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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 19 DE JUNHO DE 2018 

Participantes:  
 
Eng. Roberto José Foá – Conselheiro Fiscal (R.FOÁ).  
Eng. Lucas Pinhatari – Diretor de Mercado (SILVAGEO).  
Adm. Benjamin Foá – Diretor de Eventos (R.FOÁ).  
Eng. João Armando Lopes de Oliveira – Associada REFORÇA.  
Eng. Daniel de Freitas Iorio – Associada ENBRAGEO. 
Eng. Gilberto Vicente Manzalli – Associada SONDOSOLO.  
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, 19 de 
junho de 2018, 08h00. Ordem do dia: 1) Leitura da ata de reunião de 
Diretoria e Conselho, de 22/05/2018. 2) CCT/2018 – relatório sobre 
reunião com o SINDPRESP, ocorrida a 14/06/2018. Referendar 
tratativas conduzidas pelo Diretor Presidente, Eng. Walter Roberto 
Iorio, e pelo Diretor Executivo e Jurídico, Adv. Marco Aurélio Alves 
Costa. 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 
22/05/2018. 2) Registrada a ausência, previamente justificada, do 
Diretor Presidente, Eng. Walter Roberto Iorio, o Diretor Executivo e 
Jurídico, Adv. Marco Aurélio Alves Costa, relatou aos demais 
Diretores, Conselheiros e representantes de empresas associadas, 
hoje presentes, as negociações que, juntamente com o referido 
Diretor Presidente do SINABEF, foram conduzidas perante os 
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representantes do SINDPRESP, em reunião realizada a 14/06/2018, 
naquele sindicato laboral, frisando que nada foi celebrado e carecia 
de referendo da parte deste colegiado ou de Assembleia Geral, 
conforme se decidisse hoje. Informou, então, as bases gerais das 
referidas tratativas acerca da Convenção Coletiva de Trabalho para 
o período de 01/05/2018 a 30/04/2019, quais sejam: I) Aplicação de 
índice de reajuste salarial de 1,88%, a partir da referida data base de 
1º/05/2018, considerando-se desde o piso até o teto de R$5.000,00 
(cinco mil reais); II) PLR mantido em zero, sem que, para isso, as 
empresas tenham que abrir suas contabilidades ao SINDPRESP; III) 
Ajustes nas redações de algumas cláusulas, como, por exemplo, no 
caso do seguro de indenização por morte ou invalidez, excluindo-se 
a expressão “inclusive funcionários afastados”, que consta do 
dispositivo convencional que regula esta questão; IV) Redação de 
cláusula com uma série de quesitos que justifiquem a retenção e 
repasse, pelas empresas, a partir dos salários de seus empregados, 
da contribuição assistencial dos mesmos trabalhadores para o 
SINDPRESP, cláusula esta que será redigida pelo referido sindicato 
laboral e submetida à análise prévia do SINABEF; V) Lavratura de 
ata à parte, a ser registrada em cartório, segundo a qual o 
SINDPRESP ressarcirá as empresas que, eventualmente, venham a 
ser processadas e cobradas por empregados ou ex-empregados em 
virtude dessa retenção e repasse de valores de contribuições 
sindicais laborais e, por fim, VI) a adoção de cláusula na CCT que 
obrigue as empresas a homologarem as rescisões trabalhistas de 
seus empregados perante o SINDPRESP, sendo tal condição, 
conforme posição daquele sindicato laboral, ponto determinante 
para aceitação das demais cláusulas negociadas. Pois bem, 
justamente por esta cláusula dispor sobre questão polêmica, ou seja, 
tornar obrigatório o que a chamada Reforma Trabalhista transformou 
em facultativo, o Diretor Executivo e Jurídico do SINABEF, Adv. 
Marco Aurélio Alves Costa, fez questão de frisar que não somente 
este quesito, mas todas as tratativas mantidas naquela reunião com 
o SINDPRESP dependeriam de aprovação, “ad referendum”, da 
Diretoria e Conselho ou da Assembleia Geral Extraordinária de 
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empresas associadas, aberta desde 27/03/2018, conforme edital 
publicado na Folha de São Paulo, a 21/03/2018, motivo principal, 
