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ATA DE REUNIÃO DE DIRETORIA E CONSELHO DA 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EMPRESAS DE ENGENHARIA DE 

FUNDAÇÕES E GEOTECNIA - ABEF 
CNPJ n. 57.652.075/0001-74 

 
DIA 7 DE ABRIL DE 2020, TERÇA-FEIRA, 10h00. 

(REUNIÃO VIRTUAL) 
   
  Participantes:  
    

Eng. Gilberto Vicente Manzalli – Diretor Presidente (SONDOSOLO) 
Eng. Rogério Amaral Pinto de Almeida – Diretor Vice-Presidente (GNG) 
Eng. Gustavo Roberto Ganzerli Nahas – Diretor Financeiro (GEOFIX) 
Enga. Lilian Maier Swinka – Diretora de Mercado (FUGRO) 
Eng. Daniel de Freitas Iorio – Diretor de Eventos (ENBRAGEO) 
Eng. George Joaquim Teles de Souza – Presidente do Conselho 
(SOLOTRAT) 
Eng. Clovis Salioni Junior – Conselheiro (GEOSONDA) 
Adv. Marco Aurélio Alves Costa – Diretor Executivo e Jurídico 

Local, data e horário: Reunião virtual à distância, 7 de abril de 2020, 
terça-feira, 10h00. Ordem do Dia: 1) Andamento das obras durante a 
COVID-19. Algum empresário recebeu, de clientes, governos estaduais 
ou municipais, solicitação para paralisação?  2) Orientações da OMS e 
Ministério da Saúde nas empresas e nos campos de obra. 
Responsabilidades civil e penal. 3) Férias coletivas; redução 
salário/jornada; suspensão do contrato de trabalho; demissões. 4) 
Notas diárias da ABEF: MP 936/2020; Sistema S; FGTS; PIS, PASEP, 
COFINS, INSS. 5) Aluguel da sede da ABEF. 6) Marco Aurélio, 
Fernanda, Marcele. 7) Mensalidades associativas suspensas por 60 
dias, a partir de março/2020 (vencimento abril e maio/2020). Reunidos 
os membros acima qualificados, foram tomadas as seguintes decisões: 
1) O Conselheiro Eng. Clovis Salioni Junior questionou seus pares 
sobre o andamento das obras durante a pandemia causada pela 
COVID-19, ou seja, se algum empresário recebeu, por parte de 
clientes, de governos estaduais e/ou municipais, solicitações para 
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paralisação, ao que foi respondido, por todos os presentes, que, até o 
momento não, estando as obras em pleno andamento, sendo 
observadas, naturalmente, as orientações dos órgãos oficiais de saúde.  
2) Nesse sentido, aliás, o Diretor Executivo e Jurídico da ABEF, Adv. 
Marco Aurélio Alves Costa, chamou a atenção para que, realmente, 
sejam tomadas todas as medidas de proteção sanitária e, ainda que, 
até o momento, tais órgãos não tenham emitido orientações claras e 
uniformes, deve-se adotar, por cautela, nos campos de obras e nos 
escritórios das empresas, o uso de máscaras, medição de temperatura 
e coleta de informações junto aos empregados acerca de seus estados 
de saúde, com anotações diárias de anamneses em formulários. Além 
disso, deve-se impor, o quanto possível, o distanciamento físico entre 
as pessoas, afastamento dos empregados que tenham mais de 60 
anos e/ou portem comorbidades, mediante banco de horas, férias, 
suspensão temporária do contrato de trabalho, etc. O Diretor Executivo 
e Jurídico advertiu que a COVID-19 em si não é considerada como 
doença de trabalho, afinal, trata-se de um vírus. Todavia, a partir do 
momento em que o empregador coloca seu empregado em risco de 
contaminação, sem observar as medidas sanitárias indicadas pelos 
órgãos oficiais, surge o chamado “nexo causal” e, na hipótese de 
contaminação, lesões e/ou morte do empregado pela COVID-19, pode 
o empregador vir a ser responsabilizado. A questão é complicada, pois 
o empregador pode seguir tudo à risca, oferecendo EPI’s e orientações 
ao empregado, que, longe da empresa, num final de semana, por 
exemplo, por falta de cautela própria, pode vir a se contaminar e, 
posteriormente, no trabalho, começar a apresentar sintomas, como se 
tivesse sido contaminado por culpa da empresa. Não obstante essas 
situações até injustas, toda cautela é pouca, afinal, trata-se de doença 
potencialmente fatal e o maior bem, que é a vida humana, deve ser 
preservado acima de tudo. 3) Ainda com a palavra, o Diretor Executivo 
e Jurídico informou que estará divulgando, constantemente, junto às 
empresas associadas, pareceres acerca de soluções momentâneas a 
serem tomadas, como possibilidade de férias coletivas, banco de 
horas, redução salário/jornada, suspensão temporária do contrato de 
trabalho, teletrabalho (home office) e mesmo demissões. Tais medidas, 
consideradas a chamada Reforma Trabalhista e a própria situação de 
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motivo de força maior, causada pela COVID-19, podem ser adotadas, 
na maioria dos casos, sem burocracias ou empecilhos que, 
eventualmente, sejam apresentados por órgãos trabalhistas e mesmo 
por sindicatos laborais. Saliente-se, novamente, que o que mais vale é 
a proteção da vida humana, bem como da saúde financeira da própria 
empresa, geradora de empregos e divisas para o país. 4) No mesmo 
sentido, serão emitidas notas diárias acerca das medidas provisórias e 
outros atos governamentais que digam respeito à COVID-19, às 
empresas associadas, empresários e empregados, tais como 
suspensões de pagamentos para o Sistema S, adiamento do 
recolhimento do FGTS; PIS, PASEP, COFINS, INSS etc, caso ocorram. 
A ABEF encaminhou ofício ao Governo Federal nesse sentido, 
pleiteando tais medidas paliativas temporárias. 5) O Diretor Executivo e 
Jurídico da ABEF, Adv. Marco Aurélio Alves Costa, informou que as 
despesas de aluguel e condomínio da sede no Villa-Lobos teve sua 
redução, nos últimos dois anos, de quase R$14 mil reais para R$10 mil 
reais, tendo-se chegado ao limite de negociação com o proprietário. 
Opinou, então, pela devolução do imóvel e mudança para outro menor 
e mais barato, ou mesmo, por um período, extinguir a sede física da 
ABEF, até que os efeitos da pandemia cessem. Para tanto, colocou 
cômodo de sua residência à disposição para arquivar documentos da 
ABEF até que se alugue nova sede.  O Diretor Presidente da ABEF, 
Eng. Gilberto Manzalli, acompanhado por seus pares, deliberou, então, 
no sentido de se oferecer uma última proposta de redução de aluguel 
e/ou devolução de uma sala ao proprietário da sede no Villa-Lobos. 
Não havendo aceitação, deverá, então, buscar-se novo imóvel, mais 
barato, que comporte a sede da ABEF, sendo que já tem conhecimento 
de um conjunto de salas muito bom, localizado na Av. Rebouças, 
próximo à Av. Paulista, a preço que não deve chegar, no momento, a 
R$4 mil por mês (aluguel e condomínio). O Diretor Executivo e Jurídico 
deverá visitar tal imóvel para avaliar e posicionar toda a Diretoria e 
Conselho da ABEF.  6) Deliberou-se, na data de hoje, mediante 
negociações mútuas, pela redução de jornada e do valor das 
remunerações do Diretor Executivo e Jurídico, Adv. Marco Aurélio 
Alves Costa, e da Analista de Contas, Sra. Marcele Lima. Isso deverá 
perdurar por 60 (sessenta dias). O contrato da Enga. Fernanda Nabão 

