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ATA DE REUNIÃO DE DIRETORIA DA  

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EMPRESAS DE ENGENHARIA DE 
FUNDAÇÕES E GEOTECNIA - ABEF 

CNPJ n. 57.652.075/0001-74 
DIA 22 DE AGOSTO DE 2017, TERÇA-FEIRA, 8h00. 

 
  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 T. Maier Swinka – Diretora de Mercado (FUGRO). 
Eng. Daniel de Freitas Iorio – Diretor de Eventos (ENBRAGEO).  
 
Eng. George Joaquim Teles de Souza – Conselheiro (SOLOTRAT). 
Eng. Ricardo Tadeu Bessa Mattos – Conselheiro (SEEL).  

    
Adv. Marco Aurélio Alves Costa – Diretor Executivo. 

 
Local, data e horário: Sede da Associação Brasileira de Empresas de 
Engenharia de Fundações e Geotecnia - ABEF, entidade sem fins 
lucrativos, 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, 22 de agosto de 2017, 8:00h. 
Ordem do dia: 1) Leitura da ata de reunião de Diretoria, de 08/08/2017. 2) 
Assinatura das atas de eleição e posse da Diretoria e Conselho Deliberativo 
– gestão 2017/2020. 3) Metas da nova gestão da ABEF. 4) Critérios para 
associação / valores de mensalidades associativas. 5) CONEF Nacional – 
palestra do Adv. Marco Aurélio Alves Costa / Sorteio e venda de manuais da 
ABEF (preços). 6) Proposta e contrato padrões de serviços de engenharia de 
fundações e geotecnia. 7) SEFE 9 – junho ou agosto de 2019. 8) 
Participação da ABEF no COBRAMSEG – Campinas 2020. 9) COBRAE – 
estabilidade de encostas (2 a 4/11/2017). 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 da ABEF, de 
08/08/2017. 2) Foram assinadas as atas de eleição e posse pelos novos 
Diretores e Conselheiros da ABEF, conforme eleitos a 11/07/2017, para a 
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gestão de agosto de 2017 a agosto de 2020, documentos estes que serão, 
devidamente, registrados no 4º Cartório de Pessoas Jurídicas da Capital de 
São Paulo, estando, porém, desde já, todos os membros efetivamente 
empossados, aptos a exercerem seus respectivos mandatos, conforme lei, 
estatuto da ABEF e princípios norteadores da ética e da moral. 3) Comentou-
se, rapidamente, sobre as metas da nova gestão da ABEF, conforme 
documento elaborado pelo Diretor Presidente Eng. Gilberto Vicente Manzalli 
(SONDOSOLO), sendo certo que o Diretor Executivo, Adv. Marco Aurélio 
Alves Costa, encaminhará, por e-mail, a todos os membros desta Diretoria e 
Conselho Deliberativo, para análise individual mais criteriosa e comentários. 
O Diretor Financeiro, Eng. Gustavo Nahas (GEOFIX) e o Diretor de Eventos, 
Eng. Daniel Iorio (ENBRAGEO), já se manifestaram em ocasião anterior 
sobre esse mesmo tema. 4) Quanto aos critérios para a associação de 
empresas à ABEF, não obstante já se tenha deliberado que seria pré-
requisito a apresentação dos documentos exigidos para a emissão do 
Atestado de Regularidade Jurídica, tendo em vista a grande dificuldade que 
as empresas vêm enfrentando em função da grave crise econômica que 
assola o país, mormente o setor da construção civil, tal posição foi revista, 
sendo que, para o deferimento da associação, por esta Diretoria e Conselho, 
de novas empresas à ABEF, deverão as proponentes preencher o formulário 
de praxe, disponibilizando cópias dos seguintes documentos: I) Instrumentos 
constitutivos da empresa (contrato social ou estatuto atualizados); II) 
Identidade dos sócios (RG, e CPF, ou CNH, bem como o CREA); III) CREA 
da empresa; IV) CREA do engenheiro responsável (com no mínimo 5 anos 
de registro); V) Relação com número de equipamentos relevantes; VI) GFIP 
demonstrando número de funcionários; VII) Faturamento dos últimos 12 
meses; VIII) Requerimento devidamente preenchido e assinado pelo 
representante legal da empresa proponente; Pagamento da taxa de adesão 
(equivalente a três mensalidades), além da primeira mensalidade 
associativa. Referida taxa de adesão, até outra deliberação desta Diretoria, 
poderá ser diluída em três parcelas consecutivas, ou seja, nas três primeiras 
mensalidades. Embora a documentação exigível para a emissão do Atestado 
de Regularidade Jurídica da ABEF não seja, por ora, pré-requisito para que 
uma empresa se associe, todas as empresas que compõem ou passem a 
compor o quadro associativo da ABEF deverão envidar esforços para 
regularizar suas situações sob os aspectos fiscais, trabalhistas, sindicais, 
enfim, em face das exigências mínimas da legislação vigente, podendo a 
ABEF, a seu critério e a qualquer momento, passar a exigir a referida 
documentação como condição para manutenção da empresa no mesmo 
quadro. Os valores das mensalidades obedecerão ao seguinte critério: 
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CATEGORIA NÚMERO DE 
EMPREGADOS 

