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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 19 DE DEZEMBRO DE 2017 

Participantes:  
Eng. Walter Roberto Iorio – Diretor Presidente – ENBRAGEO.  
Eng. Carlos Eduardo Alexandre Peão – Diretor Financeiro - 
GEOSONDA. 
Eng. Lucas Pinhatari – Diretor de Mercado - SILVAGEO. 
Eng. Benjamin Foá _ Diretor de Eventos – R.FOÁ.  
Eng. João Carlos Rokana – Conselheiro – EXATA. 
Eng. Roberto José Foá – Conselheiro - R.FOÁ.  
Eng. João Armando de Oliveira – Associada REFORÇA. 
Eng. Gilberto Vicente Manzalli – Associada SONDOSOLO.  
Adm. Júlia Chaim – Analista de Crédito e Cobrança.  
Adv. Marco Aurélio Alves Costa – Diretor Executivo. 
 
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, 19 de 
dezembro de 2017, 08h00. Ordem do dia: 1) Finanças do SINABEF. 
Reunidos os membros acima qualificados, foram tomadas as 
seguintes deliberações sobre a Ordem do Dia: 1) O Diretor Executivo, 
Adv. Marco Aurélio Alves Costa, e a Analista de Crédito e Cobrança, 
Júlia Chaim, apresentaram relatório de receitas e despesas do 
SINABEF, ficando claro que esta instituição vem operando, 
deficitariamente, desde o início de suas atividades, em 2014. Em 
suma, atualmente, arrecadam-se, aproximadamente, R$16.000,00 
(dezesseis mil reais) mensais, sendo cerca de R$7.000,00 (sete mil 
reais) de contribuição associativa (obrigatória somente para 
empresas associadas), estipulada, desde 2014, em R$400,00 
(quatrocentos reais) mensais, e cerca de R$9.000,00 (nove mil reais) 
mensais de contribuição assistencial, aquela definida em lei e na 
convenção coletiva de trabalho, atualmente, fixada em 0,2% sobre a 
folha (valor do salário contratado sem encargos), sendo, no mínimo, 
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R$200,00 (duzentos reais) e, no máximo, R$1.500,00 (um mil e 
quinhentos reais) mensais. A média dessa contribuição assistencial, 
em 2017, foi de R$7.400,00. Certamente, isso aumentará, pois o 
percentual e fixo foram elevados, como já informado. Salienta-se que 
tal contribuição assistencial, por decisão do Supremo Tribunal 
Federal, é obrigatória somente para associados de sindicatos. Há 
estudos no Legislativo e Executivo federais para torná-la obrigatória 
a todos os sindicalizados, independentemente de ser ou não 
associado. Até 2017, outra contribuição, isto é, a patronal, era 
obrigatória a todos os sindicalizados, todavia, com o advento da 
chamada Reforma Trabalhista, ainda que mantida tal contribuição na 
CLT, devendo, portanto, os sindicatos lançá-la e cobrá-la, não é mais 
obrigatória. Grande problema de perda de arrecadação que se 
apresenta, doravante, aos sindicatos, federações, confederações e 
mesmo ao Ministério do Trabalho (Conta Especial Emprego e 
Salário). A contribuição patronal vinha gerando, desde 2014 (primeiro 
ano que foi cobrada), uma receita de cerca de R$100.000,00 (cem 
mil reais) por ano para o SINABEF, ou seja, algo em torno de 
R$8.333,00 por mês. O SINABEF também conta com o SEFE, 
principal evento da ABEF, de cuja organização participa a convite, o 
que lhe gerou, em 2015, R$120.000,00 (cento e vinte mil reais) de 
receita. O referido evento se realiza, ordinariamente, a cada três 
anos. Pois bem, o fato é que o fim da obrigatoriedade da contribuição 
patronal compromete em muito as finanças do SINABEF, motivo que 
levou esta Diretoria e Conselho a realizarem esta reunião com esta 
pauta única, convidando, inclusive, o Diretor Presidente da ABEF, 
Eng. Gilberto Vicente Manzalli, da associada SONDOSOLO. Como 
medida imediata, o Diretor Executivo, Adv. Marco Aurélio Alves 
Costa, sugeriu que se aumente a contribuição associativa, a qual, por 
lei e disposição estatutária, pode ser definida pela Diretoria, sem 
necessidade de assembleia, adotando-se, como medidas mediatas, 
ou seja, a médio e longo prazos, outras ações, como busca pelo 
aumento do número de associadas, focando, de início, nas empresas 
paulistas que estão na ABEF, mas não no SINABEF, realização de 
eventos etc. As despesas do SINABEF, atualmente, já estão bem 
enxutas, mas nada impede que, mediante medidas mais agressivas, 
sejam ainda mais reduzidas. Em suma, há os 50% dos honorários do 
Diretor Executivo, Advogado Marco Aurélio Alves Costa, o que 
importa em $12.500,00 mensais; 50% dos salários e encargos das 
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funcionárias Júlia Chaim e Amanda Freitas, isto é, R$5.000,00 
mensais; 50% do aluguel e condomínio de três salas - R$4.600,00 
mensais e despesas gerais que remontam em cerca de R$10.000,00 
mensais (tributos, escritório etc). Isto soma, portanto, atualmente, um 
total de cerca de R$30 a 32.000,00 mensais de despesas. 
Considerando a receita mensal já informada de R$16.000,00 
(dezesseis mil reais), tem-se um déficit de cerca de R$16.000,00 
(dezesseis mil reais) por mês. Decidiram, então, essa Diretoria e 
Conselho Fiscal, por aumentar a contribuição associativa de 
R$400,00 para R$500,00 (quinhentos) reais mensais, além de 
implementar eventos e estratégias de marketing, de modo a 
recuperar antigas associadas e conquistar novas. Solicitou-se ao 
Diretor Presidente da ABEF uma posição quanto à possibilidade ou 
não de ajuda financeira vinda daquela entidade, por meio de contrato 
de mútuo ou outras alternativas a serem estudadas conjuntamente, 
sendo que o mesmo se manifestará após discutir o assunto com os 
demais dirigentes daquela Associação. 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 advogado. 
 
__________________________________ 
Eng. Walter Roberto Iorio 
Diretor Presidente 
Empresa Associada ENBRAGEO 
 
 

_____________________ 
Marco Aurélio Alves Costa 

Diretor Executivo 
OAB/SP 295.710 


