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 SINDICATO DOS TECNÓLOGOS DO ESTADO DE SÃO PAULO 

______________________________________________________________ 

 

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

26/08/2022 

TRABALHADORES NAS EMPRESAS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA 
CONSULTIVA 

Aos 26 dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois, às 15h00 min, em segunda 
chamada, na plataforma digital https://meet.google.com/sse-grht-sqj, reuniram-se os 
trabalhadores das categorias dos Sindicato dos Arquitetos no Estado de São Paulo, Sindicato 
dos Geólogos no Estado de São Paulo, Sindicato dos Tecnólogos do Estado de São Paulo 
associados ou não ao seu respectivo Sindicato para discutir e deliberar sobre a seguinte ordem 
do dia: Avaliação da proposta patronal do Sinaenco: 1. Inclusão da cláusula PLR;2. Reajuste 
salarial de 7% (sete por cento) para todos, a partir de 1º de maio de 2022;3.Reajuste de 7% (sete 
por cento) nos pisos salariais dos arquitetos, a partir de 1º de maio de 2022;4.Reajuste de 8% 
(oito por cento) nos pisos salariais dos Tecnólogos, a partir de 1º de maio de 
2022;5.Equiparação dos pisos salariais dos geólogos com dos arquitetos, a partir de 1º de maio 
de 2022;6.Aplicação de 7,00% (sete por cento) sobre todas as demais cláusulas que possuam 
expressão em valores econômicos, a partir de 1º de maio de 2022, à exceção apenas da cláusula 
referente ao Vale Refeição;7.Aplicação de 17,04% (dezessete vírgula zero quatro por cento) no 
Vale Refeição a partir de 1º de maio de 2022 ( de R$ 29,05 para R$ 34,00);8.Renovação de 
todas as demais cláusulas vigentes na Convenção Coletiva de Trabalho de 2021/2022.O Sr. 
Diretor-Presidente do Sasp, Marco Antônio Teixeira da Silva instalou a Assembleia, 
regularmente convocada através dos canais de comunicação com a base pelos Sindicatos. O 
próprio Presidente Sasp presidiu a mesa e para secretariar, eu, Karen Blanco. Após a instalação 
da mesa o Presidente do Sasp saudou todos os presentes fazendo uma breve leitura da Proposta 
do Sinaenco e passou a palavra aos demais presentes para uma breve exposição da conjuntura 
econômica, esclarecendo que já estamos quase no mês de setembro e em ano eleitoral e que o 
Sindicato Patronal. Foi dada a palavra a advogada e ora secretaria Dra. Karen Blanco que 
esclareceu que o Sinaenco garantiu em reunião que havendo novos acordos ou até mesmo 
sentença normativa ampliando benefícios com outros Sindicatos esses benefícios serão 
estendidos as categorias dos Sindicatos deste Pacto. Após, foi dada a palavra aos presentes para 
discussão e manifestações. Terminadas as discussões, não havendo mais nada a tratar e ninguém 
mais solicitou a palavra, foi colocado em votação a ordem do dia que foi aprovada por maioria 
em todos os seus itens. Uma vez encerrados os trabalhos, redigida, lavrada e lida a Ata a mesma 
foi aprovada por todos os presentes, e vai assinada por mim, Karen Blanco, representando os 
Presidentes dos Sindicatos por procuração a mim outorgada. São Paulo, 26 de agosto de 2022. 
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MARCO ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA 
SINDICATO DOS ARQUITETOS NO ESTADO DE SÃO PAULO 

 
ANDREA FRANZINI 
SINDICATO DOS GEÓLOGOS NO ESTADO DE SÃO PAULO  

 
PEDRO ALVES DE SOUZA JÚNIOR 
SINDICATO DOS TECNOLOGOS DO ESTADO DE SÃO PAULO 

 
KAREN ELIZABETH CARDOSO BLANCO 
ADVOGADA 
 


