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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 15 DE MARÇO DE 2018 

 
Participantes:  
 
Eng. Walter Roberto Iorio – Diretor Presidente – (ENBRAGEO).  
Eng. Carlos Eduardo Alexandre Peão – Diretor Financeiro (GEOSONDA).  
Adm. Benjamin Foá – Diretor de Eventos (R.FOÁ).  
Eng. João Armando Lopes de Oliveira – (Associada REFORÇA).  
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, 15 de março de 2018, 08h00. Ordem do dia: 1) 
Leitura da ata de reunião de Diretoria, de 27/02/2018. 2) CCT 2018/2019 
– deliberação final de Diretoria e Conselho Fiscal para posterior decisão 
em Assembleia Geral de empresas associadas do SINABEF. 3) 
Reformulação de carta para a ABEF, acerca das finanças do SINABEF. 4) 
Ficha sindical de empregados. 5) Insistência do SINDPRESP em cobrar 
contribuições de empregados de modo compulsório. 6) Avaliação da 
campanha da FIESP – Combate a Juros Abusivos. 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, realizada 
a 27/02/2018. 2) A Diretoria e Conselho Fiscal deliberaram sobre a minuta 
da Convenção Coletiva de Trabalho para o período de 1º de maio de 2018 
a 30 de abril de 2019, tendo efetuado, sob a orientação do Diretor 
Executivo e Jurídico, Adv. Marco Aurélio Alves Costa, OAB/SP 295.710, 
uma série de adequações com base nas novas regras introduzidas pela 
Lei Federal n. 13.467/2017, a chamada Reforma Trabalhista. Definiram-
se, também, as questões econômicas do certame, como reajuste salarial 
e demais benefícios, observados índices inflacionários e reais condições 
de mercado. Tais considerações serão submetidas à deliberação final de 
Assembleia Geral Extraordinária de empresas associadas, convocada 
para 27/03/2018, conforme edital que será publicado a 21/03/2018, no 
jornal Folha de São Paulo, bem como circulares que serão encaminhadas, 
desde já, a todas as associadas. 3) Reformulou-se a carta a ser 
encaminhada à Diretoria e Conselho Deliberativo da ABEF, acerca das 
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finanças do SINABEF, documento este que fica anexo à presente ata. 4) 
O Diretor Executivo e Jurídico do SINABEF, Adv. Marco Aurélio Alves 
Costa, OAB/SP n. 295.710, apresentou modelo de “Ficha Sindical de 
Empregados”, sugerindo que seja adotada pelas empresas, de modo a 
colher-se dos trabalhadores suas assinaturas e disposições de vontades 
quanto a autorizar ou não eventuais descontos sobre seus salários para 
repasses ao sindicato laboral, SINDPRESP, a título de contribuições, 
sejam estas sindicais, assistenciais ou associativas. O advogado frisou 
que seria importante que as empresas orientassem seus empregados a 
contatarem diretamente aquele sindicato laboral, para melhor conhecerem 
as contrapartidas oferecidas pela mesma instituição, antes de decidirem 
por autorizarem ou não, expressamente, o recolhimento e repasse de tais 
contribuições. 5)  O Diretor Executivo e Jurídico, Adv. Marco Aurélio Alves 
Costa, registrou que o SINDPRESP tem veiculado informativos no sentido 
de que, não obstante a Reforma Trabalhista, em vigor desde novembro de 
2017, a contribuição sindical laboral e a contribuição assistencial 
continuam sendo obrigatórias, uma vez que a Constituição Federal do 
Brasil prevê a possibilidade de instituição de contribuições e a referida 
reforma operou-se somente sobre a Consolidação das Leis do Trabalho – 
CLT. Ocorre que, claramente, trata-se de equívoco de interpretação 
jurídica por parte daquele respeitável sindicato laboral, uma vez que, de 
fato, a Carta Magna do país dispõe sobre as contribuições em sentido lato, 
em seu artigo 149, no entanto, a lei ordinária que regulamenta, 
especificamente, as contribuições sindicais patronal e laboral é a CLT, em 
seus artigos 579 e 582, respectivamente, os quais deixam claro, após essa 
reforma legal, que tais contribuições tornaram-se de obrigatórias em 
facultativas. No mesmo sentido, a contribuição assistencial, por decisão 
do Supremo Tribunal Federal, é obrigatória somente para associados dos 
sindicatos, do mesmo modo que, obviamente, a contribuição associativa 
assim o é. O advogado informou que tem oferecido parecer jurídico nesse 
sentido às empresas associadas que o consultam sobre esse tema, de 
modo que possam refutar, com base legal, essas investidas do 
SINDPRESP, que não podem prosperar. 6) A campanha da FIESP 
denominada “Não Engula Sapo”, que visa ao combate dos juros bancários 
abusivos, de cujo lançamento participaram o Diretor Presidente do 
SINABEF, Eng. Walter Roberto Iorio, convidado, na ocasião, a compor a 
mesa de honra daquela Federação, e o Diretor Executivo e Jurídico, Adv. 
Marco Aurélio Alves Costa, foi avaliada como positiva. De fato, o tema 
central é de suma importância e extremamente pertinente, uma vez que 
os abusos praticados pelas instituições financeiras, no Brasil, em relação 
à cobrança de juros, constituem-se práticas flagrantemente usurárias, que 
há muito tempo e de forma voraz, prejudicam a economia do país e o bem-
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estar da sociedade. Nesse sentido, descolando-se de qualquer viés 
político que, eventualmente, tal campanha, intrinsicamente, traga em si, 
obliquidade com a qual o SINABEF, por questão de ordem legal e 
estatutária, não se coaduna, ainda assim, apoia o objetivo estampado na 
mesma empreitada, por entender que, de fato, o combate aos juros 
abusivos é salutar para o setor e para toda a nação. 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 

 
 
 

______________________ 
Marco Aurélio Alves Costa 

Diretor Executivo e Jurídico 
OAB/SP 295.710 
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