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ATA DE REUNIÃO DE DIRETORIA DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 
EMPRESAS DE ENGENHARIA DE FUNDAÇÕES E GEOTECNIA 

CNPJ n. 57.652.075/0001-74 
DIA 5 DE JANEIRO DE 2016, TERÇA-FEIRA, 8:00h. 

 
 
Participantes:  
 
Eng. Gilberto Vicente Manzalli – Diretor Vice-Presidente (SONDOSOLO). 
 
Adv. Marco Aurélio Alves Costa – Diretor Executivo da ABEF / SINABEF, 
designado secretário desta sessão. 
 
Local, data e horário: Sede da Associação Brasileira de Empresas de 
Engenharia de Fundações e Geotecnia, entidade sem fins lucrativos, cuja sigla é 
ABEF, 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 janeiro de 2016, 8:00h. Ordem do dia: 1) 
Planejamento de 2016: 1.1.) Manual de Fundações da ABEF – revisão / 
atualização; 1.2.) Manual de Geotecnia da ABEF – criação sob encomenda; 1.3.) 
Segurança do trabalho (incluir nos Manuais, por produto); 1.4.) Acompanhamento 
de Normas na ABNT / MTE; Obs.: Contratação de profissional consultora para 
executar os serviços acima, por meio de pessoa jurídica. Não será contratada em 
regime de CLT ou por salários mensais fixos, mas mediante valores fechados por 
serviços (pacotes), valores estes parcelados, conforme proposta formalizada e 
aprovada pela Diretoria. Poderá a profissional oferecer consultoria, nesta matéria 
de segurança do trabalho, a preço diferenciado, para as associadas da ABEF / 
SINABEF (que tiverem interesse), repassando a mesma profissional percentual de 
corretagem de serviços à ABEF. 1.5.) Atestado de regularidade jurídica das 
empresas associadas - implementar. 1.6.) Código de Ética da ABEF – 
implementar. 1.7.) Palestras técnicas de engenharia de fundações e geotecnia – 
agendar uma a cada dois meses. 1.8.) Caso GNG x CYRELA (obra no Estado do 
Pará). Reunidos os membros acima qualificados, foram deliberados os assuntos 
da Ordem do Dia, conforme segue: 1) Acerca do Planejamento de 2016, antes de 
tudo, o Diretor Vice-Presidente, Eng. Gilberto Vicente Manzalli, da associada 
SONDOSOLO, solicitou que se elaborasse uma agenda contemplando as datas de 
reuniões de Diretoria e Conselho Deliberativo da ABEF, bem como os demais 
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eventos importantes, pelo menos, sobre o primeiro semestre de 2016. 1.1.) No que 
concerne ao Manual de Fundações da ABEF, dando cumprimento ao plano já 
anunciado anteriormente pelo Diretor Presidente, Eng. Clovis Salioni Junior, da 
associada GEOSONDA, deverá ser concluída a revisão e atualização da mesma 
obra neste primeiro semestre de 2016, publicando-a entre os meses de maio e 
junho. Será contratado profissional com conhecimentos em engenharia de 
fundações e geotecnia, bem como em segurança do trabalho, para executar tal 
serviço, sob a coordenadoria do Diretor Vice-Presidente Eng. Gilberto Vicente 
Manzalli, com apoio do Diretor Executivo Adv. Marco Aurélio Alves Costa. Tal 
profissional já foi identificada no mercado, tratando-se da Engenheira Civil 
Fernanda Nabão, que apresentou proposta a ser transacionada hoje, ao final desta 
reunião, e submetida à aprovação de Diretoria. Os grupos de autores e coautores, 
já definidos no ano passado, serão contatados por tal profissional, a qual 
organizará textos, esquemas, gráficos, imagens, sendo revista a ortografia, 
conforme norma vigente, e os aspectos jurídicos, observadas a legislação do país, 
normas da ABNT e do Ministério do Trabalho. Enfim, todo o conteúdo técnico de 
cada verbete do Manual de Fundações da ABEF será atualizado e formatando, o 
quanto mais possível, numa só linguagem de informática, em arquivo digital de 
propriedade da ABEF, para impressão em gráfica de boa qualidade. 1.2.) Quanto 
