode dar sequencia a ação? 
Solange responde que não. Elioenai pergunta se o processo não está prescrito? Solange fala que é 
uma das linhas de defesa que serão utilizadas no tempo oportuno, que ela mesma acredita que 
sim, mas que existem opiniões contrárias. Délcio da continuidade aos informes falando das outras 
ações: Relata que o Dr. Rodrigo é patrono de três de nossas ações, duas de reposição salarial e 
uma de sexta parte. As de reposição salarial, perdemos em primeira instância, foi pedida a extinção 
do processo sem julgamento do mérito, o juiz entendeu que a ação deveria ser de dissídio coletivo 
através de sindicato, mas o Dr. Rodrigo entrou com recurso apropriado que aguarda julgamento. 
Semelhante ao que aconteceu na ação de reposição, o juiz da ação da sexta parte, também pediu 
a extinção do processo sem julgamento do mérito, ocorre que o nosso recurso já foi julgado e 
procedente na 2ª Região, estamos aguardando a publicação do acórdão. Temos ainda cinco outras 
ações, mais uma de sexta parte na 15ª Região que ganhamos e aguarda o trânsito em julgado, 
uma outra, de sexta parte em São Paulo que nós também ganhamos, mas o ITESP ainda pode 
recorrer, uma terceira de licença prêmio que encontra-se em fase de recurso, uma quarta de 
quinquênio que foi julgada improcedente e a última, outra de quinquênio, que foi julgada 
procedente. Continua informando que a ação do antigo PCCS, o nosso advogado, que inclusive já 
recebeu R$ 5.000,00 (cinco mil reais), ainda não propôs a ação. Diz que, juntamente com o 
Presidente, vêm pressionando o advogado para que ele entre o quanto antes. Délcio afirma que 
está se colocando a par de todas as ações, e se compromete a nos próximos meses passar um 
relatório mensal de todas. Otávio ressalta os pontos positivos das conquistas das ações judiciais. A 
da sexta parte já pode executar, o que o ITESP está argumentando é que a AFITESP não tem 
legitimidade para representar os funcionários, fato que não é verdadeiro, mas no mérito já 
ganhamos. Na ação da reposição salarial, nós perdemos no mérito, mas ganhamos na legitimidade 
para representar a categoria. Afirma que ganhamos também entrando via Código de Defesa do 
Consumidor. Entrar com as ações na capital e no interior. Diz que foram conquistas que não podem 
ser ignoradas. Solange pede atenção especial para o fato de que se uma ação transitar em julgado, 
quem não é associado não poderá ser atingido pela sentença, nem aqueles que se associarem 
posteriormente, então quem tem interesse em receber quinquênio e a sexta parte, tem que se 
associar o quanto antes para não correr o risco de ficar de fora. Otávio lembra que os servidores 
que estão afastados, e não estão contribuindo, segundo nosso estatuto não tem a condição de 
associado. Concluindo os informes, Lincoln fala sobre o “acordo” da ação do concurso 2000. Relata 
que no dia anterior esteve no gabinete do Carlos Henrique Chefe de Gabinete da Fundação ITESP 
e que eles haviam pedido na reunião de 22 de outubro de 2014 para que na hora que os 
representantes da Fundação fossem entregar o documento do acordo para o Ministério Público, 
nós da AFITESP, fôssemos junto.  Como nós já havíamos acordado em assembleia que aceitamos 
acordo, desde que não haja demissão, nos comprometemos a acompanhá-los esclarece Lincoln. 
