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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. 

Ao décimo dia do mês de abril de 2015, no salão de eventos do HOTEL DAN INN HOTEL, situado na Rua 
Miguel Cortez, 35 - Vila Suconasa Araraquara - SP, às 9h em segunda convocação, o Diretor Presidente da 
AFITESP Lincoln Rogério de Albuquerque, abre a Assembleia Geral Ordinária da AFITESP com a seguinte 
ordem do dia: 1 – Informes Gerais: Ação de anulação do concurso 2000, Alteração do PCCS (prazo mandato 
do ouvidor), SINDAFITESP; 2 – Prestação de Contas 2014; 3 – Atualização da Pauta de Reivindicações; 4 –
 Deliberar sobre deflagrar a greve; 5 – Deliberar sobre ajuizamento de ação pleiteando a anulação do PCCS 
hoje vigente na Fundação ITESP; 6 – Entrega do Prêmio “Terra Justiça e Cidadania”, 7 – Oficialização da 
renúncia do Vice Presidente da AFITESP. Para otimizar os trabalhos houve a seguinte alteração: 1 – Informes 
Gerais: Ação de anulação do concurso 2000, Alteração do PCCS (prazo mandato do ouvidor), SINDAFITESP; 2 
–Deliberar sobre ajuizamento de ação pleiteando a anulação do PCCS hoje vigente na Fundação ITESP; 3 – 
Prestação de Contas 2014; 4 – Deliberar sobre deflagrar a greve; 5 – Atualização da Pauta de Reivindicações;  
6 – Entrega do Prêmio “Terra Justiça e Cidadania”, 7 – Oficialização da renúncia do Vice Presidente da 
AFITESP. 1 – Informes Gerais: Ação de anulação do concurso 2000, Lincoln passou a palavra para Solange. 
Ela disse que após a reunião que a AFITESP teve no Ministério Público, e com a juíza que está com o 
processo, acenou-se a possibilidade de entrar imediatamente com uma contestação em nome da AFITESP, 
argumentando prescrição por conta do tempo transcorrido, pois deveríamos ter sido citados no início do 
processo. Esclarece que existe já existe jurisprudência neste sentido. Explicou que é em nome da AFITESP, 
porque se for em nome de uma só pessoa, geralmente se espera a citação do último, e neste caso queremos 
que seja apreciada rápido, na tentativa de findar a processo. Continuou dizendo que no caso de uma 
negativa, poderemos entrar com recurso novamente e isso também nos possibilita ganhar tempo. Para 
finalizar disse que os honorários do advogado ficaram em R$ 6.000,00, se for necessário ir pra Brasília, vai ter 
que ser negociado um acréscimo do valor. Amarildo de Araraquara relatou que o GTC achou melhor 
aguardar o julgamento do agravo. Solange esclareceu que não atrapalha o julgamento do agravo porque está 
em nome dos 17 litisconsortes. Após esclarecimento de dúvidas dos presentes o encaminhamento foi 
aprovado por consenso. Alteração do PCCS (prazo mandato do ouvidor) Lincoln fez um resgate sobre a 
mudança no PCCS que estabelece a alteração do prazo do ouvidor por tempo indeterminado. Magu relatou 
que foi o primeiro ouvidor da Fundação Itesp, que no tempo em que atuou a ouvidoria tinha isenção total e 
mandato de dois anos. Esclareceu ainda, que permitir um prazo por tempo indeterminado, faz com que o 
trabalho do ouvidor seja afetado pelo fato de que a Diretoria Executiva pode tirá-lo a qualquer momento. 
