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ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO SINDICATO DOS 
EMPREGADOS EM EMPRESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DE 
SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO, DE INFORMÁTICA E DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO E DOS TRABALHADORES EM PROCESSAMENTO DE 
DADOS, SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO, INFORMÁTICA E TECNOLOGIA DE 
INFORMAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SINDPD/SP, REALIZADA EM 
12 DE MARÇO DE 2011. 

Aos 12 (onze) dias do mês de março de dois mil e onze, às 11h00min horas, 
em segunda convocação, à Avenida Angélica, 35 - Santa Cecília - São Paulo -
S P realizou-se a Assembleia Geral Extraordinária dos Empregados em 
Empresas de Processamento de Dados, de Serviços de Computação, de 
Informática e de Tecnologia da Informação e dos Trabalhadores em 
Processamento de Dados, Serviços de Computação, Informática e Tecnologia 
de Informação do Estado de São Paulo, conforme edital publicado no jornal 
Valor Económico em edição de 02 de março de 2011, para discussão e votação 
da seguinte Ordem do Dia: 1 - Informes sobre ao impasse das negociações 
salariais de 2011 e seus desdobramentos jurídicos e 2 - Deliberação sobre a 
deflagração de greve geral. A mesa foi presidida pelo Sr. Antonio Fernandes 
dos Santos Neto, presidente da entidade, e secretariada por mim, José 
Gustavo Oliveira Netto, Secretário Geral do sindicato. Abrindo os trabalhos, o 
presidente fez um retrospecto da campanha salarial 2011, desde a confecção 
da proposta de pauta feita pela diretoria do SINDPD, passando pelo 
lançamento da Campanha Salarial, pelas Assembleias Gerais, que contaram 
com a participação de mais de 7.000 trabalhadores, culminando com as 
negociações com o Sindicato Patronal, iniciadas em 14.01.2011, quando o 
mesmo, diante de nossa reivindicação de reajuste salarial de 13,41%, veio com 
uma proposta de 5,9% e lamçnIaçoés7sòbre a jornada de trabalho de 40 horas 
semanais, acordado^e^ £010, com validade a partir de 01.01.2011. Nas 
reuniões seguintes;o'^SINDPD. posicionou-se no sentido de que o S E P R O S P 
apresentasse uma,proposta com aumento real e abordasse também os demais 
itens constantes na pauta de reivindicações. Salientou que o índice de 13,41% 
apresentado foi com base hás informações de crescimento das empresas do 
setor, que variou de/Í5°/o a 30%. Na 4 a reunigode negociação, realizada em 
31.01.2011, o SindicatQ^Patronal ofertou o índice de 6,47%, porém não houve 
nenhum avanço nas démárs- cláusulas apresentadas na pauta de 
reivindicações. A proposta não foi aceita, pois o SINDPD quer aumento real de 
salário, Participação nos Lucros ou Resultados para toda a categoria, Tíquete 
Refeição de R$ 15,00 e pisos salariais para programadores, analistas e 
gerentes. Enfatizou o presidente Antonio Neto que negociaremos empresa por 
empresa, que iremos para dissídio, pois no tribunal obteremos, no mínimo, os 
6,47% ofertados pelo patronal, que estamos vivendo um momento histórico 
com a assembleia de hoje, pois aqui será decidido o rumo de nossa campanha 
salarial e de nossa categoria. Na sequência o presidente abriu a palavra a 
quem quisesse fazer uso. Após os pronunciamentos de diretores do SINDPD & 
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de trabalhadores presentes, o Sr. Antonio Neto passou ao item 2 da ordem do 
dia: deliberação sobre a deflagração de greve geral. Ressaltou que a diretoria 
do SINDPD entende que em face da natureza essencial da atividade de 
processamento de dados, principalmente prestada perante órgãos públicos, ao 
invocar a lei de greve propôs à assembleia que, em lugar de greve geral, 
entremos em estado de greve, com paralisações pontuais, setorizadas, por 
empresas e até total por estabelecimento dependendo da adesão de seus 
trabalhadores. Enfatizou que tal proposta reflete o grau de responsabilidade do 
SINDPD na condução dos rumos da categoria. Na sequência, não havendo 
dúvidas ou questionamentos, o presidente colocou em votação a proposta 
apresentada, que foi aprovada por unanimidade, vazada nos seguintes termos: 
decretação de estado de greve, comunicação ao S E P R O S P , às empresas e ao 
público em geral da deliberação da assembleia do SINDPD e que o Comité 
Organizador da Greve seja formado pela Diretoria Executiva do Sindicato. Nada 
mais havendo a tratar, foram encenados os trabalhos, lavrando-se a presente 
Ata que vai a s s ^ í a $ ^ e j 9 presidepte-éa^ mesa, Sr. Antonio Fernandes dos 
Santos 
Netto 

e por mim, José Gustavo Oliveira 
São Paulo, 12 de março de 2011. 
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Regina Celis C. Barro^ Costa - ^screvente Autorizado 
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