Afirma que o processo está na Procuradoria Geral do Estado desde 06 de outubro, e assim que 
tiver acesso ao parecer da PGE irá divulgar para todos os interessados. Margarete fala que 
acompanhou os trabalhos do grupo criado para defesa do concurso de 2000, e que viu com 
estranheza que ninguém fez a revisão do documento que foi elaborado propondo o acordo, pois na 
página 61 tem vários pontos de interrogação, tem coisas repetidas e isso não foi corrigido nem pela 
Diretoria Executiva nem pela AFITESP. Continua dizendo que essa estratégia da gente é muito 
complexa, tanto ação judicial quanto o acordo são importantes, e parece que a AFITESP está 
deixando o acordo para a Diretoria Executiva. Diz que a AFITESP precisa propor uma reunião com 
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a PGE para fortalecer a ideia do acordo e precisa de ações mais efetivas para este fim. Lincoln 
responde que entende e concorda com os argumentos da Margarete, mas quem tem que bancar a 
proposta, até porque é o responsável, é a Fundação ITESP, nós já nos manifestamos concordando 
com o acordo, e se a AFITESP aparecer demais nessa questão, no caso do acordo não ser 
concretizado, isso pode vir a nos prejudicar na defesa na ação judicial. Continua dizendo que a 
AFITESP está acompanhando com cuidado e que tudo que pode, está fazendo. Otávio fala que a 
gente tem que tomar cuidado com o que cobrar da Associação e da Fundação, a incorreção do 
documento não pode ser creditada a AFITESP. Falou também que tem que ser dada publicidade a 
essa proposta, que na sua opinião, é estapafúrdia. Lincoln falou que mandou um comunicador para 
todos falando que os interessados em receber o documento informassem o e-mail, poucas pessoas 
se manifestaram. Dando continuidade aos informes, Lincoln fala que  José Amarante Vice 
Presidente da AFITESP pediu desligamento da AFITESP e consequentemente, não pertence mais 
a diretoria da associação e nem ao quadro de associados da AFITESP. Relata também que Tânia 
de Oliveira Cavalcante Kibata Suplente da Secretária Geral, saiu da Fundação e também não está 
mais ocupando o cargo na diretoria. Comunica que a ata desta assembleia será registrada em 
cartório para que constem essas alterações. Passa a palavra para Mônica que fala sobre o modelo 
padrão de prestação de contas da AFITESP, aqueles que não possuem pode pegar com ela, diz 
que todos os cupons ou notas fiscais tem que ter valor fiscal e que as notas de coisas pessoais tem 
que ser tiradas à parte. Não dá para considerar o valor parcial da nota, e as notas apresentadas, na 
sua totalidade, tem que ser de despesas de viagens do responsável pelo adiantamento. Não pode 
constar consumo de bebidas alcoólicas. Relata que algumas prestações de contas não tem 
chegado, por esse motive, orienta o envio pelo correio, depois é só enviar o comprovante do correio 
por e-mail que será reembolsado. Finaliza ressaltando que o prazo para a prestação de contas é de 
quinze dias. 2 – Informes do Sindicato: Otávio fala que foi realizado no dia 14 de outubro, no 

Sistema de Cadastro Nacional das Entidades Sindicais no site do Ministério do Emprego e 
Trabalho, o cadastro do SINDAFITESP, cujo CNPJ é 21.116.484/0001-09. Relata que a Mônica 
vem divulgando a prestação de contas dos gastos com o sindicato. Otávio faz um relato de todos os 
dados cadastrados, a única alteração que houve foi a data do encerramento do mandato da 
diretoria provisória, que precisou ser determinada para inclusão no sistema, ficando para maio de 
2015. Diz que agora é aguardar a publicações no diário oficial, e abertura do período para 
impugnações. Relata que todas as possíveis defesas, já estão sendo pensadas. Priscila pergunta 
se quem já é sindicalizado em outro sindicato pode se sindicalizar também no nosso? Solange 
responde que não, a pessoa tem que fazer opção por um sindicato, mas a contribuição sindical 
obrigatória de todos os servidores do ITESP será encaminhada para o SINDAFITESP. Pausa para 
o café. Retornando à reunião Lincoln apresenta os servidores que chegaram após apresentação do 
início da reunião: Maura – Eldorado – Delegada, Robson - Mirante - Vice Diretor Financeiro, 
Vinícius –São Paulo – Delegado, Danielle – Andradina – Delegada, Kátia - Mirante – Delegada, 
Welinton – São Paulo -  Delegado, Sidney – Eldorado - Diretor de Comunicação, Cláudio - Capão 
Bonito – Delegado, Leandro - Capão Bonito – Delegado, Edney - Teodoro Sampaio - Delegado. 3 – 
Deliberar sobre a criação do Fundo de Defesa do concurso 2000 e outros encaminhamentos; 
Lincoln propõe que primeiro uma votação para ver quem é favorável a criação do Fundo: Aprovado 
com apenas um voto contrário e sem nenhuma abstenção. Leandro diz que Itapeva não concorda e 
acha que cada escritório deve escolher o seu advogado de confiança. Maura de Eldorado fala que 
alguns funcionários afirmaram que o recurso para o fundo, deveria sair dos recursos da AFITESP. 
