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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 8 DE AGOSTO DE 2018, QUARTA-FEIRA, 17h00. 

 
   
 
  Participantes:  
 
    

Eng. Gilberto Vicente Manzalli – Diretor Presidente (SONDOSOLO). 
Eng. Rogério Amaral Pinto de Almeida – Diretor Vice-Presidente (GNG).    

  Enga. Lilian T. Maier Swinka – Diretora de Mercado (FUGRO). 
  Jor. Michele Castro – Consultora de Comunicação e MKT.  

Adv. Marco Aurélio Alves Costa – Diretor Executivo e Jurídico (ABEF / 
SINABEF). 
 
 
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, 8 de agosto de 2018, quarta-
feira, 17h00. Ordem do dia: 1) Leitura da ata de reunião de Diretoria e 
Conselho, de 24/07/2018. 2) Definição sobre as categorias de associados 
colaboradores e preços das respectivas mensalidades associativas. 3) 
Minuta do Informativo Geotécnico – 1ª edição. 4) Prêmio ABEF 2018 e 
confraternização de fim de ano. 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, de 24/07/2018. 2) Acerca 
das categorias de associados colaboradores, já aprovadas em Assembleia 
Geral Ordinária da ABEF, ficou definido o seguinte: 
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  NÚMERO DE EMPREGADOS ATÉ 

CATEGORIA 01-25 26-49 50-74 75-99 100-199 200 - Acima 

FORNECEDORES 
DE SERVIÇOS DE 
MANUTENÇÃO E 
REFORMA, 
PRODUTOS E 
EQUIPAMENTOS 

MENSALIDADE 

R$350,00 R$400,00 R$500,00 R$700,00 R$1.000,00 R$1.500,00 

 01 02 03 04-06 07-09 10 - Acima 

ENGENHEIROS E 
CONSULTORES 

MENSALIDADE 
 

R$150,00 R$200,00 R$300,00 R$500,00 R$800,00 R$1.300,00 

ESTUDANTES 
ANUIDADE 

R$300,00 
 

        

 

3) Foi apresentada a minuta do Informativo Geotécnico, edição número 1, a 
qual não será lançada na palestra do Prof. Dr. Modesto Carvalhosa por ser 
necessária, ainda, a aprovação final do texto técnico sobre engenharia de 
fundações, por parte do Eng. Gustavo Nahas, Diretor Financeiro da ABEF e 
sócio da empresa associada GEOFIX, responsável pela execução da obra 
objeto do mesmo artigo a ser publicado. Ademais, os Diretores presentes 
acharam por bem efetuar os seguintes ajustes no mesmo periódico: a) maior 
destaque às empresas que já receberam o Atestado de Regularidade 
Jurídica e o Atestado de Capacidade Técnica, de modo a incentivar as 
demais associadas a se submeterem, principalmente, ao processo de 
atestação técnica em face da Comissão Julgadora formada por membros da 
ABEF, ABEG e ABMS; b) que, tão logo efetuado tal ajuste, seja 
imediatamente veiculado o informativo digital, providenciando-se uma 
tiragem de cerca de 200 a 300 exemplares impressos (mediante cotação em 
gráficas) para serem distribuídos em eventos e remetidos a entidades e 
empresas estratégicas, como SINDUSCON-SP, Petrobras, DNIT, 
construtoras importantes etc; c) no estande da ABEF no COBRAMSEG 
Salvador, há que se disponibilizar o Informativo Geotécnico impresso, em 
número compatível com o evento, além, naturalmente, do que já foi definido 
em reuniões anteriores, como o Manual da ABEF, o Resumo do SEFE 8, 
material de mídia e comercial do SEFE 9 etc. 4) No que concerne ao Prêmio 
ABEF 2018 e à confraternização de fim de ano, a Diretoria deliberou o 

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  

 

