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ATA DE REUNIÃO CONJUNTA DAS DIRETORIAS DA  
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EMPRESAS DE ENGENHARIA DE  

FUNDAÇÕES E GEOTECNIA – ABEF  
E DO 

SINDICATO DAS EMPRESAS DE ENGENHARIA DE FUNDAÇÕES E GEOTECNIA DO 
ESTADO DE SÃO PAULO – SINABEF  

 
DIA 27 DE JANEIRO DE 2015, TERÇA-FEIRA, 8:00h.  

 
 
Participantes:  
 
 
Antônio de Souza Soares Neto – Diretor Vice-Presidente do SINABEF (BRASFOND). 
Clovis Salioni Junior – Diretor Presidente da ABEF (GEOSONDA). 
Gilberto Vicente Manzalli – Diretor Vice-Presidente da ABEF (SONDOSOLO). 
Gustavo Roberto Ganzerli Nahas – Diretor Financeiro da ABEF (GEOFIX). 
Helio Silva Junior – Diretor de Mercado do SINABEF (FUNDAMENTA). 
Marco Aurélio Andrés – Diretor de Eventos do SINABEF (PERFURAC). 
Roberto José Foá – Diretor Presidente do SINABEF (R.FOÁ). 
Rogério Amaral Pinto de Almeida – Diretor de Mercado da ABEF (GNG). 
Walter Roberto Iorio – Diretor de Eventos da ABEF (ENBRAGEO).  
 
 
Carolina Vizeu – Advogada da ABEF / SINABEF.  
Júlia Chaim - Analista de Crédito e Cobrança da ABEF / SINABEF. 
Marco Aurélio Alves Costa – Diretor Executivo e advogado da ABEF / SINABEF, 
designado secretário desta sessão. 
 
