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EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

 
Estão convocados os membros da Diretoria Executiva e Conselho Deliberativo, biênio 2022/2023, e 
seus associados, para participarem da reunião mensal desta entidade no dia 09 de fevereiro de 2022, 
às 14h00, online, para tratar da seguinte ordem do dia: 
 

1. Abertura dos trabalhos da nova Diretoria da APqC; 
2. Relato da Reunião entre APAER, APqC & Secretaria da Agricultura (Secretário Itamar Borges) 

realizada em 02/02/2022:  
a. Recomposição dos quadros da SAA - Concurso para carreira de PqC (lei 125), classes 

de apoio (661) e assistentes (662);  
b. Perdas salariais das 3 categorias citadas acima, chegando a 80%; 

3. Atualização sobre a questão APTA & Modelo Jurídico;  
a. Participação da APqC nas 3 Oficinas realizadas pela APTA, entre Nov/2021 e Jan/2022 

para abordar novos modelos jurídicos  
b. Posicionamento da APqC sobre o assunto;  

4. Estratégias para recomposição salarial por perdas inflacionárias;  
a. Negativa do governo para equiparação;  
b. Greve ou Manifestação?  
c. Cálculo da defasagem salarial desde 2011 (possível contratação do Dieese para o 

cálculo); 
5. Agendas para reunião com os Secretários, Subsecretários e Coordenadores para apresentação 

da nova diretoria; 
6. Agendas com os Candidatos ao Governo do Estado de SP para exposição da situação dos 

Institutos de Pesquisa; 
7. Ampliação dos canais de comunicação da APqC na mídia: 

a. Aguardando o orçamento da Mariluce Moura (jornalista criadora da Revista FAPESP) 
para um estudo/projeto estratégico de divulgação dos Institutos de Pesquisa;  

8. Atualização da lista de Representantes dos Institutos na APqC; 
9. Calendário de Assembleias Gerais Ordinárias; 
10. Outros Assuntos. 

a. Participação da APqC na CONACATE (Confederação Nacional das Carreiras e Atividades 
Típicas de Estado); 

b. Mudança no Logo da APqC. 
 

 

Patricia Bianca Clisa 
Presidente da APqC  

 

Campinas, 07 de fevereiro de 2022. 

 

Interessados devem solicitar o envio do link da reunião através do e-mail secretaria@apqc.org.br 

ou WhatsApp (19) 414-15175. 
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