seguinte: o fundador da ABEF, Eng. Carlos Noronha, será agraciado com 
uma placa de agradecimento, sendo louvável que, na ocasião, projetem-se 
slides com um breve relato sobre a constituição e história da ABEF, nesses 
38 anos de sua existência. Há que se iniciar, imediatamente, mediante 
circulares a serem enviadas aos representantes de empresas associadas, a 
consulta para formação da lista de nomes indicados ao Prêmio ABEF 2018. 
Para esse evento de fim de ano, ficaram definidas a data de 03/12/2018, 
19h30, preferencialmente, se possível, no mesmo local do ano passado, 
assim como a contratação do mesmo buffet (ainda que seja importante 
levantar novas cotações). Ressalvou-se que, em 2017, o atendimento dos 
garçons foi criticado por grande parte dos participantes, o que deve ser 
notificado ao buffet. Quanto à verba para realização desse evento, deve-se 
focar em 4 ou 5 potenciais patrocinadores, solicitando o valor de 
R$10.000,00 a cada um, de modo a oferecer, em contrapartida, os 
benefícios da “Cota Ouro”, constantes da apresentação preparada pela Jorn. 
Michele Castro, quais sejam:  I) Espaço para montagem de estande ou mesa 
de apoio de 2m2 a 3m2; II) Distribuição de material impresso e/ou 
promocional; III) Vídeo institucional nos intervalos da programação; IV) 
Logomarca projetada no telão do espaço; V) Logo no Convite e nos 
materiais impressos do evento; VI) Menção de agradecimento de voz pelo 
Diretor Presidente da ABEF em seu discurso; VII) Oito convites para o 
evento; Os patrocinadores não terão direito a discursar sobre seus produtos. 
Há que se providenciar música nos mesmos moldes do ano de 2017. 
Deliberados estes quatro pontos da pauta, foram levantados, também, os 
seguintes assuntos extra pauta: 5) Aquisição de normas da ABNT – 
Considerado o atraso daquela Associação em enviar a minuta de contrato 
com esse objeto, deve o Diretor Jurídico da ABEF, Adv. Marco Aurélio Alves 
Costa, adiantar-se e elaborar tal documento, considerando as condições já 
aprovadas em negociação prévia com aquela entidade, por meio da 
consultora Enga. Fernanda Nabão e do representante da ABEG, Eng. 
Frederico Falconi. Tal minuta será aprovada, por e-mail, entre o mesmo 
advogado e o Diretor Presidente da ABEF, até o dia 14/08/2018, para envio 
imediato à ABNT. Frise-se que as condições dessa negociação já foram 
aprovadas e referendadas pela Diretoria e Conselho da ABEF em reuniões 
anteriores. 6) Novas empresas a serem convidadas a associarem-se à ABEF 
- ao invés de efetuar tal convite genericamente, a todo o setor, esta Diretoria 
e Conselho, considerada a meta de manter na ABEF somente empresas 
associadas de qualidade (e não por quantidade), identificarão, pontual e 

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  

 

objetivamente, as melhores empresas do mercado, no Brasil, que não estão 
associadas no momento, as quais serão abordadas, pessoalmente, pelo 
Diretor Presidente, pela Diretora de Mercado e pelo Diretor Executivo e 
Jurídico, mediante apresentação das realizações atuais da ABEF, de modo a 
demonstrarem as excelentes contrapartidas oferecidas. Por ora, foram 
indicadas as seguintes empresas não associadas que deverão ser 
convidadas:   
 

ESTADOS EMPRESAS 

RIO GRANDE DO SUL SERKIS           

SANTA CATARINA BRASECOL           

PARANA ENSOLO           

SÃO PAULO             

RIO DE JANEIRO SOLOTEST           

ESPIRITO SANTO             

MINAS GERAIS             

BAHIA TECNOSONDA           

PERNANBUCO             

SERGIPE             

ALAGOAS             

RIO GRANDE DO NORTE             

CEARA             

PIAUI             

PARA              

AMAZONAS             

AMAPA             

RORAIMA             

RONDONIA             

MATO GROSSO SUL FUNSOLO           

MATO GROSSO NORTE             

 
 

7) Deverá ser intensificada a divulgação das empresas associadas da ABEF 
que já receberam o Atestado de Regularidade Jurídica e o Atestado de 
Capacidade Técnica. Esse trabalho, inicialmente, será realizado em face do 
SINDUSCON-SP, para, em seguida, propagar-se às entidades similares nos 
demais estados da federação. 8) Finalmente, sobre o Manual de Geotecnia, 
há que se verificar com a consultora Enga. Fernanda Nabão o andamento 
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desse trabalho, de modo a disponibilizá-lo, o quanto possível, no evento de 
confraternização de fim de ano e Prêmio ABEF 2018. Decidiu-se que a 
atestação técnica de tais produtos, mesmo antes desse manual publicado, 
dar-se-á com base nas normas da ABNT ou correlatas (estrangeiras 
inclusive). O Regulamento será elaborado e submetido à aprovação desta 
Diretoria e Conselho, bem como, a exemplo dos regulamentos dos atestados 
jurídico e técnico, submetido à reunião de empresas associadas. 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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