aliás, da presente reunião, ou seja, a aprovação ou rejeição total ou 
parcial das negociações que vêm sendo desenvolvidas em face do 
SINDPRESP. Assim sendo, na presente reunião, o Conselheiro Eng. 
Roberto José Foá, de pronto, colocou-se contrário a tal possibilidade, 
isto é, à convenção da obrigatoriedade das ditas homologações de 
rescisões trabalhistas no SINDPRESP, no que foi acompanhado pelo 
Eng. Gilberto Vicente Manzalli, da associada SONDOSOLO, a ponto 
mesmo de se propor que as homologações possam até ser feitas 
naquele sindicato laboral, mas sem força de barrar ou impedir as 
rescisões já decididas no âmbito direto das relações do empregador 
com o empregado. Seria, assim, mais um crivo, e não condição ou 
requisito, ainda que se prefira nenhum tipo de homologação. Em 
suma, afirmam que seria um retrocesso manter burocracia que a 
própria lei extinguiu, o que, sem dúvida, será mal recebido pela 
grande maioria dos empresários e mesmo de empregados, 
principalmente do interior do Estado de São Paulo, devido aos 
inconvenientes deslocamentos até o SINDPRESP ou suas 
delegacias e consequentes atrasos para recebimento de 
indenizações trabalhistas, saque de FGTS e acesso ao Seguro 
Desemprego. De fato, os próprios empregados têm preferido o novo 
formato admitido em lei, mais simples e sem muitas despesas para 
os mesmos, que, mais celeremente, podem acessar seus direitos. 
Quanto à possibilidade de tais homologações em sindicato laboral 
servirem de mais um crivo que possa barrar eventuais equívocos 
cometidos pelos departamentos de recursos humanos das 
empresas, entende-se que tal alegação não prospera 
completamente, sendo certo que, com ou sem tal homologação, pode 
o empregado reclamar em juízo, caso se julgue prejudicado. Por fim, 
ao se atribuir tal poder, mediante convenção coletiva, ao sindicato 
laboral, não fará com que a mesma entidade, de fato, passe a 
fiscalizar e a punir empresas irregulares, pois a longa experiência 
passada, quando a homologação era obrigatória por lei, demonstra 
que tais empresas que agem à margem da lei não sofrem punições 
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por isso e continuam a depredar livremente o mercado, em notória 
concorrência desleal, enquanto empresas corretas, muitas vezes, 
são importunadas por meros detalhes. Isto posto, os Diretores, 
Conselheiros e representantes de empresas associadas presentes 
decidiram que o Diretor Presidente do SINABEF deverá ser 
comunicado que, com toda vênia, este único ponto da negociação, 
ou seja, relativo às homologações de rescisões trabalhistas perante 
o SINDPRESP, mesmo que este julgue como condição “sine qua 
non” para a celebração da CCT, haverá de ser rejeitado, envidando-
se novos esforços para que se possa manter as demais cláusulas e 
renegociar com o SINPRESP a questão das homologações de 
rescisões trabalhistas em um novo formato a ser concebido 
conjuntamente com aquele sindicato laboral. Deve-se, outrossim, 
esta ata ser submetida a toda a Diretoria e Conselho Fiscal do 
SINABEF e, quiçá, a todas as empresas associadas deste sindicato 
patronal, conforme deliberação do Senhor Presidente, para que, na 
reunião de 03/07/2018, decida-se, definitivamente, a linha a ser 
adotada. Assim, elaborei a presente ata que, uma vez lida em voz 
alta a todos os presentes, estando de comum acordo, foi assinada 
pelo senhor Presidente do Conselho Fiscal do SINABEF, Eng. 
Roberto José Foá, representante da empresa associada R. FOÁ 
Engenharia, e por mim, Marco Aurélio Alves Costa, Diretor Executivo 
e Jurídico. 
 
 
 
 
__________________________________ 
Eng. Roberto José Foá 
Conselheiro Fiscal 
Empresa Associada R. FOÁ Engenharia 
 

______________________ 
Marco Aurélio Alves Costa 

Diretor Executivo e Jurídico 
OAB/SP 295.710 
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