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ATA DE REUNIÃO DE DIRETORIA, CONSELHO FISCAL E 
EMPRESAS ASSOCIADAS DO  

SINDICATO DAS EMPRESAS DE ENGENHARIA DE FUNDAÇÕES E 
GEOTECNIA DO ESTADO DE SÃO PAULO  SINABEF 

CNPJ n. 08.490.160/0001-78 
DIA 16 DE JANEIRO DE 2018 

Participantes:  
Eng. Walter Roberto Iorio – Diretor Presidente – ENBRAGEO.  
Eng. Lucas Pinhatari – Diretor de Mercado - SILVAGEO. 
Eng. Roberto José Foá – Conselheiro Fiscal - R.FOÁ.  
Eng. Gilberto Vicente Manzalli – Associada SONDOSOLO – Diretor 
Presidente da ABEF.  
Adv. Marco Aurélio Alves Costa – Diretor Executivo da ABEF e 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, 16 de janeiro de 2018, 08h00. Ordem do dia: 1) 
Leitura da ata de reunião de Diretoria, de 19/12/2017. 2) Finanças do 

SINABEF – contribuição associativa. 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 
19/12/2017. 2) Sobre as finanças do SINABEF, apresentados os quadros 

atuais de receitas e despesas, anexos à presente ata, bem como 
considerada a não obrigatoriedade da contribuição patronal a partir do 
corrente ano, por conta da chamada Reforma Trabalhista, todos os 
presentes a esta reunião estão cientes de que o SINABEF, que já vinha 
operando deficitariamente, teve sua difícil situação financeira agravada. 
Em suma, com despesas em torno de R$33.000,00 (trinta e três mil reais) 
mensais, e uma receita atual de cerca de R$16.000,00 (dezesseis mil 
reais) por mês, fica notória a inviabilidade de este Sindicato continuar 
atuando em prol de todo o setor de empresas de engenharia de fundações 
e geotecnia sem que medidas imediatas sejam adotadas. Assim, 
deliberou-se que a contribuição associativa seja elevada 
proporcionalmente, escalonada em faixas, conforme número de 
empregados das empresas associadas, devendo ser as despesas desta 
entidade radicalmente reduzidas, no mínimo, pela metade, até que 
medidas mediatas, gradativamente, passem a ser implementadas, como 
o aumento da arrecadação mediante conquista de novas associadas, 
realização de eventos que proporcionem receita, busca por patrocinadores 
etc. Deste modo, consideradas as prerrogativas estatutárias, Diretores, 
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Conselheiro e representante de empresa associada presentes decidiram 
por adotar os seguintes valores para a contribuição associativa mensal: de 
1 a 50 empregados – R$500,00; de 51 a 100 empregados – R$565,00; de 
101 a 200 empregados – R$680,00; de 201 a 300 empregados – R$800,00 
e de 301 empregados para cima – R$1.200,00. Tal critério, já adotado pela 
ABEF, associação que representa o setor em todo o Brasil, tem sido bem 
aceito e baseia-se no fato de que, em tese, as empresas com maior 
número de empregados, além de maior poder econômico, costumam 
utilizar mais os serviços da entidade, seja sindicato ou associação. O 
Diretor Executivo, Adv. Marco Aurélio Alves Costa, considerando a 
presença do Diretor Presidente da ABEF, Eng. Gilberto Vicente Manzalli, 
chamou a atenção para que seja observada a responsabilidade 
administrativa que a referida Associação tem para com este Sindicato que 
criou e com todo o valor que foi despendido com  tal instituição, como 
honorários advocatícios de especialistas, custos processuais nas esferas 
administrativa e judicial, inúmeras horas de trabalhos de consultores 
externos e empregados internos, além de todo o tempo despendido pelos 
Diretores e Conselheiros, ainda que estes sejam voluntários. Ademais, 
como bem asseverou o Diretor Executivo, a decisão por constituir o 
SINABEF não foi isolada, mas advém de assembleias gerais e inúmeras 
reuniões de Diretoria, Conselho Deliberativo e empresas associadas da 
ABEF, tudo legitimamente deliberado conforme quórum estatutário. A 
grande conquista da instituição do SINABEF merece, portanto, ser 
mantida. Hoje, o setor de empresas de engenharia de fundações e 
geotecnia, no Estado de São Paulo, onde estão sediados mais de 2/3 das 
associadas da ABEF, tem ampla representação de um sindicato patronal 
próprio, que, aliás, repercute seus trabalhos para todas as empresas do 
Brasil, exceto, obviamente, a representação sindical específica, que só 
cabe às empresas paulistas. Completamente pertinente, portanto, que a 
ABEF continue proporcionando apoio no âmbito financeiro para o 
SINABEF, sua legítima criação, no sentido de zelar por sua estabilidade e 
continuidade, até que o mesmo possa agir completamente independente. 
É mesmo inconcebível que uma entidade institua outra e, imediatamente, 
compartilhe com a recém-criada todas as suas elevadas despesas na 
proporção de 50% para cada uma. Nas condições específicas dos 
sindicatos, conforme atualmente se vislumbra, seria fadá-lo ao fracasso, 
importando em grave falha de gestão, principalmente no que diz respeito 
aos altos valores que, como dito, mediante assembleias e reuniões de 
Diretoria, Conselho Deliberativo e empresas associadas da ABEF, foram 
aprovados para serem investidos nessa empreitada. Em face disso, o 
Diretor Presidente da ABEF, concordou que o SINABEF, por ora, deve 
mesmo assumir tão-somente as despesas que se coadunam com suas 
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receitas atuais, ou seja, os cerca de R$16.000,00 (dezesseis mil reais) 
mensais que arrecada, mas não pode se obrigar a compartilhar, na 
proporção de 50% x 50%, todos os demais gastos com essa nova e 
relativamente robusta estrutura que a ABEF decidiu implementar para si, 
como aluguel da nova sede, contratação de consultor jurídico e demais 
empregados. Seria importante que, no prazo de dois anos, a contar de 
janeiro de 2018, o SINABEF implementasse e obtivesse retorno das várias 
medidas que sua gestão atual acaba de deliberar, ou seja,  aumento do 
valor da contribuição associativa etc. Acredita-se, ademais, que a 
contribuição assistencial, definida em lei e convenção coletiva de trabalho, 
em dado momento, passe a ser obrigatória para todo o setor, mas, uma 
vez que isso depende de decisões dos poderes Legislativo e Executivo, 
não há que se contar como certo. O referido Presidente da ABEF afirmou, 
então, que levará para ratificação de seus pares a decisão de manter com 
aquela Associação a maior parte das despesas com essa nova estrutura, 
sendo certo que acredita que, se não por unanimidade, por maioria será 
mantida tal disposição, uma vez que eivada de bom senso e permeada 
pelo princípio da responsabilidade administrativa. 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 


