
                                                                                         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  

 

 
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 6 DE FEVEREIRO DE 2018, 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).  
  Eng. Lilian Terezinha Maier Swinka – Diretora de Mercado (FUGRO).  

Eng. Daniel de Freitas Iorio – Diretor de Eventos (ENBRAGEO).  
Eng. George Joaquim Teles de Souza – Conselheiro (SOLOTRAT).  
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 fevereiro de 2018, 8:00h. 
Ordem do dia: 1) Leitura da ata de reunião de Diretoria, de 09/01/2018. 2) 
Manutenção do SINABEF. 3) Impressões sobre reunião de mercado – 18/01. 
4) Cláusulas gerais dos contratos de serviços de fundações – minutas 
específicas. 5) SEFE 9: 5.1.) Apresentação a potenciais patrocinadores. 5.2.) 
Nova concepção de contrato de organizadora de eventos. 5.3. – LIEBHER 
Brasil. 6) Novas Associadas – LG e Transorocabana. 7) Apoio institucional 
COBRAMSEG 2018 // Prêmio Sigmundo Golombek. 8) Entrega de Atestados 
de capacidade Técnica – SOLOTRAT e SONDOSOLO. 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 09/01/2018. 2) Sobre a manutenção do SINABEF, o Diretor 
Executivo, Adv. Marco Aurélio Alves Costa, apresentou, sucintamente, dados 
sobre as finanças de ambas as instituições, ABEF e SINABEF, tratando da 
questão jurídica acerca da responsabilidade administrativa da ABEF em 
relação à instituição que, por meio de assembleia geral de empresas 
associadas, criou, demonstrando que este sindicato patronal da categoria de 
empresas de engenharia de fundações e geotecnia no Estado de São Paulo, 
vem operando deficitariamente desde sua ativação, em 2014, o que se 
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agravou com a chamada Reforma Trabalhista, que transformou a 
contribuição sindical patronal de obrigatória em facultativa, sendo, talvez, na 
visão do mesmo advogado, equivocada a decisão de compartilhar despesas 
de estrutura da ABEF e do SINABEF, pelo menos por ora, na proporção de 
50% para cada instituição, mesmo porque a decisão por ampliar tal estrutura 
partiu, exclusivamente, da Diretoria da ABEF, gestão 2014-2017. Chamou a 
atenção não só para os valores em dinheiro e tempo de serviços voluntários 
de Diretores e Conselheiros empenhados na criação do SINABEF, mas para 
a grande conquista que representa um sindicato patronal próprio para o 
setor, no Estado de São Paulo, sugerindo, assim, que as despesas comuns 
fossem compartilhadas de outra forma, assumindo o SINABEF gastos que 
se coadunem com suas receitas atuais, ao limite máximo de R$16.000,00 
(dezesseis mil reais mensais), até que ações de médio e longo prazo 
proporcionem a estabilidade e autonomia financeira daquele sindicato 
patronal. Ademais, se as despesas da ABEF, atualmente, estão em cerca de 
R$40.000,00 (quarenta mil reais) mensais, para uma receita de R$20.000,00 
por mês (sem contar o que se retira das reservas do SEFE), a parca receita 
mensal do SINABEF, já apontada, ou seja, R$16.000,00, em verdade, muito 
contribui para saldar as despesas rateadas pelas duas instituições. Isto é, 
numa medida drástica, ao desativar-se o SINABEF, as despesas da ABEF 
aumentarão. Não obstante tais ponderações, o Diretor Vice-Presidente, Eng. 
Rogério Almeida, discordando, sugeriu que, antes que esta Diretoria e 
Conselho deliberem sobre esta questão, sejam solicitados à Diretoria e 
Conselho Fiscal do SINABEF estudos de planos e metas focados 
eminentemente nas ações para sua estabilização financeira, bem como 
relatórios sobre as atividades praticadas por aquela instituição em favor do 
setor, apontando-se a data de 6 de março de 2018 para apresentação de 
tais documentos. 3) O Diretor Presidente da ABEF, Eng. Gilberto Vicente 
Manzalli, expôs, rapidamente, suas impressões sobre a reunião de mercado 
realizada com empresas associadas e não associadas, no dia 18/01/2018, 
tendo decidido que tais reuniões não mais serão abertas a empresas que 
não sejam associadas da ABEF, no que foi acompanhado por seus pares. 4) 
Sobre as cláusulas gerais dos contratos de serviços de fundações decidiu-se 
que, após o feriado de Carnaval, tempo suficiente para esta Diretoria e 
Conselho analisá-las, poderão ser publicadas no site da ABEF, sendo que 
ainda se decidirá se tal publicação será restrita às empresas associadas ou 
aberta a todo o setor. 5) Quanto aos preparativos do SEFE 9, a consultora 
de comunicação e marketing, Michele Castro, expôs slides em Power Point 
com minuta de apresentação a ser levada a potenciais patrocinadores, tendo 
sido aprovado, após alguns ajustes, o mesmo formato por esta Diretoria e 
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Conselho.  O Diretor Executivo, Adv. Marco Aurélio Alves Costa, pontuou 
algumas novas condições a serem consideradas na contratação de empresa 
especializada em organização de eventos, para o caso do SEFE, mormente 
sobre percentuais de remuneração reduzidos ou mesmo extintos em relação 
a adquirentes de quotas que a ABEF conquiste por si mesma, sendo 
aceitável, talvez, um percentual reduzido a título de taxa de administração, 
posição unanimemente aprovada por este colegiado. O mesmo advogado 
comunicou que a empresa LIEBHERR do Brasil demonstrou interesse em 
expor cursos e palestras no SEFE 9, sendo, talvez, uma potencial 
patrocinadora, seja exclusiva (com naturais ressalvas), seja parcial, do 
referido evento, tendo esta Diretoria e Conselho aprovado que seja a mesma 
empresa provocada nesse sentido. 6) Foram admitidas, após analisados os 
respectivos processos de habilitação, como novas associadas da ABEF, as 
empresas LG (Scipião) e Transorocabana. 7) Aprovou-se o apoio 
institucional da ABEF para os eventos COBRAMSEG 2018, da ABMS, e 
Prêmio Sigmundo Golombek - da ABEG. 8) Foram entregues Atestados de 
Capacidade Técnica para as empresas associadas SOLOTRAT, nos 
produtos ESTACA RAIZ, SOLO GRAMPEADO e TIRANTES, bem como 
SONDOSOLO, nos produtos ESTACA RAIZ e TIRANTES, ato registrado 
pelo setor de comunicação da ABEF e que deverá ser amplamente 
divulgado, tanto pelas empresas contempladas como por esta Associação. 
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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