Aprovado o fundo, Lincoln passa a ler os itens do regimento para aprovação item a item: 1º- 
Interessado todos os contratados pelo concurso 2000. Aprovado. 2º - Valor R$ 10,00 por mês, 
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correspondente a uma cota por contribuinte, descontado em folha e depositado pelo Diretor 
Financeiro da AFITESP em uma conta poupança, começando em janeiro de 2015 até terminar o 
processo judicial 000435-69.001.8.26.0053. Lincoln esclarece que se esse recurso foi retirado da 
AFITESP, nós seremos obrigados a paralisar as outras ações e não teria como arcar com a 
manutenção do escritório da AFITESP. Sidney fala que o questionamento no GTC de Eldorado é a 
prestação de contas que é exposta de uma forma complexa, dados técnicos, que não detalham os 
gastos de uma forma simples para o entendimento de todos. Lincoln fala que nas assembleias de 
prestação de contas, todos vêm aprovando, sem questionamentos as contas da AFITESP, o que 
leva a crer que não tinham dúvidas e orienta aos sócios a utilizarem o Conselho Fiscal para solicitar 
informações ou qualquer membro da diretoria da AFITESP para prestar esclarecimentos. Robson 
fala que em Mirante também foi sugerido que o recurso seja da AFITESP. Elioenai fala que em 
Teodoro foi sugerido que exista a possibilidade de se encerrar as arrecadações, com uma 
avaliação em assembleia. Ageu fala que em Sorocaba também foi pedido que a prestação de 
contas seja mais simples para facilitar o entendimento de todos e também concorda que seja 
previsto um término para a arrecadação do fundo. Carlão fala que a avaliação do término pode ser 
acrescentado do item 13. Solange disse que a associação não pode criar uma situação que o 
associado seja obrigado a arcar com o custo de uma ação que atinge apenas um grupo. Sidney 
lembra que a Assembleia é soberana e que não seriam utilizados todos os recursos da AFITESP 
para o fundo, e sim uma pequena parte. Otávio reafirma que não é uma questão de ilegalidade ou 
legalidade e sim de priorizar o que é coletivo. Neusa propôs o início da arrecadação para março, 
para dar tempo de tratar de todos os trâmites das adesões. Otávio defende janeiro, fala que nós já 
estamos atrasados e que precisamos priorizar esta ação, pois a qualquer momento podemos 
precisar de mais recursos para esse processo. O item fica mantido sem alteração. 3º - Será 
obrigatória a prestação de contas mensal. Após discussão fica acrescentada a parte: assim como, a 
divulgação de uma lista pública com a relação nominal dos participantes. Aprovado. 4º - Será 
deliberado na Assembleia Geral Estadual Extraordinária de 28/11/2014. Aprovado. 5º - Adesão 
individual. Aprovado. 6º - A entrada do contribuinte a partir dos meses subsequente ao mês de 
janeiro de 2015 implicará em saldar o valor referente aos meses anteriores, ou seja, as cotas 
vencidas.  Neusa fala que não concorda com a obrigatoriedade das cotas vencidas. Lincoln 
esclarece que foi necessário para que todos paguem o mesmo valor. Aprovado. 7º - Quem dentre 
os concursados de 2000 se recusar a participar terá seu nome lançado em lista pública para que 
não venha a ser beneficiado em eventuais defesas individuais movidas pela AFITESP no processo. 