VALOR DA 
MENSALIDADE 

 

A 301 para cima R$ 1.045,00 

B 201 a 300 R$ 715,00 

C 101 a 200 R$ 605,00 

D 51 a 100 R$ 495,00 

E 1 a 50 R$ 385,00 
 
* Em caso de atraso, multa de 2% para pagamento de despesas bancárias.  

 
Fica extinto o desconto de 25% conferido a empresas que pagam a 
mensalidade em dia, bem como qualquer tipo de abatimento nas 
mensalidades. Ex-associadas, ainda que excluídas do quadro associativo 
por inadimplência, poderão ser readmitidas, desde que paguem a taxa de 
adesão equivalente a três mensalidades (diluídas em três vezes 
consecutivas), ficando remidos valores em aberto. Considerando que 
empresas associadas têm direito a descontos nos eventos da ABEF, 
mormente no SEFE, doravante, fica pré-estabelecido que, para adquirir tal 
direito, a empresa deverá ter, no mínimo, um ano de associada. 5) Foi 
ratificada a aprovação da participação do Diretor Executivo da ABEF, Adv. 
Marco Aurélio Alves Costa, como palestrante no CONEF Nacional, a realizar-
se a 1º/09/2017, sendo que o mesmo profissional do Direito discorrerá sobre 
a Reforma Trabalhista. Para o referido evento, esta Diretoria e Conselho 
Deliberativo decidiram que um Manual da ABEF poderá ser sorteado entre 
os presentes, sendo que o preço geral para a venda fica estabelecido em 
R$150,00 (cento e cinquenta reais). 6) Quanto à proposta e contrato padrões 
de serviços de engenharia de fundações e geotecnia, assunto já tratado e 
exposto pelo Diretor Executivo, Adv. Marco Aurélio Alves Costa, à gestão 
anterior, será a minuta distribuída entre os Diretores e Conselheiros, para as 
devidas adequações quanto aos respectivos objetos, ou seja, a questão 
jurídica e cláusulas gerais devem estar padronizadas, o quanto possível, 
desde já, ficando a cláusula específica que trata do serviço de engenharia de 
fundação e geotecnia propriamente dito, para ser adequada pelos Diretores 
da ABEF, que são especialistas na matéria. Feito isso, a minuta final poderá 
ser apresentada às empresas associadas e ao setor em geral como 
sugestão da ABEF, sendo óbvio que preços, valores de descontos, 
condições financeiras etc, naturalmente, não constarão de tais minutas 
padrão. 7) Para definição sobre a data e local de realização do SEFE 9, o 
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Diretor Executivo deverá buscar e negociar propostas concretas com locais 
apropriados para tal evento, como, por exemplo, TRANSAMÉRICA, EXPO 
CENTER NORTE, SÃO PAULO EXPO, Campinas etc. A princípio, todavia, 
fica pré-estabelecido o ano de 2019 para realização do evento. 8) No que diz 
respeito à participação da ABEF no COBRAMSEG 2020, a realizar-se em 
Campinas, SP, conforme convite formalizado pelo Prof. Eng. Paulo de 
Albuquerque, Diretor Presidente da ABMS – Núcleo São Paulo, antes de 
tudo, há que se resolver a questão do convênio com a ABMS/Nacional, que 
vem sendo negociado com o Eng. Alessander Kormann, seu Diretor 