Local, data e horário: Sedes da Associação Brasileira de Empresas de Engenharia de 
Fundações e Geotecnia – ABEF e do Sindicato das Empresas de Engenharia de 
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Fundações e Geotecnia do Estado de São Paulo - SINABEF, localizadas na Av. 
Queiroz Filho, n. 1700, 7º andar, conjuntos 716 a 718, Condomínio Villa Lobos Office 
Park, Torre E, Vila Hamburguesa, capital de São Paulo, SP, CEP 05319-000, 27 de 
janeiro de 2015, 8:00h. Ordem do dia: 1) Assunto para análise conjunta da ABEF e 
do SINABEF: 1.1) Situação econômica do país e reflexos no setor: demissões, banco 
de horas, suspensão de contrato de trabalho. 2) Assuntos da ABEF: 2.1) Leitura da 
ata de reunião de Diretoria da ABEF, de 13/01/2015; 2.2) CONCRETE SHOW x SEFE; 
2.3) Novas categorias de sócios – não executores de engenharia de fundações e 
geotecnia, mas ligados à área. Reunidos os membros acima qualificados, foram 
tomadas as seguintes decisões acerca da Ordem do Dia: 1) Assunto para análise 
conjunta da ABEF e do SINABEF: 1.1) Situação econômica do país e reflexos no setor: 
demissões, banco de horas, suspensão de contrato de trabalho – Sobre este item, as 
Diretorias da ABEF e do SINABEF, em conjunto, concluíram que o setor deverá ser 
mais amplamente consultado. Assim, determinou-se que sejam convocadas todas as 
Empresas Associadas de ambas as entidades, para uma reunião no dia 03/02/2015, 
próxima terça-feira, entre 8:00h e 10:00h da manhã, nesta sede. O Diretor 
Presidente do SINABEF, Engenheiro Roberto José Foá, e o Diretor Executivo, 
Advogado Marco Aurélio Alves Costa, reunir-se-ão, na data de hoje, às 11:30h, com 
o Diretor Presidente do SINDPRESP, sindicato dos trabalhadores da categoria no 
Estado de São Paulo, de modo a apresentarem, desde já, a delicada situação das 
empresas de engenharia de fundações e geotecnia e seus empregados diante da 
instável economia do país, que tem apresentado projeções de PIB negativo e 
possível recessão para 2015, conforme asseguram muitos especialistas da área 
econômica e, de fato, a realidade de mercado vem demonstrando. Além da 
exposição desse quadro ao SINDPRESP, tal reunião terá por objetivo a busca pelas 
melhores e mais equilibradas soluções para empregadores e empregados, inclusive, 
com a proposta de constituição de uma “Comissão de Conciliação”, com o objetivo 
de solucionar eventuais controvérsias nas relações trabalhistas, nos moldes 
previstos no artigo 625-A da Consolidação das Leis do Trabalho. Tal experiência será 
repassada a todas as empresas, inclusive àquelas que não sejam sediadas em São 
Paulo e, portanto, não filiadas e/ou associadas ao SINABEF, para que, se o quiserem, 
possam aplicar perante seus empregados e respectivos sindicatos patronais e 
laborais. O resultado dessa reunião com o SINDPRESP deverá ser comunicado, 
portanto, a todas as empresas do setor que comparecerem à reunião do próximo 
dia 03/02/2015, nesta sede, bem como publicado em ata, resguardados, 
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naturalmente, eventuais temas aos quais a lei imponha sigilo. 2) Assuntos da ABEF: 
2.1) Por falta de tempo, não foi lida a ata de reunião de Diretoria do dia 13/01/2015, 
a qual será encaminha, por e-mail, a seus participantes, para análise e aprovação 
final. 2.2) CONCRETE SHOW x SEFE – Tendo em vista que o Diretor Presidente do 
SINABEF, Engo. Roberto José Foá, recebeu um e-mail, a 12/11/2014, do Sr. Cassiano 
Facchinetti, Diretor de Eventos da UBM Brazil, empresa organizadora do CONCRETE 
SHOW e de outros grandes eventos, convidando-o para um almoço de negócios, a 
fim de tratar de assunto relacionado ao SEFE, foram comunicados o Diretor 
Presidente da ABEF, Engo. Clovis Salioni Junior, bem como o Diretor de Eventos da 
ABEF e Presidente da Comissão Organizadora do SEFE 8, Engo. Walter Roberto Iorio, 
tendo o Engo. Foá e o Engo. Iorio, acompanhados do Diretor Executivo da 
ABEF/SINABEF, Advogado Marco Aurélio Alves Costa, comparecido ao referido 
almoço, no dia 20/01/2014, ao meio-dia. Para surpresa de todos, o Sr. Facchinetti 
informou que a UBM Brazil tem interesse em adquirir o SEFE, sendo que 
apresentará proposta formal nesse sentido, conforme lhe foi solicitado no almoço, 
quando já foram apresentadas algumas condições básicas para a eventual 
transação. Os pormenores do assunto, conforme tratados no referido encontro, 
foram relatados aos demais Diretores da ABEF, na presente reunião. Esta Diretoria 
decidiu, então, que se aguarde a proposta a ser formalizada pela UBM Brazil, mas 
ponderou, desde já, que sejam observadas condições mínimas, como, por exemplo: 
A) Manutenção da autoria do evento SEFE, “ad eternum”, em nome da ABEF; B) 
Controle, pela ABEF, sobre a questão técnica de engenharia de fundações e 
geotecnia, sendo o Comitê Técnico sempre dirigido por membros desta Associação; 
C) Pagamento de valor condizente, no mercado, com eventos dessa natureza, 
efetuando-se detalhadas avaliações prévias; D) Pagamento de “royalties” sobre 
todos os SEFE’s que venham a ser organizados e realizados pela UBM Brazil, sob 
qualquer denominação, em qualquer período e local, caso esta adquira o evento; E) 
Decisão final sobre a eventual alienação do SEFE mediante Assembleia Geral da 
ABEF. Embora o Estatuto Social não exija tal formalidade, por analogia a seu artigo 
61, por tratar-se de alienação patrimonial, ainda que não seja bem imóvel, esta 
Diretoria deliberou que assim se proceda. 2.3) Descartou-se, definitivamente, a 
possibilidade de criação de categorias de sócios da ABEF que não sejam empresas 
executoras de serviços especializados de engenharia de fundações e geotecnia, em 
observação ao objeto de seu Estatuto Social, conforme ocorre desde a fundação 
desta entidade, no ano de 1980. Assim, elaborei a presente ata que, uma vez lida 
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em voz alta, estando todos os presentes de acordo com seus termos, foi assinada 
pelo Senhor Diretor Presidente da ABEF, Engo. Clovis Salioni Junior, acionista e 
diretor superintendente da empresa associada GEOSONDA S/A; pelo Senhor Diretor 
Presidente do SINABEF, Engo. Roberto José Foá, sócio quotista e diretor da empresa 
associada R.FOÁ Engenharia e Pré-Fabricados Ltda.; e por mim, Marco Aurélio Alves 
Costa, advogado OAB/SP 295.710, Diretor Executivo da ABEF / SINABEF e secretário 
designado desta sessão. 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________      ___________________________ 
Engo. Clovis Salioni Junior                          Engo. Roberto José Foá  
Diretor Presidente da ABEF           Diretor Presidente do SINABEF 
Associada GEOSONDA S/A                      Associada R.FOÁ Engenharia 

 
 
 
 
 
 

________________________ 
Marco Aurélio Alves Costa 

Diretor Executivo da ABEF/SINABEF 
OAB/SP 295.710 


