
ATA DE REUNIÃO 

(2ª Mesa de Negociação) 

 
Ao primeiro dia do mês de setembro de dois mil e dezesseis, na sede do SEPRORJ (TI RIO), situado 
na Rua Buenos Aires, nº 68, 32º andar, Centro, Rio de Janeiro-RJ, reuniram-se os representantes do 
SINDPD-RJ, na pessoa dos Srs. Antônio Carlos Santos de Araújo, Bruno Caldas da Costa, Marcio 
Diniz Gomes e os Drs. Ricardo Basile de Almeida e Luiz Fernando Neves de Oliveira, e 
representando o SEPRORJ (TI RIO) o Dr. Antonio Carlos Batista e a Dra. Luiza Paula Gomes. Trata-se 
da segunda mesa de negociação visando à celebração do Termo Aditivo à Convenção Coletiva de 
Trabalho 2015/2017. Iniciados os debates, o SINDPD-RJ informou o resultado da assembleia dos 
trabalhadores a decisão de rejeitar a proposta do parcelamento do reajuste de 70% e 30%, bem 
como da manutenção dos benefícios sociais nas mesmas bases. Outro assim, informa ainda que 
aprovou a título de contraproposta a redução do ganho real de 3% para 2%. 
Ao final, informou que a categoria expressou em Assembleia seu firme interesse na manutenção 
das negociações em busca da celebração do Termo Aditivo à CCT 2015/2017. 
Da parte do TI RIO foi recebida a proposta acima transcrita, se comprometendo os negociadores a 
levarem ao conhecimento das empresas, também no firme propósito da busca para uma 
negociação, ficando ao final acertado que o TI RIO comunicará o mais rápido possível ao SINDPD-
RJ, para proposta de uma nova mesa de negociação após concluir a análise da contraproposta. 
 
 Nada mais a deliberar encerrou-se às 11 horas e 20 minutos, para lavratura da presente. 
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