ao Manual de Geotecnia da ABEF, deverá ser criado pela mesma profissional 
contratada para revisão do Manual de Fundações, sob regime de encomenda, a 
qual cederá, por contrato, os direitos autorais materiais à ABEF, em caráter 
definitivo. Nesse sentido, como mencionado, já se tem proposta da Engenheira 
Civil Fernanda Nabão, proposta esta anexa à presente ata, a qual será negociada 
pelo Diretor Vice-Presidente e pelo Diretor Executivo, para posterior referendo dos 
demais Diretores da ABEF, na reunião de 19/01/2016, quando se terá maior 
quórum para decisão final. 1.3.) Os Manuais contemplarão, para cada produto ou 
serviço, questões referentes a segurança do trabalho. 1.4.) A referida Engenheira 
Fernanda Nabão, caso contratada, além da revisão do Manual de Fundações e da 
criação do Manual de Geotecnia, acompanhará os processos de revisão e criação 
de normas técnicas junto à ABNT, MTE e demais órgãos. Sua eventual 
contratação dar-se-á por meio de pessoa jurídica. Não será contratada em regime 
de CLT ou por salários mensais fixos, mas mediante valores fechados por serviços 
(pacotes), valores estes parcelados, conforme proposta formalizada e aprovada 
pela Diretoria. Poderá, ainda, a referida engenheira oferecer consultoria, na 
matéria de segurança do trabalho, a preço diferenciado, para as associadas da 
ABEF / SINABEF (que tiverem interesse), repassando a mesma profissional 
percentual de corretagem de serviços à ABEF, com base nos artigos 722 a 729 do 
Código Civil Brasileiro, sendo os valores percebidos pela ABEF, naturalmente, 
revertidos para seus fins sociais, sem caráter econômico ou lucrativo, sempre em 
prol da engenheira de fundações e geotecnia. 1.5.) Em relação ao “Atestado de 
Regularidade Jurídica” das empresas associadas da ABEF, deverá o mesmo ser 
implementado, o quanto possível, ainda no primeiro semestre de 2016, tomando-
se por base a documentação mínima exigida por Lei e já constante do 
Regulamento do SELO ABEF (“Fase de Habilitação Documental”), já aprovado 
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pela Diretoria da ABEF, em reunião de 23/09/2014, conforme ata, mas não 
implementado devido ao momento de crise econômica do país e custo considerado 
elevado, na ocasião, pelas empresas, já que a “Fase de Habilitação Técnica” 
exigirá dispêndios maiores com os inspetores. 1.6.) Sobre a aplicabilidade do 
Código de Ética da ABEF, tendo em vista questionamento levantado pelo Sr. 
Presidente do SINABEF, Eng. Roberto José Foá, deverá ser também atualizado e, 
para reforço de sua legitimidade, apresentado, “ad referendum”, em Assembleia 
Geral Extraordinária da ABEF, a ser convocada até março de 2016. 1.7.) No que 
concerne às palestras técnicas de engenharia de fundações e geotecnia, definiu-se 
que deverão ocorrer bimestralmente, podendo a primeira realizar-se na semana 
seguinte à do Carnaval. O Diretor Vice-Presidente Gilberto Vicente Manzalli 
sugeriu que se trate de um assunto em voga: “Questões Técnicas e Jurídicas 
Relacionadas ao Equipamento Bate-Estaca”, sendo certo que, para que os eventos 
sejam prestigiados e concorridos, os Diretores deverão fazer o possível para 
comparecerem ou enviarem representantes, comprometendo-se, também, a 
convidarem empresários e profissionais da área. 1.8.) Quanto ao caso GNG x 
CYRELA, o Diretor Executivo Marco Aurélio Alves Costa informou que foi 
contatado pela referida empresa associada, a 22 de dezembro de 2015, em função 
de a mesma ter recebido intimação da Justiça do Estado do Pará, não se tratando 
de questão sigilosa, além de ter sido autorizado pelo Diretor de Mercado, Eng. 
Rogério Almeida, da referida associada GNG, a comentar o assunto na ABEF e no 
