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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 11 DE ABRIL DE 2017, TERÇA-FEIRA, 8h00. 
 
  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, 11 de abril de 2017, 8:00h. 
Ordem do dia: 1) Leitura da ata de reunião de Diretoria, de 28/03/2017. 2) 
Plano de gestão – minuta a ser discutida. 3) Revisão da NBR/6122 – 
fundações – maior participação da ABEF. 4) Cargos e salários – estudo a ser 
desenvolvido. 5) Chapa ABEF 2017 – fechar (prazo 09/06/2017). 6) Hora 
extra – gerente / encarregado. 7) Relatório sobre reunião da ABEF com 
ABMS, realizada a 05/04/2017. 8) Reunião com ABEG – agendar. 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 28/03/2017. 2) Foram analisadas, conjuntamente por esta Diretoria, 
algumas metas e itens de agenda a serem considerados no Plano de Gestão 
dos membros que compõem a chapa eleitoral para o período de 2017 a 
2020, conforme apresentados pelo Diretor Vice-Presidente Eng. Gilberto 
Vicente Manzalli, que encabeça a referida chapa, concorrendo ao cargo de 
Diretor Presidente, por sua empresa SONDOSOLO.  Os Diretores presentes 
escolheram alguns dos itens por votação, enumerando-os, conforme 
prioridades, como metas: I) Fortalecer a relação com as atuais empresas 
associadas da ABEF, retomando e implementando as Delegacias Regionais, 
com a presença de membros desta Diretoria em, pelo menos, duas reuniões 
presenciais anuais. Essa meta inclui, também, a retomada das reuniões 
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abertas desta Diretoria com as empresas associadas, aqui na sede da 
ABEF, ordinariamente, bimestralmente e, extraordinariamente, a qualquer 
momento, mediante convocação e apresentação de pautas prévias; II) 
Constituir comissão para aplicação do Código de Ética da ABEF, visando a 
analisar condutas de empresas associadas e seus profissionais, sob os 
aspectos técnicos, éticos e comerciais, devendo-se estender, o quanto 
possível, a todo o setor. III) Fortalecer o Atestado de Regularidade Jurídica, 
permitindo que a empresa que o obtiver adote um distintivo. Seria o primeiro 
passo para retomar a implementação do Selo ABEF, cujo regulamento já 
está pronto e aprovado, mas, a pedido das empresas associadas, mantido 
suspenso, uma vez que a fase de Habilitação Técnica importará em custos 
consideráveis e o momento de crise político-econômica, gerado pelos 
governantes corruptos do Brasil, exige que tais empresas contenham suas 
despesas; IV) Criar comissão técnica que programe, trimestralmente, 
encontros com palestrantes que discorram sobre assuntos de interesse das 
empresas associadas. V) Elaboração e publicação do Manual de Geotecnia. 
Dos referidos pontos apresentados pelo Eng. Gilberto Vicente Manzalli para 
o Plano de gestão, foram escolhidos, ainda, os seguintes como importantes 
assuntos de agenda: A) Equilibrar finanças da ABEF e do SINABEF, 
encontrando uma fórmula que ajuste as contribuições de suas respectivas 
empresas associadas, conforme sediadas no Estado de São Paulo ou 
noutras unidades da Federação. Este item, naturalmente, deverá ser 
analisado profundamente e implementado em conjunto com a nova Diretoria 
eleita para aquele respeitável Sindicato patronal. Há que se continuar 
garantindo que todas as empresas associadas da ABEF, 
independentemente da localização de suas sedes, continuem recebendo os 
serviços de consultoria jurídica do SINABEF. B) Implementar ações jurídicas 
em favor das associadas, a exemplo do que já vem ocorrendo em face do 
CONFEA, isto é, a liminar concedida para combater a absurda exigência de 
engenheiro residente no local da obra, bem como outras questões a serem 
estudadas e efetivamente judicializadas, como, por exemplo, a possível 
eliminação da cobrança de ART etc. C) Regular, o quanto possível, a 
nomenclatura de cargos e funções do setor. D) Contratar empresa 
especializada para desenvolver programa que identifique preços unitários de 
cada tipo de serviço do setor. O Diretor Executivo, Adv. Marco Aurélio Alves 