Sorocaba propôs manter a regra do jeito que era. Paulo falou que deve ser ajuizada ação ou tomada medida 
questionadora junto ao Ministério Público. Márcia Marini disse que em sua Assembleia local o GTC de 
Presidente Prudente propôs que os trabalhadores possam eleger o ouvidor, e que o mandato seja de dois 
anos sem recondução. Rino falou que a proposta do GTC de Promissão é que o prazo retorne ao 
anteriormente estabelecido e que a vaga seja preenchida com servidor do quadro. Carlão relatou o GTC 
Araraquara discutiu e também concordou que a AFITESP cobre que se volte ao mandato anterior, que era de 
dois anos e, ainda, que a AFITESP marque posição, registrando junto a Diretoria Executiva da Fundação que é 
veementemente contrária a alteração do prazo. Neusa disse que a proposta da sede foi uma moção de 
repúdio. Lincoln sugere que o caso seja encaminhado novamente para a Secretaria da Justiça, porque o 
assunto foi discutido logo na primeira reunião do novo Secretário, e considera que o assunto não teve a 
atenção e o tempo que merecia para o tema. Otávio disse que até o final da reunião surgirão outras questões 
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que precisam ser combatidas e propôs que, ao final da assembleia, seja redigida uma carta contemplando 
todas essas questões chamada Carta de Araraquara. Paulinho sugere que o encaminhamento seja dado 
através de ação popular. Solange esclarece que a ação popular teria um custo, pois nós não podemos utilizar 
a defensoria pública, porque somos pessoa jurídica. Lincoln sintetizou as sugestões e propôs o seguinte 
encaminhamento: Constar em documento intitulado Carta de Araraquara o nosso repúdio a alteração do 
PCCS que torna o cargo de ouvidor da Fundação ITESP sem limite de recondução de mandato, Encaminhar 
ofício para a Diretoria Executiva, Secretária da Justiça, reivindicando que seja mantido o prazo que rege o 
Estatuto de criação da Fundação ITESP. Constar em documento intitulado Carta de Araraquara o nosso 
repúdio a alteração do PCCS que torna o cargo de ouvidor da Fundação ITESP sem limite de recondução de 
mandato. Denúncia ao Ministério Público. Requerer da Diretoria Executiva um processo seletivo, no qual os 
funcionários possam participar da escolha e também possam concorrer ao cargo. Após votação aprovado por 
unanimidade de votos. SINDAFITESP - Otávio demonstrou como acessar as informações sobre a solicitação 
de registro do sindicato. Passou o caminho de acesso: "http://portal.mte.gov.br/" \t "_blank" 
http://portal.mte.gov.br clicar em Relações do Trabalho – Cadastro Nacional de Entidades Sindicais – 
Registro Sindical – informar o nosso CNPJ 21.116.484/0001-09. Relata que não houve muitos avanços, 
estamos ocupando o lugar 2.360 da fila e que o término da duração do mandato consta como maio de 2015, 
mas como o mandato é de três anos, esse prazo prorroga-se automaticamente. 2 – DELIBERAR SOBRE 
AJUIZAMENTO DE AÇÃO PLEITEANDO A ANULAÇÃO DO PCCS HOJE VIGENTE NA FUNDAÇÃO ITESP - Lincoln 
passou a palavra para Solange que iniciou resgatando que já houve uma tentativa para ajuizar ação de 
anulação deste PCCS, no início de sua implantação, que não prosperou por falta de adesões. Citou também 
que enquanto parte da Diretoria da AFITESP, participou de reunião com PROCON, onde pôde constatar que 
houve uma aplicação do PCCS deles, na qual eles contemplaram todos os servidores, e, consequentemente 
ultrapassando o limite de um por cento da folha. Disse que a anulação do PCCS deveria ter ocorrido antes de 
sua implantação e que agora isso seria prejudicado, pois ele já foi implantado. Para finalizar, enfatizou que 
temos que cobrar da administração que modifique e reformule o PCCS de maneira a atender nossas 
necessidades. Leandro de Itapeva disse que o GTC recomendou aproveitar o momento de Estado de greve 
para pressionar a Diretoria pela reformulação do PCCS, porque entrar com uma ação judicial será um 