Lincoln fala que já foi sugerido que a lista divulgada seja das pessoas participantes, o que já foi 
contemplado no terceiro item. Nova redação: Quem dentre os contratados de 2000 se recusar a 
participar não poderá ser beneficiado em eventuais defesas individuais movidas pela AFITESP no 
processo. Aprovado. 8º - Finalidade exclusiva e fundamentalmente para custeio de despesas 
emergenciais da defesa do referido processo e interesses dos servidores afetados. Aprovado. 9º - 
Somente haverá possibilidade da restituição das cotas no caso do contribuinte sair da Fundação 
ITESP ou falecer, sem juros e correção monetária mediante solicitação deste ou de seus familiares 
à Assembleia da AFITESP condicionado a existência de recursos do fundo, com prejuízo de futuras 
defesas do desistente. Regina propõe a retirada deste item. Otávio esclarece que foi necessário 
acrescentar esse item pela lei de Defesa do Consumidor. Aprovado. 10º - Em caso de insuficiência 
de saldo para o desconto em folha do contribuinte, no mês seguinte será descontado o valor de 
duas cotas. Leandro sugere mudança na redação para assim que possível será descontado o valor 
pendente. Aprovado. 11º - No caso do SINDAFITESP suceder a AFITESP este assumirá o 

gerenciamento. Lincoln sugere a mudança de SINDAFITESP para Sindicato dos Funcionários da 
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Fundação ITESP, em razão do nome do sindicato ainda não ser definitivo. Aprovado. 12º - Os 
recursos auferidos pelo fundo terão sua destinação decidida pelos contribuintes do mesmo quando 
do encerramento do processo, em caso de saldo positivo. Aprovado. 13º - Qualquer alteração deste 
regimento fica condicionada a aprovação em Assembleia Geral AFITESP, ou SINDAFITESP no 
caso deste suceder a AFITESP. Esse item passou para o 14º e teve o nome SINDAFITESP 
substituído por Sindicato dos Funcionários da Fundação ITESP. Foi acrescentado o item 13º - Será 
realizada anualmente, juntamente com a Assembleia de Prestação de Contas da AFITESP, no 
primeiro semestre de cada ano, uma avaliação para análise de reajuste e continuidade do fundo, 
considerando apenas os votos dos contribuintes. Pausa para o almoço. Retornando os trabalhos às 
14h10min, Margarete solicita 5 minutos ao final da reunião. 4 Estratégias de mobilização (deliberar 
sobre estado de greve e calendário de manifestações). Lincoln fala que ontem houve uma reunião 
entre a diretoria da AFITESP e a diretoria provisória do sindicato, nesta reunião foi feita uma 
reflexão que a mobilização durante esse ano foi prejudica por alguns eventos que ocorreram, 
principalmente a eleição. Lincoln faz um resgate da construção da nossa pauta de reivindicações e 
discorri sobre os problemas do PCCS. Afirma que, em um primeiro momento a direção do ITESP 
estava otimista quanto ao destravamento das "caixinhas" e agora já estão dizendo que estão 
enfrentando dificuldades para conseguir. Lincoln sugere que cada representante reproduza um 
pouco da discussão que houve no na sua base: Antônio de Mirante diz que está prevista uma visita 
do governador entre os dias 5 e 15 de dezembro para inaugurar um barracão em um assentamento 
e a ponte do São Bento 2, ocasião na qual poderíamos aproveitar para fazer uma manifestação, 
juntamente com o MST. Comunica que o estado de greve foi aprovado. Fernando de Euclides da 
Cunha diz que o estado de greve foi aprovado. Elioenai de Teodoro relata que o estado de greve foi 
aprovado por unanimidade, e como sugestão de mobilização, usar as camisetas todos os dias de 
pagamento, distribuir panfletos e colocar faixas nos GTCS sobre as nossas reivindicações. Edna de 
Euclides da Cunha diz que o GTC só vai fazer a greve se todos aderirem, mas aprovou estado de 
greve. Concluiu dizendo que o GTC acha que as mobilizações tem que ser antes da data base. 