mailto:abef@abef.org.br
http://www.abef.org.br/


    
  Fls. _______                                                                                                    

 

 
Av. Queiroz Filho, 1.700, 7º andar, conjunto 716, Condomínio Villa Lobos Office Park, Torre E 
Vila Hamburguesa, São Paulo, SP, CEP 05319-000, fones: (11) 3052-1284 (11) 3885-1735  

E-mail: abef@abef.org.br   //  Website: www.abef.org.br  

 

deverá ser revisto, mantendo-a, se assim concordar, somente no 
acompanhamento das normas da ABNT e eventuais análises, em 
conjunto com representantes da ABEG e da ABMS, de solicitações de 
atestados de capacidade técnica por empresas associadas da ABEF. 
7) No mesmo sentido, devem-se suspender as cobranças de 
mensalidades associativas, também por 60 (sessenta) dias, a partir 
deste mês de abril/2020. Assim, lavrei a presente ata que, tendo sido 
lida em voz alta, foi aprovada pela Diretoria e Conselho Deliberativo e 
assinada pelo Diretor Presidente, Eng. Gilberto Vicente Manzalli, da 
associada SONDOSOLO, e por mim Marco Aurélio Alves Costa, 
advogado, inscrito na OAB/SP sob o número 295.710, Diretor 
Executivo e Jurídico da ABEF, nomeado secretário para esta sessão.  

 
 
 
 

________________________________      
  Eng. Gilberto Vicente Manzalli 
  Diretor Presidente da ABEF 
  Associada SONDOSOLO 
 

 
 
                                                                   ____________________________ 

Marco Aurélio Alves Costa 
Diretor Executivo e Jurídico da ABEF 

OAB/SP 295.710 
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