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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 05 DE SETEMBRO DE 2017, TERÇA-FEIRA, 8h00. 

 
  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) – via Skype.  
Eng. Daniel de Freitas Iorio – Diretor de Eventos (ENBRAGEO).  
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, 5 de setembro de 2017, 8:00h. 
Ordem do dia: 1) Reunião ABEF x ABEG – 8h00 às 9h00 – NBR 6122. 2) 
Reunião de Diretoria da ABEF – a partir das 9h00. 2.1.) Leitura da ata de 
reunião de Diretoria, de 22/08/2017. 2.2.) CONEF Nacional de 01/09/2017 - 
avaliação. 2.3.) Metas da nova gestão da ABEF. 2.4.) Atestado de 
Capacidade Técnica da ABEF. 2.5.) Reembolso de despesas de Diretores / 
Conselheiros da ABEF. 2.6.) Cerimônia de Posse – 29/09/2017 – roteiro / 
lista de convidados / almoço. 2.7.) Candidato à Presidência do CONFEA – 
Eng. José Ribeiro – empresa GEOMETA. Reunidos os membros acima 
qualificados, foram tomadas as seguintes deliberações sobre a ordem do 
dia: 1) Não houve reunião entre a ABEF e a ABEG, acerca da NBR 6122, 
devido à falta de confirmação prévia e à ausência, por motivo de luto em 
família, da consultora externa, Enga. Fernanda Nabão. 2) Reunião de 
Diretoria da ABEF: 2.1.) Lida e aprovada a ata de reunião de Diretoria da 
ABEF, de 22/08/2017. 2.2.) O Diretor Executivo, Adv. Marco Aurélio Alves 
Costa, emitiu sua impressão sobre o CONEF Nacional, ocorrido a 
1º/09/2017. Não obstante não tenha assistido ao evento integralmente, tendo 
apenas comparecido ao local, conforme fora convidado, entre 14h30 e 
17h00, para ministrar sua palestra sobre a Reforma Trabalhista e a Lei de 
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Terceirização da Atividade Fim, percebeu que alguns temas foram tratados 
de forma indevida, reafirmando, então, que, sob a égide da lei, assuntos 
referentes a mercado devem-se ater a estudos de custos de produtos, a 
exemplo do que a ABEF já vem realizando em relação ao SICRO (DNIT) e 
ao SINAPI (CEF), bem como ao combate à concorrência desleal, sendo 
ilegal qualquer tratativa sobre preços entre concorrentes, conforme vedado 
pelas Leis Federais ns. 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), 
8.137/1990 (Crimes Contra a Ordem Econômica) e 12.529/2011(Instituição 
do CADE), orientação jurídica, aliás, já emitida, noutras ocasiões, pelo 
referido Diretor Executivo e Jurídico da ABEF. As incongruências percebidas 
pelo mesmo advogado decorreram não de membros da ABEF, meros 
convidados para a confraternização e palestra, mas de terceiros presentes 
ao mesmo evento. Os demais Diretores, que estiveram presentes ao 
CONEF, concordam que eventuais assuntos irregulares devem ser 
frontalmente combatidos, cobrando-se medidas do organizador do aludido 
evento. Entendem, porém, que se trata de um encontro positivo para as 
empresas quanto às palestras de cunho motivacional, além de oferecer 
oportunidade para integração de todo o setor, a nível nacional, num 
excelente ambiente para desenvolvimento de networking e troca de 
experiências técnicas. Ademais, trata-se de um importante espaço para a 
ABEF expor suas atividades, tais como o Manual de Execução de 
Fundações, trabalhos jurídicos como a própria palestra ministrada pelo 
Diretor Executivo, orientações sobre combate à concorrência desleal, 
otimização técnica da engenharia de fundações e geotecnia, o que, talvez, 
poderá atrair novas empresas associadas, além de apresentar melhor o 
SINABEF para as empresas sediadas no Estado de São Paulo. No que se 
refere à palestra que ministrou, o Diretor Executivo, Adv. Marco Aurélio Alves 
Costa, avaliou-a como insatisfatória, embora os demais Diretores da ABEF, 
que estiveram presentes ao evento, tenham-na considerado boa, inclusive, 
tomando por base as reações positivas da grande maioria dos empresários 
que a assistiram. 2.3.) Quanto às metas desta nova gestão da ABEF, o 
Diretor Presidente, Eng. Gilberto Vicente Manzalli, a partir dos temas que já 
expôs em reuniões anteriores, os quais também disponibilizou, por e-mails, a 
seus pares, sugeriu que cada Diretor organize os assuntos de suas 
respectivas pastas, de modo a criar-se organograma para execução das 
mesmas metas. 2.4.) Sobre o Atestado de Capacidade Técnica da ABEF, 
por falta de tempo para deliberação na data de hoje, tal assunto deverá 
compor a pauta da próxima reunião desta Diretoria, a realizar-se a 
19/09/2017. 2.5.) Uma vez que os trabalhos do Corpo Eletivo da ABEF, ou 
seja, Diretores e Conselheiros Deliberativos, são voluntários, não 
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remunerados, decidiu-se que não haverá, igualmente, ressarcimento de 
despesas com viagens para as reuniões quinzenais ordinárias da ABEF, 
uma vez que jamais se adotou tal prática na Associação, salvo raríssimas 
exceções, com despesas extraordinárias, quando Diretores e Conselheiros 
viajarem, por exemplo, para eventos nos quais representarão a ABEF, 
despesas extraordinárias estas sempre pré-aprovadas em reunião de 
Diretoria. 2.6.) Decidiu-se por transferir a cerimônia de posse da Diretoria e 
do Conselho Deliberativo, de 29/09/2017 para 04/12/2017, quando ocorrerão 
a Festa de Confraternização de Fim de Ano e o Prêmio ABEF 2017. 2.7.) 
Tendo um dos candidatos à Presidência do CONFEA, Eng. José Ribeiro, da 
empresa GEOMETA, não associada à ABEF, solicitado espaço para expor 
suas metas, esta Diretoria concordou que o mesmo possa apresenta-se à 
ABEF com tal propósito, sendo possível recebê-lo na próxima reunião de 
19/09/2017, ou noutra data pré-agendada para tanto. 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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