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Ata da Assembleia Geral Extraordinária

Aos 27 de março de 2017, às 14h30, no auditório da Fundação Procon/SP sito à Rua
Barra Funda, nº 930, 1º andar, reuniram-se os funcionários da instituição, conforme edital de
convocação publicado na Intranet e no site da AFProcon.

O  presidente  da  AFProcon,  José  Roberto  Gomes  Dias,  acompanhado  dos  demais
membros da Diretoria, fez a abertura dos trabalhos, cumprimentou e agradeceu a presença de
todos. Em seguida apresentou a pauta da assembleia:

1) Análise do cenário trabalhista
2) Dissídio coletivo 2015/2016
3) Informes Gerais

 Site da AFProcon
 Ações judiciais em andamento
 Negociações com a SJDC
 Comissão do Regulamento Pessoal
 Convênio Médico para os Núcleos Regionais
 Mudança da sede
 Relatório das condições de trabalho dos Postos
 Churrasco 08/04/17

Na sequência o Presidente apresentou um breve histórico sobre  o Estado do
Bem-Estar Social e os reflexos do  Programa “A ponte para o futuro”,  que está sendo
implementado no Brasil; seguido do vídeo do “Seu Jornal” da Rede TVT, que abordou
as reformas trabalhistas e previdenciárias na visão dos trabalhadores.

Em continuidade, o Presidente abordou especificamente os riscos e possíveis
consequências  da  Reforma  da  Previdência e,  em  relação  à  Reforma  Trabalhista,
detalhou o PL 4302/1998 (terceirização da atividade fim), o PLC 6787/2016 (reforma da
CLT) e o PL 218/2016 (trabalho intermitente).

Seguindo a pauta, o Presidente informou que, em relação ao Dissídio Coletivo
de 2015/2016, o processo de reposição salarial foi encaminhado à SJDC com o pedido
de 9,13%, aprovado pelo Conselho Curador, ora encaminhado ao CODEC.

A AFProcon realizou uma reunião com o advogado da Associação para dar início
as  tratativas  do dissídio  considerando duas  possibilidades  de  caminho,  uma com a
colaboração  do  Sindicato  e  outra  via  Comissão  de  Funcionários  formada  em
assembleia.

O Presidente informou ainda que uma conversa foi iniciada com o Sindicato em
outubro de 2016 e a AFProcon está no aguardo de uma nova reunião para definição do
eventual ajuizamento da Ação de Dissídio Coletivo.
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Em seguida,  para dar início aos informes gerais,  a Diretora de Comunicação,
Denise Martins, falou sobre o site da Associação e apresentou o novo layout, os novos
menus e a importância de que todos visitem continuamente para que se mantenham
informados.

A Diretora de Comunicação expôs, também, a necessidade de que os associados
e funcionários exerçam seu direito à informação e colaborem para que informações
não divulgadas pelo Procon sejam cobradas por todos via SIC – Sistema de Informação
ao Cidadão ou pela Ouvidoria.

Para  expor  sobre  as  ações  judiciais  em  andamento,  foi  chamado  o  Diretor
Jurídico,  Luiz  Henrique  Sartorio,  que  iniciou  sua  fala  sobre  o  Dissídio  Coletivo  de
2014/2015,  que teve o julgamento dos embargos de declaração agendado para o dia
05/04/2017, às 15h30, no Plenário do 20º andar do prédio do TRT.

Sobre a Sexta-Parte o Diretor Jurídico informou que quem estiver na lista e vier
a atingir o tempo deverá preencher o formulário para solicitar o pagamento e quem
não estiver deverá procurá-lo para orientações ou então ingressar individualmente.

Quanto ao processo de STEPS a decisão proferida em primeira instância foi de
improcedência, tendo sido apresentado recurso pelo escritório responsável pela causa,
sendo necessário aguardar que o recurso seja encaminhado e julgado pelo TRT.

Em relação ao processo de  Quinquênio,  o Diretor Jurídico esclareceu que foi
apresentado recurso contra a decisão da juíza de primeira instância, que reconheceu o
direito apenas aos participantes da Assembleia do dia 23/11/2005 e, também, para
solicitar a execução da parte incontroversa.

