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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 23 DE AGOSTO DE 2016, TERÇA-FEIRA, 8:00h. 

 
  Participantes:  
 
  Eng. Clovis Salioni Junior – Diretor Presidente (GEOSONDA).  

Eng. Gilberto Vicente Manzalli – Diretor Vice-Presidente 
(SONDOSOLO). 
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, 23 de 
agosto de 2016, 8:00h. Ordem do dia: 1) Leitura da ata de reunião de 
Diretoria, de 09/08/2016. 2) Decisão sobre produto da associada 
RECON (Eng. Humberto Pitta) – análise do parecer do Eng. Alexandre 
Gusmão. 3) Programar possível evento com associadas para tratar de 
ética de mercado, a fim de combater concorrência desleal e preços 
subfaturados. 4) Manual de Fundações – relatório do andamento e 
previsão de data para impressão. 5) Manual de Geotecnia – convite e 
custas com o Davi da UNICAMP. 6) Departamento jurídico da ABEF – 
efetuar cobranças de retenções e demais créditos que as associadas 
tenham em relação a seus clientes / devedores. 7) Funerais de 
associados da ABEF ou de pessoas de destaque no setor – 
procedimentos. 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 09/08/2016. 2) Decisão 
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sobre produto da associada RECON (Eng. Humberto Pitta) – análise do 
parecer do Eng. Alexandre Gusmão: Esta Diretoria recebeu o douto 
parecer técnico. Entretanto, a consultora externa, Enga. Fernanda 
Nabão, enviará a todos os Diretores o referido produto da RECON já 
adequado aos parâmetros do Manual da ABEF, para que se 
manifestem até 29/08/2016. Feito isso, o mesmo texto será submetido, 
novamente, à apreciação do Diretor Vice-Presidente da ABMS-
Nacional, o parecerista Eng. Alexandre Gusmão, bem como à análise 
do Eng. Ilan Gotlieb, Diretor Presidente da ABEG, os quais serão 
contatados, desde já, respectivamente, pelo Diretor de Mercado da 
ABEF, Eng. Rogério Almeida, e pelo Diretor Vice-Presidente da ABEF, 
Eng. Gilberto Vicente Manzalli. Concluídos esses procedimentos, o 
tema voltará a esse colegiado para decisão final. 3) Programar possível 
evento com associadas para tratar de ética de mercado, a fim de 
combater concorrência desleal e preços subfaturados – Esta Diretoria 
deliberou no sentido de não se promover um evento geral sobre esse 
importante tema, mas sim realizarem-se reuniões periódicas para tratar 
de produtos específicos, convocando as associadas interessadas, 
quando serão discutidas as questões técnicas de engenharia e, ao 
ensejo, abordado o assunto aqui pautado, ou seja, ética de mercado, à 
luz do Código de Ética da ABEF, aprovado por assembleia geral, a 1º 
de março de 2016, combate à concorrência desleal e orientação sobre 
administração de empresas em tempos de grave crise econômica no 
país. 4) Manual de Fundações – relatório do andamento e previsão de 
data para impressão: a consultora externa Eng. Fernanda Nabão 
posicionou esta Diretoria acerca do andamento da revisão do Manual 
de Fundações da ABEF. No que diz respeito ao cronograma sobre 
esse assunto, definiram-se as seguintes datas e tarefas a serem 
cumpridas: 31/08/2016 – prazo máximo para qualquer interferência 
externa nos textos que comporão o Manual de Fundações. 09/09/2016 
– prazo máximo para a revisão de todos os textos, quanto às questões 
ortográficas e aspectos legais, pelo Diretor Executivo, Adv. Marco 
Aurélio Alves Costa. 30/09/2016 – prazo máximo para que o Manual de 
Fundações, impresso em PDF, seja rubricado pelos respectivos 
consultores técnicos de cada produto, sendo certo que os direitos 
autorais de toda a obra pertencem à ABEF, por se tratar de obra sob 
encomenda, além de considerados o artigo 7º, inciso I; artigo 11, 
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Parágrafo Único; artigo 15, § 1º e artigo 22 da Lei Federal n. 
9.610/1998, que regula os direitos autorais no Brasil. 5) Manual de 
Geotecnia – convite e custas com o Eng. David de Carvalho, professor 
da UNICAMP: O Diretor Vice-Presidente da ABEF, Eng. Gilberto 
Vicente Manzalli, na próxima quinta-feira, 25/08, contatará o referido 
professor, solicitando o agendamento de uma primeira reunião para 
tratar desse assunto. 6) Departamento jurídico da ABEF – efetuar 
cobranças de retenções e demais créditos que as associadas tenham 
em relação a seus clientes / devedores: os Diretores presentes 
demonstraram grande interesse por esse assunto, mas, devido ao 
tempo exíguo, deve o mesmo ser transferido para a pauta de 
06/09/2016, quando o Diretor Executivo, Adv. Marco Aurélio Alves 
Costa fará a devida exposição detalhada, demonstrando os aspectos 
legais e operacionais para tanto. 7) Funerais de associados da ABEF 
ou de pessoas de destaque no setor – procedimentos: definiu-se que, 
invariavelmente, as notas de falecimento, tão logo se tome 
conhecimento do ocorrido, serão divulgadas por circulares e publicadas 
no site da ABEF, encaminhando-se coroa de flores. Um Diretor, o 
quanto possível, deverá fazer-se presente ao sepultamento ou 
homenagens póstumas, como Missa de Sétimo Dia e afins. Assim, 
lavrei a presente ata que, tendo sido lida em voz alta, foi aprovada pela 
Diretoria e assinada pelo Diretor Presidente, Eng. Clovis Salioni Junior, 
da associada GEOSONDA, e por mim Marco Aurélio Alves Costa, 
advogado OAB/SP 295.710, Diretor Executivo da ABEF e secretário 
designado para esta sessão.  
 

 
 

________________________________      
  Eng. Clovis Salioni Junior 
  Diretor Presidente da ABEF 
  Associada GEOSONDA 
                                                                         _________________________ 

Marco Aurélio Alves Costa 
Diretor Executivo da ABEF 

OAB/SP 295.710 


