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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 26 DE ABRIL DE 2016, TERÇA-FEIRA, 8:00h. 

 
 
  Participantes:  
 
  Eng. Gilberto Vicente Manzalli – Diretor Vice-Presidente (SONDOSOLO). 
 

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, 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, 26 de abril de 2016, 8:00h. 
Ordem do dia: 1) Leitura da ata de reunião de Diretoria, de 15/03/2016. 2) 
Desligamento de empresas associadas inadimplentes. 3) Proposta Banco 
SAFRA para abertura de conta. 4) Apoio institucional para eventos do Centro 
de Tecnologia de Edificações. 5) Revista Fundações – possível apoio em 
conjunto com outras entidades. 6) Pagamentos efetuados por entidades 
estrangeiras em favor da ABEF, no SEFE 8 – sistema de câmbio ITAÚ - 
tentativa de conclusão da operação, com solicitação de apoio da central de 
atendimento daquele banco. Operador máster da conta – Diretor Presidente 
Eng. Clovis Salioni Junior (favor trazer notebook e token). 7) Proposta de 
associação da empresa GEOESP. 8) Decisão sobre o produto apresentado 
pela empresa associada RECON, do Eng. Humberto Pitta. Reunidos os 
membros acima qualificados, foram deliberados os assuntos da Ordem do 
Dia, conforme segue: 1) Lida e aprovada a ata de reunião de Diretoria da 
ABEF, de 26/04/2016. 2) Considerando que três empresas apontadas pelo 
Diretor Executivo, Adv. Marco Aurélio Alves Costa, encontram-se 
inadimplentes em relação à ABEF, há mais de três meses, por força do 
Estatuto, deverão ser desligadas desta associação, pelo que serão 
encaminhadas cartas de notificação nesse sentido. 3) Tendo em vista o 
descontentamento geral com os serviços do Banco Itaú, em relação às 
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contas da ABEF, bem como a proposta do Banco Safra para abertura de 
contas, deverá ser convidado um gerente desta última instituição financeira 
para apresentar, a esta Diretoria, os serviços, direitos, obrigações e todas as 
demais condições para a devida avaliação. 4) Sobre o apoio institucional aos 
eventos do Centro de Tecnologia de Edificações, decidiu-se por convidar um 
representante da referida instituição para fazer uma apresentação presencial 
à Diretoria da ABEF, de modo a melhor elucidar os objetivos envolvidos. 5) 
Acerca do possível apoio, em conjunto com outras entidades, à Revista 
Fundações, do falecido Eng. Francisjones Marino Lemes, o Diretor Vice-
Presidente da ABEF, Eng. Gilberto Vicente Manzalli, entende que esta 
associação, no momento, não tem condições de oferecer apoio 
administrativo, operacional, nem financeiro, mas tão somente continuar 
disponibilizando subsídios técnicos para a criação de matérias a serem 
veiculadas na mesma revista. 6) No que concerne à tentativa de liberação, 
pelo sistema de câmbio do Banco Itaú, de pagamentos efetuados por 
entidades estrangeiras à ABEF, créditos remanescentes do SEFE 8, 
considerada a ausência justificada do Diretor Presidente, Eng. Clovis Salioni 
Junior, máster da contas bancárias, fica essa operação transferida para a 
próxima reunião de Diretoria da ABEF. 7) Sobre a proposta de associação 
da empresa GEOESP à ABEF, tão logo a mesma apresente o faturamento 
dos últimos 12 (doze) meses, completando todas as exigências do 
regulamento, estará aprovada. 8) Em relação ao produto apresentado pela 
empresa associada RECON, do Eng. Humberto Pitta, o Diretor Vice-
Presidente, Eng. Gilberto Vicente Manzalli, considerada a falta de quórum 
para decisão, transferiu o assunto para a pauta da próxima reunião da 
ABEF, agendada para 10/05/2016, sendo certo que determinou a lavratura 
desta ata para referendo dos demais Diretores da ABEF, pelo que a escrevi, 
rubricando-a e assinando-a com o mesmo Diretor Vice-Presidente, 
representante da associada SONDOSOLO; Marco Aurélio Alves Costa, 
advogado OAB/SP 295.710, Diretor Executivo da ABEF e secretário 
designado desta sessão.  
 
 
 
 
________________________________      

  Eng. Gilberto Vicente Manzalli 
  Diretor Vice-Presidente da ABEF 
  Associada SONDOSOLO 
 
 

                                                                         _________________________ 
Marco Aurélio Alves Costa 
Diretor Executivo da ABEF 

OAB/SP 295.710 


