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ATA DE REUNIÃO DE DIRETORIA DO  
SINDICATO DAS EMPRESAS DE ENGENHARIA DE FUNDAÇÕES E 

GEOTECNIA DO ESTADO DE SÃO PAULO – SINABEF 
CNPJ n. 08.490.160/0001-78 

DIA 20 DE JANEIRO DE 2015 

Participantes:  

Antônio de Souza Soares Neto – Diretor Vice-Presidente (BRASFOND). 
Hélio Silva Junior – Diretor de Mercado (FUNDAMENTA). 
Marco Aurélio Andrés – Diretor de Eventos (PERFURAC).  
Roberto José Foá – Diretor Presidente (R.FOÁ).  
 
Marco Aurélio Alves Costa – Diretor Executivo do SINABEF e advogado. 
Júlia Chaim – Analista de Crédito e Cobrança do SINABEF. 
 
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, 20 de janeiro de 2015. Ordem do dia: 1º) Leitura da ata de 
reunião de Diretoria do dia 06/01/2015. 2º) Situação econômica do país e 
demissões no setor de engenharia de fundações. 3º) Convenção Coletiva de 
Trabalho 2015/2016. 4º) Reunião com Dr. Luís Fernando Xavier Soares de 
Mello – detalhes do evento de 30/01/2015 – ISS. Reunidos os membros da 
Diretoria do SINABEF, acima qualificados, foram tomadas as seguintes 
deliberações referentes aos itens da Ordem do Dia: 1º) Lida e aprovada a 
ata de reunião de Diretoria do dia 06/01/2015. 2º) No que diz respeito à 
situação econômica do país e possíveis demissões no setor de empresas de 
engenharia de fundações e geotecnia, a Diretoria do SINABEF achou por 
bem propor ao Diretor Presidente da ABEF, Engo. Clovis Salioni Junior, a 
realização de uma reunião conjunta com aquela Associação, de modo a 
avaliar o assunto sob um prisma mais amplo, envolvendo empresas de todo 
o país, para coleta de mais informações e opiniões diversas, em busca de 
soluções menos traumáticas para empresários e trabalhadores, sendo certo 
que, após tal encontro de empresários, solicitar-se-á uma reunião com o 
Diretor Presidente do SINDPRESP, sindicato dos trabalhadores do setor no 
Estado de São Paulo, para tratar do mesmo assunto. Uma das ideias é 
apresentar ao referido sindicato laboral a possibilidade de adoção de 



                                                                                     FLS. _______ 

sistemas de banco de horas, suspensão de contratos de trabalho na 
modalidade licença não remunerada, bem como demissões negociadas 
entre empresa e empregado, com acompanhamento de ambos os 
sindicatos: SINABEF e SINDPRESP, resguardados, sempre, os direitos das 
partes envolvidas. Pensa-se, também, em propor ao SINDPRESP, na mesma 
reunião, a criação de uma “Comissão de Conciliação”, com o objetivo de 
solucionar eventuais controvérsias entre empresas e empregados, nos 
moldes previstos no artigo 625-A da Consolidação das Leis do Trabalho. 3º) 
No que tange à Convenção Coletiva de Trabalho 2015/2016, durante a 
aludida reunião a realizar-se com o SINDPRESP, será proposto que os 
termos do referido ajuste coletivo de trabalho comecem a ser discutidos e 
redigidos desde já, considerada a iminente data base de 1º de maio. 4º) 
Realizou-se, entre 9:30h e 10:00h, a reunião com Dr. Luís Fernando Xavier 
Soares de Mello, tendo sido acertados os detalhes do evento de 
30/01/2015, em que o mesmo advogado discorrerá acerca do Imposto 
Sobre Serviços. Solicitou-se que o mesmo palestrante, além de uma breve 
e sucinta exposição sobre a legislação que regulamenta a matéria, tratasse 
de casos específicos que afligem as empresas de engenharia de fundações 
e geotecnia, como a substituição tributária do ISS, a inconstitucional e ilegal 
incidência do referido tributo sobre materiais e equipamentos aplicados 
nas obras, bem como o tema referente à locação de máquinas. 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, Engenheiro Roberto José Foá, representante da empresa 
associada R.FOÁ Engenharia e Pré-Fabricados Ltda., e por mim, Marco 
Aurélio Alves Costa, diretor executivo e advogado. 

 
 
 
_________________________________ 
Engo. Roberto José Foá 
Diretor Presidente 
Empresa Associada 

R.FOÁ Engenharia e Pré-Fabricados Ltda.  

 
____________________________ 

Marco Aurélio Alves Costa 
Diretor Executivo 
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