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ATA DE REUNIÃO DE DIRETORIA E CONSELHO FISCAL DO  
SINDICATO DAS EMPRESAS DE ENGENHARIA DE 

FUNDAÇÕES E GEOTECNIA DO  
ESTADO DE SÃO PAULO - SINABEF 

CNPJ n. 08.490.160/0001-78 
DIA 8 DE JANEIRO DE 2019 

Participantes:  
 
Eng. Walter Roberto Iorio - Diretor Presidente (ENBRAGEO).  
Eng. Carlos Eduardo Alexandre Peão - Diretor Financeiro 
(GEOSONDA).  
Adv. Marco Aurélio Alves Costa – Diretor Executivo e Jurídico. 
 
Local, data e horário: Sede do Sindicato das Empresas de 
Engenharia de Fundações e Geotecnia do Estado de São Paulo - 
SINABEF, localizada na Av. Queiroz Filho, n. 1700, 7º andar, 
conjuntos 715 a 718, Condomínio Villa Lobos Office Park, Torre E, 
Vila Hamburguesa, capital de São Paulo, SP, CEP 05319-000, 8 de 
janeiro de 2018, 08h00. Ordem do dia: 1) Leitura da ata de reunião 
de Diretoria e Conselho, de 18/12/2018. 2) Ação conjunta SINABEF 
/ ABEF em face dos CREA’s e CONFEA – orientar empresas e 
engenheiros sobre registros, anuidades e vistos. 3) Placa de 
identificação de empresas de engenharia de fundações nas obras. 4) 
Agenda do 1º semestre de 2019. 5) Convenção Coletiva de Trabalho 
de 2019/2020. Reunidos os membros acima qualificados, foram 
tomadas as seguintes deliberações sobre a Ordem do Dia: 1) Lida e 
aprovada a ata de reunião de Diretoria e Conselho Fiscal, realizada 
a 08/12/2018. 2) Decidiu-se que, em conjunto com a ABEF, o 
Departamento Jurídico orientará as empresas associadas de ambas 
as entidades no sentido de observarem a questão de registros e 
vistos em face dos vários CREA’s para fins de procedimentos de 
emissão e recolhimento de ART’s, sendo certo que a Lei Federal n. 
5.194/1966, que regulamenta a matéria, determina que empresas e 
engenheiros são obrigados a um único registro (art. 63), ou seja, em 
suas respectivas circunscrições, exigindo apenas vistos temporários 
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(art. 58) nos vários CREA’s por onde venham a executar serviços. 
Ocorre que, por manobras que têm fins meramente arrecadatórios, 
sem oferta de nenhuma contraprestação, muitos CREA’s, por meio 
de regulamentos próprios (portanto, normas infralegais), têm exigido, 
além do visto temporário, o registro “in loco”, gerando, tanto para a 
empresa como para o engenheiro, a obrigação de recolher anuidades 
nas várias circunscrições por onde efetivaram tais registros. É 
comum que empresas e engenheiros, quando terminam suas obras, 
esqueçam de dar baixa nos registros, gerando, assim, um débito de 
natureza parafiscal, o qual poderá ser cobrado por execução (últimos 
5 anos), gerando problemas com certidões negativas fiscais. ABEF e 
SINABEF já vêm promovendo ação judicial sobre tal matéria, contra 
o CONFEA, tendo já obtido êxito, por liminar, sentença e acórdão em 
favor dos engenheiros (pessoas físicas), faltando decisão judicial, no 
mesmo sentido, até o momento, para as empresas. Tal benefício, 
com efeito “inter partes” e não “erga omnes”, estende-se tão somente 
a associadas da ABEF e do SINABEF. Comunicado do departamento 
jurídico já foi emitido algumas vezes, bem como disponibilizadas 
notícias nos sites de ambas as entidades, mas o assunto será 
reforçado pela comunicação. 3) O Diretor Executivo e Jurídico, Adv. 
Marco Aurélio Alves Costa, trouxe nesta reunião questionamento do 
Eng. Marco Aurélio Andrés, da associada PERFURAC, acerca da 
obrigatoriedade ou não de instalação de placa de identificação da 
empresa executora no campo de obra, tendo esclarecido que, 
segundo a Lei Federal n. 5.194/1966, artigo 16, tal placa é 
obrigatória, conforme redação do citado dispositivo legal que se 
transcreve: (Lei Federal 5.194/1966, Art. 16) - Enquanto durar a 
execução de obras, instalações e serviços de qualquer natureza, 
é obrigatória a colocação e manutenção de placas visíveis e 
legíveis ao público, contendo o nome do autor e co-autores do 
projeto, em todos os seus aspectos técnicos e artísticos, assim 
como os dos responsáveis pela execução dos trabalhos (grifo 
nosso). O Diretor Presidente, Eng. Walter Roberto Iorio, lembrou que 
alguns municípios, mediante leis próprias, proíbem tais placas por 
alegarem poluição visual, sendo que o Diretor Jurídico esclareceu 
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que, de modo geral, deve prevalecer a lei federal. 4) Sobre a agenda 
para o 1º semestre de 2019, decidiu-se que as reuniões se manterão 
às terças-feiras, com início às 8h00 da manhã, alternando-se, 
quinzenalmente, com as reuniões da ABEF, a partir de hoje, 
08/01/2019, devendo ser assim acertado com a Diretoria daquele 
respeitável Associação. As atividades principais para este semestre 
deverão focar nas negociações da convenção coletiva de trabalho e 
na realização de algum seminário ou palestra, ficando definido, 
desde já, o tema do e-Social, preferencialmente com a especialista 
Profa. Dra. Tânia Gurgel. 5) Quanto ao início das negociações da 
Convenção Coletiva de Trabalho 2019/2020, com o SINDPRESP, 
deve-se contatar aquele respeitável sindicato laboral, solicitando-se 
a primeira reunião para início de fevereiro próximo. Assim, elaborei a 
presente ata que, uma vez lida em voz alta a todos os presentes, 
estando de comum acordo, foi assinada pelo senhor Diretor 
Presidente do SINABEF, Eng. Walter Roberto Iorio, representante da 
empresa associada ENBRAGEO Engenharia, e por mim, Marco 
Aurélio Alves Costa, Diretor Executivo e Jurídico. 
 
 
 
 
 
__________________________________ 

Eng. Walter Roberto Iorio 
Diretor Presidente 
Empresa Associada ENBRAGEO Engenharia 
 
 
 
 

______________________ 
Marco Aurélio Alves Costa 

Diretor Executivo e Jurídico 
OAB/SP 295.710 
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