Presidente. Enfim, para todo caso, seja com a ABMS/Nacional, seja com os 
vários núcleos daquela entidade, deverá ser assinado documento por 
escrito, podendo-se excluir ou não a participação em resultados, mas, em 
qualquer caso, mantendo-se, sempre, a reciprocidade de direitos e 
obrigações entre as entidades convenentes. 9) A Diretora de Mercado, Enga. 
Lilian Swinka (FUGRO), discorreu sobre a possibilidade de a ABEF oferecer 
apoio institucional à 7ª Conferência Brasileira sobre Estabilidade de 
Encostas – COBRAE, a realizar-se entre 2 a 4/11/2017. A princípio, esta 
Diretoria e Conselho entendem que nada obsta que a ABEF ofereça tal 
apoio institucional, sem custo algum, limitando-se a divulgar o evento em seu 
site, Facebook, demais ferramentas de mídia, envio de circulares para seu 
mailing etc. O Diretor Executivo, Adv. Marco Aurélio Alves Costa, questionou 
se a ABEF comporia alguma mesa solene ou técnica, sendo que a Diretora 
de Mercado, Enga. Lilian Swinka levantará tal informação. Caso isso ocorra, 
desde já, o Diretor Presidente, Eng. Gilberto Vicente Manzalli informa que 
estará presente ao evento. O Conselheiro Eng. George Teles, considerando 
que terá stand de sua empresa SOLOTRAT no COBRAE, colocou o mesmo 
espaço à disposição da ABEF para exposição e venda do Manual de 
Fundações, pelo que esta Diretoria já registrou seus agradecimentos. Por 
fim, como assunto extra pauta, a Diretoria decidiu que se constitua um grupo 
de WhatsApp com todos os membros, inclusive do Conselho Deliberativo, 
para facilitar contato e troca de informações. As atas continuarão sendo lidas 
na abertura das reuniões, sendo as pautas, naturalmente, encaminhadas 
com, no mínimo, dois dias de antecedência. Referidas atas, além de já 
publicadas no site da ABEF, para acesso de associadas, deverão, 
doravante, após aprovadas, ser encaminhadas a Diretoria e Conselho por e-
mail. Terminada esta reunião de Diretoria e Conselho da ABEF, 
aproveitando a presença do Diretor Presidente da ABMS/Nacional, Eng. 
Alessander Kormann, realizou-se reunião com o mesmo, com a presença do 
Diretor Presidente da ABEF, Eng. Gilberto Vicente Manzalli, da Diretora de 
Mercado, Enga. Lilian Swinka e do Direto Executivo, Adv. Marco Aurélio 
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Alves Costa, o qual elaborou ata específica sobre o mesmo encontro. Assim, 
lavrei a presente ata que, tendo sido lida em voz alta, foi aprovada pela 
Diretoria e assinada pelo Diretor Presidente, Eng. Gilberto Vicente Manzalli, 
da associada SONDOSOLO, e por mim Marco Aurélio Alves Costa, 
advogado OAB/SP 295.710, Diretor Executivo da ABEF e secretário 
designado para esta sessão.  

 
 
 

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

                                                                    _________________________ 
Marco Aurélio Alves Costa 
Diretor Executivo da ABEF 

OAB/SP 295.710 
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