
 
 

 
Av. Queiroz Filho, 1.700, 7º andar, conjunto 716, Condomínio Villa Lobos Office Park, Torre E 

Vila Hamburguesa, São Paulo, SP, CEP 05319-000, fone: (11) 3052-1284 (11) 3885-1735 
E-mail: abef@abef.org.br// Website: www.abef.org.br 

 
 

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 12 DE SETEMBRO DE 2017 

Participantes:  
 
Adm. Benjamin Foá – Diretor de Eventos - R.FOÁ.  
Eng. Carlos Eduardo Alexandre Peão – Diretor Financeiro - 
GEOSONDA. 
Méd. Gianmarco Libano – Diretor Vice-Presidente – BRASFOND. 
Eng. Walter Roberto Iorio – Diretor Presidente - ENBRAGEO.  
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, 12 de 
setembro de 2017, 08h15min. Ordem do dia: 1) Leitura da ata de 
reunião de Diretoria do SINABEF, de 31/08/2017. 2)  Ainda sobre 
reforma trabalhista e terceirização – comentários. 3) Relato sobre 
CONEF Nacional. 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, de 31/08/2017. 2) O Diretor 
Executivo, Adv. Marco Aurélio Alves Costa, teceu comentários 
adicionais sobre a Reforma Trabalhista e a Lei de Terceirização de 
Atividade Fim, tendo frisado que o artigo 579 da Nova CLT deixa claro 
que a contribuição patronal também não será mais obrigatória a partir 
de 2018, o que exige do SINABEF medidas urgentes no sentido de 
buscar alternativas para não perder tanta receita, sendo certo que, 
conforme já deliberado por esta Diretoria e Conselho Fiscal, na 
reunião anterior, a contribuição assistencial de 0,1% passará a 0,2%, 
observando-se o piso mínimo de R$200,00 mensais e o teto máximo 
de R$1.500,00 mensais por empresa. Além disso, há que se 
implementar mais ostensivamente a cobrança de empresas 
inadimplentes, seja na esfera extrajudicial, seja no âmbito 
contencioso, devendo-se contratar, o quanto possível, em caráter ad 
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exitum, consultor externo para executar esse trabalho. Ainda sobre a 
Reforma Trabalhista, o Diretor Executivo e Jurídico, Adv. Marco 
Aurelio Alves Costa, esclareceu que, no que diz respeito à questão 
do “negociado valer sobre o legislado”, há que se ter o devido 
bom senso, isto é, valerá o negociado sobre o legislado desde que 
respeitada a lei, afinal, prevalece o Princípio Constitucional da 
Supremacia das Normas Jurídicas de Ordem Pública sobre normas 
privadas. Um bom parâmetro a se observar, segundo o mesmo 
advogado, são os artigos 611-A e 611-B da Nova CLT, que, 
respectivamente, elencam os direitos negociáveis e os indisponíveis, 
sendo certo que os direitos essenciais constantes do art. 7º e seus 
34 incisos, da Constituição Federal do Brasil, permanecem vigentes 
e inalterados. 3) O Diretor Executivo, Adv. Marco Aurélio Alves Costa, 
emitiu sua impressão sobre o CONEF Nacional, ocorrido a 
1º/09/2017. Não obstante não tenha assistido ao evento 
integralmente, tendo apenas comparecido ao local, conforme fora 
convidado, entre 14h30 e 17h00, para ministrar sua palestra sobre a 
Reforma Trabalhista e a Lei de Terceirização da Atividade Fim, 
percebeu que alguns temas foram tratados de forma indevida, 
reafirmando, então, que, sob a égide da lei, assuntos referentes a 
mercado devem-se ater a estudos de custos de produtos, a exemplo 
do que a ABEF já vem realizando em relação ao SICRO (DNIT) e ao 
SINAPI (CEF), bem como ao combate à concorrência desleal, sendo 
ilegal qualquer tratativa sobre preços entre concorrentes, conforme 
vedado pelas Leis Federais ns. 8.078/1990 (Código de Defesa do 
Consumidor), 8.137/1990 (Crimes Contra a Ordem Econômica) e 
12.529/2011(Instituição do CADE), orientação jurídica, aliás, já 
emitida, noutras ocasiões, pelo referido Diretor Executivo e Jurídico, 
tanto nas reuniões da ABEF como do SINABEF. As incongruências 
percebidas pelo mesmo advogado decorreram não de membros da 
ABEF, meros convidados para a confraternização e palestra, mas de 
terceiros presentes ao mesmo evento. Esta Diretoria do SINABEF 
entende que tal movimento deve ser observado à distância, com 
muita cautela, não compactuando com o mesmo, sendo certo que, 
havendo necessidade, no momento oportuno, publicará sua posição 
oficial. No que se refere à palestra que ministrou no CONEF, o Diretor 
Executivo, Adv. Marco Aurélio Alves Costa, avaliou-a como 
insatisfatória, embora os demais Diretores da ABEF, que estiveram 
presentes ao evento, tenham-na considerado boa, inclusive, 
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tomando por base as reações positivas da grande maioria dos 
empresários que a assistiram e o elogio tecido pelo escritório Mallet 
Advogados sobre o referido trabalho.  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, e por mim, Marco Aurélio Alves Costa, 
Diretor Executivo e advogado. 
 
 
 
 
__________________________________ 
Eng. Walter Roberto Iorio 
Diretor Presidente 
Empresa Associada ENBRAGEO 
 

_____________________ 
Marco Aurélio Alves Costa 

Diretor Executivo 
OAB/SP 295.710 
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