Leandro de Presidente Prudente sugere que na primeira e na quarta segunda feira de cada mês, se 
faça uma mobilização. O GTC também aprovou o estado de greve. Helton de Taubaté diz que foi 
aprovado estado de greve, mas houve uma cobrança de que a AFITESP fomente as atividades a 
serem feitas, até mesmo por comunicador, que seja diária ou semanalmente, para trazer à tona a 
indignação das pessoas, pois o GTC considera que a AFITESP vem trabalhando de maneira 
apática. Olavo de Taubaté fala da visita do deputado Padre Afonso, oportunidade na qual foi 
entregue um ofício contendo nossas reivindicações. Claúdio de Capão sugere fazer uma pesquisa 
com os funcionários antes de uma greve. Relata que os antigos estão frios e os novos não se 
envolvem. Não emitiram uma opinião sobre estado de greve nem sobre mobilizações. Leandro de 
Itapeva conta que o pessoal ficou dividido, de 10 presentes, 2 se abstiveram, 4 foram favoráveis ao 
estado de greve e 4 contrários. Margarete de Sorocaba fala que fizeram algumas observações 
sobre o relato da reunião com a diretoria executiva: Primeiro ponto, quem mudou de nível foi 
classificado e não promovido. Segundo ponto, cobrar que a instituição só pague diárias por pacote 
se o servidor tiver atingido o limite de 50% do seu salário. Terceiro ponto, cobrar transparência nos 
contratos e convênios assinados pela Fundação ITESP. E por fim, que a AFITESP assuma o 
compromisso de entrar com ação judicial no caso da licença maternidade. Sílvio de Capão Bonito 
disse que poucas pessoas participaram da reunião e que não emitiram opinião sobre o assunto. 
Carlos de Araraquara disse que no GTC foi esclarecido o que é estado de greve. Assim o estado de 
greve foi aprovado por unanimidade. Foi colocado que é necessário achar um novo índice de 
reposição salarial que não seja o IPC da FIPE. Registra que também observa uma apatia dos 
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associados no GTC. Almir, também de Araraquara, acrescenta que ficou cerca de 2% para trás na 
reposição aplicada este ano. Felipe de Araraquara diz que a AFITESP precisa ser mais veemente 
contra a direção do ITESP e envolver mais os associados. Danielle de Andradina diz que vão 
acatar o que a assembleia decidir. Kátia de Mirante Fundiário afirma que, ao contrário das falas dos 
colegas, o GTC não está apático, todos participaram e concordaram unanimemente com o estado 
de greve. Também não concordam com índice que é aplicado ao nosso reajuste. Outra sugestão do 
GTC é a realização de um calendário com vários atos e manifestações, com bastante divulgação no 
site e nas redes sociais. Paralisações, como por exemplo, parte da manhã de um dia. Para finalizar, 
sugeriu realizar um estudo comparativo de salários, divulgando o resultado por comunicador. 
Robson Mirante Desenvolvimento afirma que semelhantemente, ao Fundiário o GTC também não 
está apático, todos concordaram com o estado de greve. Sugere também fazer uma visita à 
Assembleia Legislativa para apresentar os números da produção dos assentamentos. Maura de 
Eldorado relata que não entenderam o estado de greve e acharam que a votação seria de entrar 
em greve, o que foram contrários. Afirma que no GTC de Eldorado ha uma situação diferenciada 
devido ao número de comunidades assistidas, fazendo com que greve tenha um impacto muito 
negativo. Sugere buscar apoio nas Comissões da ALESP,  manifestação no dia do aniversário da 
Fundação ITESP do ano que vem, usar o Ministério Público para garantir os direitos feridos e 
aguardar a formalização do sindicato para fazer greve. Ester de Promissão diz que o GTC aprovou 
por unanimidade o estado de greve e sobre a mobilização não se manifestaram. Gerson de 
Pariquera fala da indignação dos auxiliares com os baixos salários. Sugere pequenos períodos de 
paralisação durante o dia e que seja usado o comunicador para manifestar a indignação dos 
funcionários. Sebastião de Venceslau vai apoiar o que a assembleia decidir e aprova o estado de 
greve. Vinícius de São Paulo relata que ele é novo funcionário, e a princípio, achou a AFITESP 
meio distante, fato que de pronto foi corrigido. Nota também que não temos canais de diálogo para 
a formação política. Além da criação desses canais, sugere também mais encontros para 
discussão. Priscila fala que na sede o perfil do funcionário do ITESP é diferenciado, porque a 
grande maioria vê o ITESP como uma breve passagem, basta ver a alta rotatividade de servidores. 