processo burocrático e lento além de ter custo para AFITESP. Sidney disse que é importante estabelecemos 
prioridades para a reformulação. Lincon registrou que as atividades do grupo de trabalho no institucional, 
criado para a reformulação do PCCS estão muito prejudicadas, devido à falta de interesse da instituição em 
desenvolver os trabalhos. Disse que só foram marcadas reuniões regulares após uma cobrança da AFITESP, 
com a criação de calendário regular para reuniões, as pessoas não tempo de liberação em suas rotinas de 
trabalho para se dedicarem ao tema e os encaminhamentos deliberados estão demorando muito para terem 
uma resposta. Citou como exemplo o desbloqueio das caixinhas, que levou mais de seis meses para obter 
autorização. Relatou que na última reunião do grupo concluiu-se pela necessidade de contratação de uma 
consultoria externa para executar a reformulação do PCCS. Bianchi de Epitácio acrescentou que dentre as 
prioridades deve ser incluído o critério de antiguidade. Otávio disse que já houve contratação de consultoria 
externa para a reformulação do PCCS e que com isso fomos enrolados anos, e que se defender isso 
novamente, vão enrolar a gente mais quantos anos? A AFITESP não pode endossar enganação para os 
servidores! Amarildo de Araraquara reforço que além do tempo de casa o plano deveria considerar a 
especialização profissional. Alfredo sugeriu pegar o PCCS da CATI e da EMATER para subsidiar a reformulação 
do nosso. Gerson de Pariquera disse que pela forma como vem sendo aplicada as avaliações no GTC, 
totalmente sem a participação dos servidores que não sabem nem qual nota receberam, o GTc é favorável ao 
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ajuizamento da ação. Léa fala que a sede foi contrária ao ajuizamento da ação, propôs a elaboração de um 
dossiê contendo todos os absurdos relatados pelos colegas durante o processo de avaliação, e citou também 
a necessidade do combate ao desvio da função. Robson de Mirante diz que o GTC sugere que seja aplicado 
um por cento por ano para todos e que seja considerado os anos de trabalho na Fundação ITESP. Encerrada a 
discussão do item, foi submetido à votação com trinta votos contrários, dezessete favoráveis e uma 
abstenção. Lincoln solicitou então uma outra proposta para encaminharmos o problema. Carlão afirmou que 
também não concorda com a contratação de consultoria para a reformulação do PCCS, e que, na sua opinião, 
a AFITESP deveria marcar posição contrária a essa contratação. Otávio sugere que seja montado um grupo de 
associados para tratar deste tema, que o intuito de elaborar as reformulações necessárias para a correção do 
PCCS vigente, para que a AFITESP encaminhe de forma mais especifica à Diretoria Executiva uma proposta de 
alteração do PCCS. Lincoln perguntou se todos concordam com o encaminhamento e todos foram favoráveis. 
Solicitou voluntários que tenham interesse em participar: Amarildo (Araraquara), Neusa (Sede), Marcel 
(Sede), Letícia (Sede), Carlinhos (Prudente Formação), Lea (Sede), Vinícius (Sede), Luis (Pariquera), Leandro 
(Itapeva) Claúdio (Capão), Nayara (Venceslau) Cauê (Sede), Bianchi (Epitácio), Antonio (Mirante), Luis 
Henrique (Euclides) e Priscila Faria (Sede).3 – PRESTAÇÃO DE CONTAS 2014 -  Lincoln passou a palavra a 
Dona Cezira que fez uma exposição detalhada dos balancetes, apresentou o livro razão para dirimir qualquer 
dúvida que venha a surgir. Informou ainda que fez reunião com o Conselho Fiscal para disponibilizar cópias 
dos balancetes e fazer esclarecimentos. Lincoln relatou que os Conselheiros Ficais presentes são Neusa e 
Edmárcia, registrou que os dois demais Conselheiros justificaram a ausência e passou a palavra para o 
conselho. Neusa disse que avaliou e aprova as contas e se colocou a disposição dos associados para dirimir 
qualquer dúvida. Edmárcia falou que também aprova as contas apresentadas. Lincoln colocou em votação a 
aprovação das contas para a plenária, que aprovou por unanimidade. Às 12h15min pausa para almoço. 