SINABEF. Informou, ainda, o Diretor Executivo que, na ocasião, auxiliou aquela 
empresa associada, localizando andamento do processo no site da Justiça do 
Pará, informando e comprovando que a intimação ainda não havia sido juntada 
aos autos, os quais não têm caráter prioritário, não correndo os procedimentos, 
portanto, em regime de urgência, estando o Judiciário daquele Estado do Pará em 
recesso até 06/01/2016. Todavia, observado os prazo de quinze dias, a partir da 
juntada da intimação nos autos, deveria ser contratado advogado para contestar a 
ação, cujo conteúdo poderá ser melhor tratado com a presença do Diretor de 
Mercado Eng. Rogério Almeida, na próxima reunião em que este comparecer. 
Finda a reunião e tratados todos os assuntos de pauta, iniciaram-se, às 10:30h da 
manhã, as negociações sobre a proposta apresentada pela Enga. Fernanda 
Nabão, acerca dos trabalhos acima mencionados. Sua proposta inicial, anexa à 
presente ata, previa, essencialmente, os seguintes custos: I) Revisão do Manual 
de Execução de Fundações e Geotecnia – Práticas recomendadas da ABEF – 
R$65.000,00; II) Elaboração do Manual de Geotecnia da ABEF – R$26.500,00; III) 
Acompanhamento em reuniões de revisão e discussão de Normas ABNT, na ABEF 
/ ABMS / SINDUSCON - diária de R$1.100,00; IV) Despesas com deslocamento, 
estacionamento e alimentação – R$170,00. Pois bem, em face destas condições 
apresentadas, após contrapropostas feitas à referida Engenheira, pessoalmente, 
pelo Diretor Vice-Presidente Eng. Gilberto Vicente Manzalli e pelo Diretor 
Executivo Adv. Marco Aurélio Alves Costa, tais valores foram readequados nas 
seguintes proporções: I) Para revisão do Manual de Execução de Fundações e 
Geotecnia – Práticas recomendadas da ABEF e elaboração do Manual de 
Geotecnia da ABEF, um total de R$66.000,00 (sessenta e seis mil reais) em 6 
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(seis) parcelas mensais de R$11.000,00 (onze mil reais). Observou-se, assim, o 
orçamento de R$100.000,00 (cem mil reais) aprovado em Assembleia Geral 
Ordinária da ABEF, a 07/12/2015; II) Para acompanhamento em reuniões de 
revisão e discussão de Normas da ABNT, bem como reuniões na ABEF e 
SINABEF, quando convocada, na ABMS, no SINDUSCON e noutras entidades da 
área – uma diária de R$750,00 (setecentos e cinquenta reais), mais ajuda de custo 
para despesas de deslocamento, estacionamento e alimentação no montante de 
R$170,00 (cento e setenta reais). Definiu-se, ainda, que eventual consultoria para 
empresas associadas da ABEF / SINABEF, em matéria de segurança do trabalho, 
será oferecida mediante preço de honorários diferenciados (R$500,00), com nota 
fiscal apresentada pela empresa da Engenheira Fernanda Nabão, sendo certo que 
a ABEF receberá 10% (dez por cento) sobre tal valor, em caráter de corretagem de 
serviços. Considerado o quórum baixo desta reunião, os assuntos aqui 
deliberados, para que surtam efeito, conforme Estatuto da ABEF, deverão ser 
referendados em reunião de Diretoria de 19/01/2016. Assim, elaborei a presente 
ata que, uma vez lida em voz alta, estando todos os presentes de acordo com seus 
termos, foi assinada pelo Diretor Vice-Presidente da ABEF, Eng. Gilberto Vicente 
Manzalli, da associada SONDOSOLO; e por mim, Marco Aurélio Alves Costa, 
advogado OAB/SP 295.710, Diretor Executivo da ABEF / SINABEF e secretário 
designado desta sessão. 
 
 
 
 
________________________________      
Engo. Gilberto Vicente Manzalli  
Diretor Vice-Presidente da ABEF 
Associada SONDOSOLO 

 
 

                                                                             _________________________ 
Marco Aurélio Alves Costa 
Diretor Executivo da ABEF 

OAB/SP 295.710 