Costa, deverá elaborar uma minuta de Plano de Gestão, que contemple tais 
metas e itens de agenda, de modo a divulgar-se entre as empresas 
associadas, convocando-as para a eleição de Diretoria e Conselho 
Deliberativo que se realizará a 11/07/2017. 3) O Diretor Presidente da ABEF, 
Eng. Clovis Salioni Junior, solicitou que as empresas associadas sejam 
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instadas a participarem e a acompanharem com maior interesse e 
assiduidade a revisão da NBR/6122, sobre fundações, solicitando, também, 
maior participação desta Diretoria da ABEF. 4) Sobre cargos, funções e 
salários decidiu-se que, primeiramente, o Diretor Executivo, Adv. Marco 
Aurélio Alves Costa, em conjunto com a consultora externa, Enga. Fernanda 
Nabão, desenvolverão uma minuta de estudo para apreciação desta 
Diretoria. 5) A Chapa da ABEF para 2017, que, em observação ao Estatuto, 
deve ser fechada, definitivamente, até 09/06/2017, até o momento, compõe-
se da seguinte forma: Diretor Presidente: Eng. Gilberto Vicente Manzalli – 
SONDOSOLO; Diretor Vice-Presidente: Eng. Rogério Almeida – GNG; 
Diretor Financeiro: Eng. Gustavo Roberto Ganzerli Nahas – GEOFIX; Diretor 
de Mercado: Eng. Alessander Kormann, ou quem este indicar – FUGRO – o 
Eng. Gilberto Vicente Manzalli o convidará; Diretor de Eventos: Daniel de 
Freitas Iorio – ENBRAGEO; Conselho Deliberativo – Eng. Clovis Salioni 
Junior – GEOSONDA; Encontram-se vagos dois cargos de Conselheiro, uma 
vez que os representantes da TECNOGEO, SOLOTRAT e SEEL, apesar de 
convidados, aventaram de não compor a chapa. 7) O Diretor Executivo, Adv. 
Marco Aurélio Alves Costa, discorreu sobre as questões jurídicas 
relacionadas com a hora extra de encarregados, deixando claro que tal 
questão deve ser muito bem fundamentada no artigo 62, inciso II e Parágrafo 
Único da CLT, ou seja, não faz jus ao recebimento de hora extra empregado 
que ocupe função efetiva de gerência, comparado a diretores e chefes de 
departamento e/ou filial, estando muito bem caracterizada a relação de 
“cargo de confiança”, sem cumprimento de horário controlado, e com salário 
compatível à sua categoria, acrescido de, pelo menos 40%. Frise-se que o 
mero rótulo de gerente ou diretor e acréscimo salarial são insuficientes para 
afastar do empregado o direito a receber por horas extras, devendo, 
realmente, exercer cargo de gestão, compartilhando parcela do poder 
diretivo do empregador em relação aos demais empregados, sem controle 
de horário, administrando sua própria jornada de trabalho, inclusive, com 
poder de substituir o empregador no estabelecimento, podendo dar ordens, 
delegar poderes, admitir e demitir empregados, sendo cobrado por metas e 
resultados e não por horas trabalhadas, não recebendo remuneração por 
horas extras, mas, em compensação, além do salário compatível, autonomia 
de horário, poder de mando e gestão. Nesse sentido, a empresa não pode 
efetuar, salvo abusos, descontos por faltas e atrasos, por não estar tal 
empregado sujeito à jornada normal de trabalho. Em suma, a Justiça do 
Trabalho tem entendido que, além de todos esses requisitos, o único 
empregado que estaria caracterizado como tal, seria aquele que exerça 
funções de gerente geral. Muito difícil, portanto, enquadrar um simples 
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encarregado nessa situação. 8) O Diretor Executivo, Adv. Marco Aurélio 
Alves Costa apresentou um breve relatório sobre reunião da ABEF com 
ABMS, realizada a 05/04/2017, tendo lido a respectiva ata sobre tal 
encontro, do qual participou com o Diretor Presidente da ABEF, Eng. Clovis 
Salioni Junior.  9) Esta Diretoria deliberou, por fim, que se convoque a 
Diretoria da ABEG para a próxima reunião de 25/04/2017, a fim de tratar do 
andamento da revisão da NBR 6122. Assim, lavrei a presente ata que, tendo 
sido lida em voz alta, foi aprovada pela Diretoria e assinada pelo Diretor 
Vice-Presidente, Eng. Gilberto Vicente Manzalli, da associada 
SONSODOLO, 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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