Retornamos os trabalhos às 13h30min. Lincoln propôs a antecipação dos pontos 07 e 08 da pauta. Todos 
concordaram. 6 – ENTREGA DO PRÊMIO “TERRA JUSTIÇA E CIDADANIA” - Lincoln informou que o associado 
MARCO ANTONIO MONTEIRO DE ALMEIDA vencedor do prêmio não pôde comparecer, então o prêmio vai 
ser enviado para o seu GTC. 7 – OFICIALIZAÇÃO DA RENÚNCIA DO VICE-PRESIDENTE DA AFITESP - O Vice -
Presidente José Amarante apresentou carta de renúncia do cargo por motivos pessoais. Lincoln apresentou a 
carta e solicitou que fosse providenciada a alteração com o devido registro no cartório e informou que 
conforme rege o nosso estatuto, na ausência do Presidente, com a renúncia do Vice Presidente, quem 
responde é a Secretária Geral. 4 – DELIBERAR SOBRE DEFLAGRAR A GREVE - Lincoln solicitou que cada 
representante falasse o que foi discutido no seu GTC. Paulo de Andradina disse que o GTC foi contrário a 
greve, mais registrou que a reunião ocorreu antes de o governo anunciar que não iria dar a reposição anual 
devida no mês de março. Ageu disse que Sorocaba foi contra a greve, mas que devemos continuar em estado 
de greve e amadurecer mais a mobilização. Gerson de Pariquera disse que o GTC foi favorável a greve por 
maioria de votos. Solange disse que o GTC Taubaté também foi contrário a greve, mas que devemos 
permanecer em estado de greve e intensificar as ações. Disse também que a plenária vote se devemos oficiar 
o MPT sobre o nosso estado de greve e solicitando mediação, ressalta que neste momento temos bastante 
material para anexar e comprovar que estamos em campanha. Paulo de Itapeva disse que o GTC chegou a 
conclusão que fazer greve sem ter toda uma articulação politica antes não é a melhor saída e propôs que em 
todos os GTCs os associados usem a tribuna livre das Câmaras Municipais para denunciar o descaso do 
governo do Estado de São Paulo para com os trabalhadores da Fundação ITESP, procurar também os 
deputados que elegeram e deixá-los a par da nossa situação, e, por fim, definir uma data e encher a ALESP 
com associados de todos os GTCs e beneficiários para reivindicações. Robson de Mirante disse que o GTC foi 
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favorável a greve. Bira de Rosana disse que o GTC também foi favorável a greve com manifestações grandes 
dentro das regionais. Bianchi de Epitácio disse que o GTC foi favorável a greve e propôs que seja iniciada em 
maio ou junho. Izildo falou que a sede é a favor de uma paralisação de um dia de advertência, trazendo 
representante de todos os escritórios e beneficiários para fazer uma grande mobilização em São Paulo e aí 
sim decidir por mais dias parados ou não. Carlinhos de Prudente informa que o GTC foi contrário a deflagrar 
a greve. Otávio propõe um ato no dia 02/07/2015, dia do aniversário dos contratos de trabalho da maioria 
dos trabalhadores da Fundação ITESP, e propõe também que se aproveite o calendário apresentado de 
manifestações politicas para a nossa mobilização.  Elioenai disse que Teodoro é contrário a greve e propõe 
uma manifestação regional e uma posterior avaliação. Mirian disse que Capão está muito desmobilizado, 
principalmente os funcionários novos, e que o GTC deliberou por apoiar o que ficar definido na assembleia. 