Há uma dificuldade muito grande de mobilizar as pessoas para participarem de reuniões. Para 
utilizar qualquer espaço é necessário solicitar através de ofício com quinze dias de antecedência. O 
ambiente é inóspito. Esclareceu que a nova diretoria da AFITESP começou a sua atuação em 
junho, quando a data base já tinha passado e com uma eleição governamental para outubro, com 
isso foi feita a leitura que não adiantaria investir pesado em campanha salarial antes das eleições, 
pois só gastaríamos os poucos recursos que temos e cansaríamos os poucos combatentes que dão 
a cara para bater, com uma possibilidade ínfima de ver algo de concreto acontecer. Optamos por 
fortalecer a associação, crescer o número de associados. Como proposta São Paulo sugere um ato 
no dia da inauguração do prédio sede, que os associados compareçam de camiseta e os não 
associados que quiserem participar vistam preto. E também foi aprovado o Estado de Greve para 
se iniciar em fevereiro, devido ao grande número de servidores em férias nos meses de dezembro 
e janeiro. Gerson lê a resposta da Assessoria de Recursos Humanos a uma manifestação de um 
Auxiliar que questionou o baixo salário, na qual ressaltam até o valor do benefício da assistência 
médica que é pago ao servidor por ter como dependente esposa e filho. Sidney sugere enxugar a 
pauta de reivindicações, concentrar energia em itens prioritários. Fazer uma grande concentração 
no dia de aniversário dos contratos no mês de julho, com a imprensa, assentados, quilombolas, 
todos os GTCs. Por fim, sugere que as reuniões de diretoria da AFITESP sejam abertas, online, à 
noite ou aos fins de semana para que os servidores possam acompanhar. Ednei de Teodoro diz 
que a AFITESP precisa desenvolver um trabalho junto aos novos associados para que eles apoiar 
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nas mobilizações. Otávio relata que na reunião com a Diretoria da AFITESP, flou que já previa que 
o ano fosse ruim, o que veio a se confirmar. Fala que já no último ano de sua gestão, não 
conseguiram executar um calendário de mobilização aprovado por plebiscito. Pondera que erramos 
em não ter feito um jornal, quando na reunião com a Diretoria Executiva, eles afirmaram que iam 
encaminhar o estudo para reajuste só em 2016. Propõe que se faça um adesivo 2016? O que 
ganhamos em 2011, demos início em 2007. Indaga se vamos começar em 2016 para ganhar em 
2020? Otavio afirma que temos que usar a criatividade à exaustão, não dá pra fazer greve, façamos 
uma audiência pública ou outra forma de mobilização. Sugere a confecção de um jornal, elaborado 
por um especialista, para dar visibilidade para o estado de greve. Lincoln fala que ouviu todas as 
manifestações e que valoriza muito esse grupo que vem para as assembleias, que dá a cara pra 
bater, contudo relata que as pessoas cobram atitudes da Diretoria da AFITESP, como se 
dependesse somente da Diretoria para as coisas acontecerem. Relata que por muitas vezes, 
esteve em escritórios e as pessoas o perguntavam informações que estavam nos jornais 
distribuídos pela AFITESP, jogados em alguma gaveta. Continua dizendo que as pessoas cobram 
comunicação, mas não estão retornando o que a AFITESP comunica e que não basta achar 
importante que seja feito, é se comprometer a fazer, senão as coisas não vão mudar. Para finalizar 
faz um esclarecimento sobre uma manifestação da Diretoria Executiva na qual afirma que está 
fazendo pesquisa de salários juntamente com a AFITESP, não existe trabalho conjunto com essa 
finalidade. Sidney sugere montar grupos de trabalho para atuar juntamente com a diretoria da 
AFITESP dividindo tarefas. Considera quem está no comando responsável por organizar a 
estrutura para uma gestão descentralizada. Se as pessoas tiverem clareza do que se espera delas, 
fica mais fácil contribuírem. Carlão compartilha que ficou surpreso com a variação do grau de 
mobilização entre os GTCs. Diz que o Representante de Base tem papel fundamental na 
articulação do GTC, e lembra que está previsto no Estatuto social da AFITESP reuniões do 
Conselho de Representante. Priscila sintetiza as ponderações de todos e propõe que se divida em 
três categorias: Dias de Atos, Calendário Regular para manifestações e ferramentas de 
mobilização. Ficou definido usar camiseta em todos os escritórios nos dias de Atos, fotografar e 
divulgar por redes sociais e site. Dias de Atos: 02/12/2014 Entrega do Prêmio Amigos do ITESP, 
18/12/2014 Inauguração do prédio da sede, 18/12 confraternização dos servidores de Taubaté, 
entre 05 e 15/12 Inauguração do barracão e da ponte, 13 e 14/12 FEPAQ Presidente Prudente. 