Novamente  com  a  palavra,  o  Presidente,  expôs  os  assuntos  que  estão  em
negociação com a SJDC e, sobre o  processo de progressão dos remanescentes 2014,
esclareceu que a SEFAZ proferiu decisão negativa quanto ao atendimento do pleito e o
assunto dependerá de intervenção política do Secretário de Justiça junto ao Governo.
O concurso interno venceu em fevereiro deste ano e não foi prorrogado. A AFProcon
questionou à CRH/DEX sobre a prorrogação e não obteve retorno satisfatório.

Sobre  o  processo  de  Promoção,  a  SEFAZ  apresentou  contraproposta  com  a
diminuição  de  servidores  contemplados  e  condicionou  a  aprovação  do  pleito  a
alterações  do atual  plano que,  segundo a  CRH,  já  foram entregues anteriormente.
Dependerá de negociação política.

Quanto  ao  processo  de  Aditivo  dos  TPDCs  e  Técnicos  de  Informática,  o
Presidente informou que, por duas vezes, o pleito foi negado e a solução dependerá de
negociação política.
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Em  relação  à  majoração  salarial  dos  servidores  (piso),  foi  exposto  que  a
AFProcon apresentará material  com dados preliminares a partir  da comparação dos
cargos com menores salários no Procon em relação aos demais salários do Estado.

Estes assuntos em negociação são objeto de um  dossiê solicitado ao Procon
pelo Secretário da Justiça na reunião do dia 09/01/2017. O material elaborado pela
AFProcon está em revisão na CRH, após o que será entregue à DEX.

Passou-se a palavra à Diretora Administrativa, Cláudia Possan Foschiera, para
falar sobre os demais assuntos. Esta informou sobre o interesse da AFProcon em criar
uma  Comissão  para  Estudo  e  Alteração  do  Regulamento  Pessoal,  nos  moldes  da
Comissão de Acompanhamento do Orçamento criada no final de 2016, ou seja, com a
participação dos servidores.

Sobre  a  preocupação  das  Regionais  quanto  a  nova  licitação  do  Convênio
Médico, os abaixo-assinados encaminhados à AFProcon foram entregues à DEX/DAF
que, em resposta, informaram que as necessidades dos servidores das regionais serão
consideradas no processo licitatório.

Quanto a mudança da sede do Procon, a Diretora Administrativa informou que,
em  razão  dos  boatos,  a  AFP  encaminhou  ofício  e  e-mail  à  DEX  solicitando  um
posicionamento oficial sobre o assunto e a resposta obtida foi que o prédio da Bráulio
de Gomes será comprado pelo Procon e só depois  da reforma é que acontecerá a
mudança (sem previsão). 

Este  assunto,  por  sua  vez,  inviabilizou  o  projeto  de  mudança  da  sede  da
AFProcon para um imóvel um pouco maior e com condições melhores para a realização
de outras atividades,  que permitam que os  associados se apropriem do espaço da
Associação.

Em relação ao relatório das condições de trabalho dos Postos de Atendimento,
solicitado  em  reunião  pelo  Diretor  Executivo  em  novembro/2016,  o  mesmo  será
entregue à DEX ainda esta semana.

Em seguida, foi passada a palavra para a Diretora Social, Priscila Martinez, que
informou a todos sobre o Churrasco com Futebol, evento que está sendo organizado
pelos colegas Anderson Landin (DRI) e Janderson Gonçalves (DAOC) e que conta com o
apoio da AFProcon. 

A confraternização ocorrerá no dia 08/04/2017, das 10h às 19h, no Sítio do Vô
Chico,  situado na Av.  Kaoru Hiramatsu,  2525, em Mogi  das Cruzes/SP.  O valor  para
arrecadação é de R$ 25,00 por pessoa, havendo gratuidade para menores de 12 anos.
O evento está aberto a todos os familiares e terá espaço para outras atividades além do
futebol. Cada setor terá acesso à lista de interessados e, no caso do Posto Santo Amaro
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e Regionais, os contatos podem ser feitos diretamente com os organizadores ou com a
Diretora Social.

Nada mais havendo a ser tratado, o presidente deu por encerrada a Assembleia
Geral, sendo lavrada a presente ata que será assinada por mim e pelo presidente.

Cláudia Possan Foschiera
Diretora Administrativa

José Roberto G. Dias
Presidente
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