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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 6 DE MARÇO DE 2018, TERÇA-FEIRA, 16h00. 

 
  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 Mayer 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). 

Eng. Walter Roberto Iorio – Associada ENBRAGEO – Presidente do 
SINABEF. 
Adv. Marco Aurélio Alves Costa – Diretor Executivo e Jurídico. 

 
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, 6 de março 
de 2018, 16:00h. Ordem do dia: 1) Leitura da ata de reunião de 
Diretoria, de 20/02/2018. 2) Grupo de estudos – SICRO - DNIT. 3) 
SEFE 9: 3.1.) Apresentação à LIEBHERR. 3.2.) Resultado da reunião 
com MCI – ACQUA (06/03 – 14h30). 4) Carta SINABEF. 5) Assinatura 
contrato / procuração Advocacia Soares de Mello – exclusão de ISS da 
base PIS/COFINS. 6) Solicitação TECNOSONDA. 7) Eventos jurídicos. 
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 da ABEF, de 20/02/2018. 2) Decidiu-se por 
criar um Grupo de Estudos acerca do SICRO – DNIT, uma vez que os 
custos constantes do mesmo sistema, no que tange aos produtos de 
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engenharia de fundações e geotecnia, estão absolutamente fora da 
realidade, adotando valores extremamente baixos e impraticáveis. 
Serão convidadas empresas associadas da ABEF, de acordo com suas 
expertises, ou seja, conforme produtos e serviços com os quais mais 
trabalham no mercado, de modo a ajustarem os valores e custos 
constantes do SICRO à realidade que praticam, considerando os 
elementos básicos para formação de custo, como BDI etc. O trabalho 
será coordenado pela Enga. Fernanda Nabão e, concomitantemente, 
deverá o DNIT ser oficiado para que considere esse estudo 
desenvolvido pela ABEF, de modo a adequar, o quanto possível, os 
referenciais constantes do SICRO. Aludido trabalho será publicado a 
todo o setor, em caráter meramente referencial, demonstrando que 
estudo de custo deve ser observado, sem cunho obrigatório, mas por 
uma questão de responsabilidade administrativa das empresas. 3) 
SEFE 9: 3.1.) A consultora de comunicação, jornalista Michele Castro, 
expos a minuta de apresentação do SEFE 9 e respectivas condições 
de patrocínio, apresentação esta preparada para a LIEBHERR do 
Brasil, conforme texto desenvolvido pelo Diretor Executivo, Adv. Marco 
Aurélio Alves Costa. 3.2.) Não se apresentou o relatório da reunião 
com MCI – ACQUA, conforme constante da pauta desta reunião de 
Diretoria e Conselho, devido ao fato de a referida empresa 
organizadora de eventos não ter comparecido, com justificativa de 
estar realizando importante evento em Brasília. 4) O Diretor Presidente 
do SINABEF, estando presente a esta reunião, leu sua carta a respeito 
das finanças daquele sindicato patronal paulista do setor de fundações 
e geotecnia, tendo esta Diretoria e Conselho solicitado ao mesmo que 
seu pleito fosse reformulado no sentido de, enquanto deficitário o 
SINABEF, repassar, integralmente, sua receita à ABEF, para poder 
usufruir da estrutura de pessoal e escritório arcada por esta 
Associação, situação que perduraria até que aquele sindicato patronal 
volte a equilibrar suas finanças e passe, novamente, a arcar com as 
despesas dessa estrutura na proporção de 50% (cinquenta por cento) 
para cada instituição. 5) Foram assinados pelo Diretor Presidente da 
ABEF, Eng. Gilberto Vicente Manzalli, e pelo Diretor Presidente do 
SINABEF, Eng. Walter Roberto Iorio, o contrato e a procuração para o 
escritório Soares de Mello Advogados patrocinar a ação judicial para 
exclusão do ISS da base de cálculo da PIS/COFINS. 6) Foi indeferida a 
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solicitação da associada TECNOSONDA quanto à possibilidade de 
recolher a contribuição associativa para a ABEF proporcionalmente ao 
número de seus empregados que trabalham, efetivamente, com 
execução de engenharia de fundações e geotecnia, e não pelo total de 
empregados constantes da GFIP, por não haver disposição estatutária 
nesse sentido. 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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