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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 7 DE FEVEREIRO DE 2017, TERÇA-FEIRA, 10:30h. 

 
  Participantes:  
 

Eng. Gilberto Vicente Manzalli – Diretor Vice-Presidente 
(SONDOSOLO). 
Eng. Gustavo Roberto Ganzerli Nahas – Diretor Financeiro (GEOFIX).  
Eng. Rogério Amaral Pinto de Almeida – Diretor de Mercado (GNG).  

  Eng. Walter Roberto Iorio – Diretor de Eventos (ENBRAGEO).  
 

Adv. Marco Aurélio Alves Costa – Diretor Executivo da ABEF, 
designado secretário desta sessão. 

 
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, 7 de 
fevereiro de 2017, 8:00h. Ordem do dia: 1) Leitura da ata de reunião de 
Diretoria, de 31/01/2017. 2) Visita do Eng. Fernando Teixeira Filho – 
SINDUSCON-SP // Grupo de Trabalho sobre Segurança nas 
Edificações. 3) Financeiro – estudo sobre receitas (ABEF / SINABEF). 
4) SEFE 9 – alterar de novembro/2017 para abril ou junho/2018? 5) 
Desligamento de empresas inadimplentes. 6) Agenda 2017 – 
finalizada. Reunidos os membros acima qualificados, foram tomadas as 
seguintes deliberações acerca da Ordem do Dia: 1) Lida e aprovada a 
ata de reunião de Diretoria, de 31/01/2017. 2) O Eng. Fernando 
Teixeira Filho, do SINDUSCON-SP, que ofereceria explanação acerca 
do Grupo de Trabalho sobre Segurança nas Edificações, não pôde 
comparecer, tendo justificado sua ausência por e-mail emitido na data 
de ontem. Os Diretores da ABEF deliberaram, então, que, 
independente de tal explanação, a consultora Enga. Fernanda Nabão 
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deverá contatar o Eng. Fernando Teixeira Filho, de modo a inteirar-se 
do assunto e passar a acompanhá-lo, sendo certo que, caso a matéria 
esteja mais ligada ao SINABEF, deverá a mesma ser apresentada à 
Diretoria daquele respeitável sindicato. 3) O Diretor Executivo, Adv. 
Marco Aurélio Alves Costa, apresentou estudo acerca das receitas 
advindas das mensalidades associativas da ABEF e do SINABEF e, 
considerando-se a decisão tomada em reunião conjunta destas 
entidades, na data de 22/11/2017, no sentido de fortalecer o sindicato 
do setor, passando a ABEF, cada vez mais, a ser um órgão 
eminentemente técnico de engenharia de fundações e geotecnia, bem 
como o fato de mais de 2/3 (dois terços) das empresas associadas da 
ABEF serem sediadas no Estado de São Paulo, além de outros 
motivos justificadores, sugeriu que a ABEF estabelecesse somente 
uma faixa para tal mensalidade associativa, ou seja, a mais baixa, 
atualmente, em R$450,00, passando o SINABEF, por sua vez, a 
instituir quatro patamares de mensalidades, quais sejam: R$400,00; 
R$590,00; R$900,00 e R$1.200,00 (à guisa de exemplo – cabendo 
estudo mais aprofundado). Com isso, certamente, empresas 
atualmente inadimplentes da ABEF poderiam ajustar suas situações, 
sendo ainda possível reconquistar associadas que se desligaram, bem 
como angariar novas empresas pelo país. Já o SINABEF, com essa 
nova estrutura de arrecadação de mensalidade associativa, 
consolidaria melhor sua situação financeira. Nada mudaria, 
naturalmente, em relação ao atendimento oferecido às associadas da 
ABEF, que continuariam recebendo o mesmo apoio de sempre, seja 
em relação a assuntos de engenharia de fundações e geotecnia, 
questões jurídicas, administrativas, etc, exceto, naturalmente, a 
representação no âmbito estritamente sindical, que somente o 
SINABEF pode oferecer às suas associadas e sindicalizadas com sede 
no Estado de São Paulo. Os Diretores presentes acharam interessante 
essa nova estrutura, que deve ser melhor estudada, discutida e 
analisada, conjuntamente, com a Diretoria do SINABEF, sendo certo 
que a Diretoria da ABEF tem legitimidade e autonomia para deliberar 
sobre tal assunto, não sendo necessária a convocação de Assembleia 
Geral, a não ser que, para maior publicidade e ampliação de quórum, 
opte-se por uma Assembleia que venha a convalidar ou a rejeitar essa 
decisão de Diretoria.  4) Foi decidida a transferência da data do 
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SEFE9, de novembro de 2018 para junho de 2019, considerada a crise 
econômica do país, que muito vem assolando o setor, sendo que 
muitas empresas expositoras, sejam executoras de engenharia ou 
fornecedoras de produtos e equipamentos, têm-se manifestado no 
sentido de que não poderão adquirir espaços no referido evento, caso 
lançado neste ano de 2017, devido a contenção de despesas. O Diretor 
de Eventos, Eng. Walter Roberto Iorio, solicitou que se contatasse a 
consultora de eventos Monique Funque, da MCI, para cancelamento da 
reserva do Transamérica Expo Center, sendo certo, ainda, que a 
mesma deve ser convidada para renegociar sua proposta de 
consultoria. O Diretor Executivo, Adv. Marco Aurélio Alves Costa, ao 
ensejo, informou que, considerando essa hipótese de adiamento do 
SEFE 9, não avançou com as negociações em face das agências 
promotoras de tais eventos, seja com a MCI, ou com a UBM Brasil, 
sendo que a empresa HUB Brasil não tem demonstrado interesse. 5) 
Quanto ao desligamento de empresas associadas inadimplentes, tendo 
em vista a possibilidade iminente de reduzir-se o valor das 
mensalidades associativas, deve-se aguardar até que se delibere 
definitivamente este assunto, na reunião conjunta da ABEF e 
SINABEF, agendada para a próxima terça-feira, 14/02/2017. 6) 
Organizou-se a agenda de 2017 até o mês de agosto, quando 
terminará a presente gestão, devendo ser divulgada entre Diretores e 
Conselheiros. 7) Como assunto extra pauta, o Diretor de Eventos, Eng. 
Walter Roberto Iorio, da associada ENBRAGEO, apresentou a questão 
da NBR 5679, sobre tirantes, a qual, ao que parece, teve seu texto 
alterado, inadequadamente, pela ABNT, e solicitou que fosse contatado 
o Prof. Eng. João de Valentin para que fizesse as devidas correções, 
apresentando o texto final em reunião a ser agendada entre ambos, na 
ABEF, solicitando-se as presenças do Eng. Frederico Falconi, da 
ABMS, e da consultora da ABEF, Enga. Fernanda Nabão. O Diretor 
Executivo, Adv. Marco Aurélio Alves Costa, sugeriu, então, que se 
solicitasse orçamento prévio ao Prof. Valentin, acerca desse trabalho, 
sendo que, uma vez aprovado, deveria o montante ser arcado pela 
ABEF (37,50%), ABMS (37,50%) e ABEG (25%), nas proporções já 
avençadas anteriormente. Ficou determinado, então, que tal orçamento 
fosse solicitado e as referidas entidades comunicadas. Assim, lavrei a 
presente ata que, tendo sido lida em voz alta, foi aprovada pela 
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Diretoria e assinada pelo Diretor Vice-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 Vice-Presidente da ABEF 
  Associada SONDOSOLO 
 
                                                                         _________________________ 

Marco Aurélio Alves Costa 
Diretor Executivo da ABEF 

OAB/SP 295.710 
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