Tião relatou que Presidente Venceslau foi contrário a greve, mas que manifestações sejam realizadas em 
todas as regionais e também na ALESP. Ester disse que o GTC de Promissão não está mobilizado e que todos, 
com exceção dela, são contrários a greve. Continua dizendo que a proposta do GTC é dar um prazo de 30 
dias para a reposição dos 6,65% e caso não sai fazer um dia de paralisação. Amarildo disse que Araraquara é 
contrário a greve, propõe manter o estado de greve e marcar presença em eventos institucionais. Lincoln 
propôs colocar em votação primeiramente apenas quem é favorável à greve e posteriormente votar os 
encaminhamentos sugeridos. Todos concordaram, passou-se a votação: onze votos favoráveis, nenhuma 
abstenção. A greve não foi aprovada por maioria de votos. Lincoln propôs então que todas as sugestões 
fossem relacionadas para aprovarmos um pacote de mobilização e expos a seguinte proposta: Em abril - 
Ações: Protocolar Ofício no MPT solicitando mediação para atendimento das reivindicações; 30/04 - Dia de 
manifesto nas Regionais (todos os GTCS da Regional terão que se encontrar ou na própria Regional, ou em 
outro ponto que garante visibilidade ao movimento); Usar as camisetas, coletes, adesivos e distribuir nosso 
jornal e outros materiais da AFITESP. Em maio: Solicitar Moções de apoio; Agendar audiência com colégio de 
líderes da ALESP; Julho: Assembleia Geral Extraordinária em São Paulo - 2/07 com a presença de todos os 
GTCs. Criação de uma Comissão de Mobilização (Paulo - Itapeva, Cidão - Eldorado, Bianchi - Epitácio, Marcel - 
São Paulo, Otávio - Taubaté e Lincoln Presidente Prudente). Submetido à votação o pacote de ações para 
mobilização foi aprovado por unanimidade. Lincoln solicitou que se forme uma comissão de associados que 
redigam uma minuta da carta de Araraquara, para apresentar para a plenária. 5– ATUALIZAÇÃO DA PAUTA 
DE REIVINDICAÇÕES APROVADA NA ASSEMBLEIA DE 13 DE MAIO DE 2014, EM PARIQUERA –SP. Passou-se a 
discussão ponto a ponto: 1 – Reposição Salarial de 33%. Lincoln relata que a AFITESP solicitou a um perito 
que atualiza-se o valor da dívida de 33% que sofreu um reajuste de 0,62, somado ao 6,65% de defasagem do 
último período fica 40,27%. Aprovado. 2 – Priorização imediata do aumento do valor do Tíquete Refeição em 
100%, e concessão do benefício do Cartão Alimentação no mesmo valor do Tíquete Refeição - Mantido 3 – 
Licença Maternidade de seis meses – Mantido. 4 – Reformulação imediata do Plano de Cargos, Carreiras e 
Salários – PCCS, Mantido. 5– Equiparação salarial para o nível mais alto entre todos os Auxiliares 
prejudicados por alterações realizadas no PCCS – Mantido. 6 – Pagamento das seguintes gratificações: 
gratificação por Regime de Dedicação Plena e Exclusiva (RDPE), gratificação ou adicional por local de difícil 
acesso para o exercício do cargo (ALE), gratificação de informática, gratificação por direção de veículos no 
exercício da função, gratificação de insalubridade – A Sede se posicionou contrária ao item, com exceção do 
adicional de insalubridade. Capão sugeriu a retirar da gratificação por dirigir veículo. Submetido à votação o 
item ficou mantido por maioria de votos. 7 – Pagamento dos pisos Salariais Nacionais das diversas categorias 
– Mantido 8 – Correção dos valores dos benefícios: prêmio do seguro de vida em grupo e do auxilio creche. 