Como calendário regular: Manifestação todo dia de pagamento e manter o cronograma local. 
Ferramentas: adesivo 2016?, jornal para divulgação do estado de greve a ser organizado por 
Otávio, Almir, Vinícius, Sidney e Robson até fevereiro de 2015. Após a discussão, o estado de 
greve fica aprovado a partir de fevereiro, com apenas cinco abstenções e nenhum voto contrário e 
o calendário para manifestação aprovado por unanimidade. 5 – Aprovação dos critérios para 
concessão do Prêmio “Terra Justiça e Cidadania”. Lincoln lê os pontos para provação: item 1. A 
premiação será anual. Uma pessoa homenageada por ano. Aprovado. 2.  A premiação será uma 
placa personalizada a ser entregue na Assembleia do 1° semestre de cada ano. Não será possível 
prêmios em dinheiro ou outro produto. Aprovado. 3. Os associados terão oportunidade de indicar 
uma pessoa para ser homenageada com uma justificativa breve. Após discussão houve a retificação 
do item para: 3.  A indicação será realizada na reunião preparatória para a Assembleia Ordinária da 

AFITESP, que ocorre anualmente no 2° semestre, devendo os delegados, trazerem para a 
assembleia o nome do (a) escolhido (a) pelo GTC, com uma justificativa breve. 4. A pessoa 
indicada deve ter a condição de associado da AFITESP. Aprovado. 5. Em caso de empate, vence o 
que tiver a maior idade. Após discussão foi aprovado o item com a seguinte alteração: 5. Em caso 
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de empate, vence: 1° O que tiver maior tempo de serviço; 2° O que tiver maior tempo de associado; 
3° O que tiver a maior idade. 6. O prêmio só poderá ser dado uma única vez para cada 
homenageado. Aprovado. 7. Serão publicados no site da AFITESP para a votação os cinco 
associados com o maior número de indicações. Após discussão modificou-se para: 8. Serão 
publicados no site da AFITESP para a votação os três candidatos com o maior número de votos na 
Assembleia Geral Ordinária 2° semestre. 9 O processo de indicação e escolha será realizado 
sempre no mês de março. Alterou-se para: 9. A premiação será na Assembleia Geral Ordinária do 
1° semestre. Acrescentou-se os itens: 10.   Excepcionalmente esse ano a escolha do candidato nos 

GTCs será realizada durante as reuniões devolutivas da Assembleia Geral Ordinária de 
28/11/2014, e encaminhada a AFITESP pelo Representante de Base até o dia 10/12/2014. A 
votação será disponibilizada no site do dia 15/12/2014 a 15/02/2015. 11.   Qualquer alteração deste 

regulamento fica condicionada a aprovação em Assembleia Geral AFITESP, ou Sindicato dos 
Funcionários da Fundação ITESP no caso deste suceder a AFITESP. Margarete registra sua 
insatisfação na fala do Otávio em chamar de estapafúrdia a proposta do acordo no processo de 
anulação do concurso 2000, pois foi um trabalho árduo de um grupo formado por pessoas sérias. 
Otávio pede desculpas pelo mal entendido. Lincoln fala que a próxima assembleia será na cidade 
de Araraquara no me de abril. 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. 

 
São Paulo, 28 de novembro de 2014. 

 
 
 
 
 
 

_____________________________ 
Lincoln Rogério de Albuquerque  

Presidente da AFITESP 
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