Na Sede da Fundação ITESP, retomar o Convênio de Creche com a Secretaria de Estado da Justiça e Defesa da 
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Cidadania. A sede pede para retirar a parte do convênio com a creche da SJDC. Aprovada a alteração. 09 – 
Pagamento de horas extras no lugar do atual banco de horas - Mantido. 10 – Discussão, com transparência, 
dos critérios da política de concessão de diárias ou pacotes aos (às) servidores (as) da Fundação ITESP, sendo 
preferencialmente pago diárias aos servidores que fazem trabalhos externos à sua sede de exercício –
 Mantido. 11 – Implantação dos benefícios: auxílio dependente especial, plano odontológico, cesta básica 
para todos e Participação nos Lucros e Resultados – PLR – da Fundação ITESP. A sede pede para ser 
substituída a palavra lucro por resultado, e retirada à cesta básica. Solange fala que o ITESP arrecada, por isso 
pode dar lucro sim. Por consenso fica mantida a palavra lucro e foi retirada à cesta básica. 12 – 
Complementação salarial e pagamento dos tíquetes refeição aos funcionários afastados pelo INSS por 
acidente de trabalho e auxilio doença, por todo o período que durar o afastamento – Mantido. 13 – 
Melhorias dos ambientes e instrumentos de trabalho da Fundação ITESP visando atender os novos 
funcionários contratados, bem como servidores com deficiência física. Acessibilidade para o atendimento à 
população. Após considerações, o item foi mantido. 14 – Reposição constante e adequada do número total 
de vagas ociosas de acordo com os cargos existentes atualmente na Fundação ITESP. Após discussão o item 
foi alterado para: Contratação para cargos de carreiras exclusivamente por concurso público e constante 
reposição do quadro de funcionários de acordo com o número total de vagas ociosas nos cargos existentes 
atualmente na Fundação ITESP. 15 – Aumento do número de cargos de provimento para 1000 cargos, 
considerando o aumento do número de famílias assentadas e quilombolas; do aumento de assinaturas de 
Convênios celebrados com Municípios através do Programa Minha Terra bem como das novas frentes de 
trabalho abertas pela Fundação ITESP, como o atendimento às famílias do Programa Nacional de Crédito 
Fundiário – PNCF – e do antigo Banco da Terra, Chamada Pública do INCRA e Levantamento dos Parques – 
Mantido. 16 – Continuar o processo de recuperação do Orçamento da Fundação ITESP adequando-o às suas 
reais necessidades de recuperação dos salários dos servidores e investimentos nas comunidades atendidas – 
Mantido. 17 – Estabelecimento de um período maior para compensação das horas pelos servidores, que 
contemplem emendas de feriados prolongados bem como das festas de final de ano. Márcia Marini diz que 
Prudente propõe a inclusão de calendário oficial prévio no início do ano – Aprovado. 18 – Incorporação 
automática da Gratificação de Função ao salário do (a) servidor (a) da Fundação ITESP que exerceu Função 
Gratificada a partir de dois anos com 20% do valor da mesma, acrescidos de 10% ao ano até chegar aos 100% 
do valor desta. Prudente e Andradina foram contrários. Após discussão o item foi colocado para votação com 
21 favoráveis, 7 contrários e 2 abstenções - Mantido. 19 – Criação de um Portal da Transparência na 
Fundação ITESP, onde seja publicado, dentre outras coisas, a relação nominal da utilização de diárias e a 
aplicação dos recursos próprios da Fundação ITESP – Mantido. 20 – Implantação do Orçamento Participativo 
na Fundação ITESP, no qual, servidores, assentados, quilombolas e posseiros deem sua efetiva colaboração 
tanto na parte dos recursos do Tesouro do Estado como na parte dos recursos próprios da Fundação ITESP – 
Mantido. 21 – Implantar uma política permanente e transparente de transferência interna de servidores, 
com critérios claros, “SEM TEMPO DE SERVIÇO”. Márcia Marini disse que Prudente sugeriu alteração para 
“sem período de carência de contratação”. Aprovada a alteração. 22- Implantação imediata de licença 
prêmio, quinquênio e sexta parte – Mantido. Finalizada atualização da Pauta de Reivindicações, Lincoln falou 
que temos que escolher o local da próxima Assembleia do primeiro semestre de 2016. Monica falou que 
Taubaté se gostaria que a Assembleia fosse lá. Aprovado por unanimidade. Lincoln citou que todos os 
candidatos a representantes dos funcionários na eleição do Conselho Curador são associados e que dois 
deles estavam presentes na assembleia. Convidou então eles a se apresentarem. Solange fala da importância 
de ocupar todos os fóruns, e que é essencial que a representação caminhe junto com a AFITESP e 
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SINDAFITESP. Rafael fala que está no ITESP há cinco anos, e que é nessa instância que se define os rumos da 
instituição, por isso a grande importância de ocupar esta posição. Para finalizar os trabalhos Otávio faz a 
leitura da carta de Araraquara com o tema: “Não ganhar já estamos acostumados, mas não podemos perder 
o que já conquistamos.” Benedito Antonio Gomes, que é aprovada pela plenária. 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. 
 

Araraquara, 10 de abril de 2015. 
 
 
 

Lincoln Rogério de Albuquerque 
Presidente da AFITESP 
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