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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 19 DE JANEIRO DE 2016, TERÇA-FEIRA, 8:00h. 
 
 
Participantes:  
 
Eng. Clovis Salioni Junior – Diretor Presidente (GEOSONDA). 
Eng. Gilberto Vicente Manzalli – Diretor Vice-Presidente (SONDOSOLO). 
Eng. Gustavo Roberto Ganzerli Nahas – Diretor Financeiro (GEOFIX). 
Eng. Walter Roberto Iorio – Diretor de Eventos (ENBRAGEO). 
 
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, 19 de janeiro de 2016, 8:00h. 
Ordem do dia: 1) Assinatura da ata de reunião de Diretoria, de 5 de janeiro 
de 2016, já aprovada por e-mail, para sua devida ratificação. 2) Confirmação 
da agenda de 2016 (primeiro semestre). 3) Código de Ética da ABEF – 
análise conjunta da Diretoria, para finalização e definição da data de 
Assembleia Geral Extraordinária, para votação e vigência. 4) Atestado de 
Regularidade Jurídica, a ser emitido pela ABEF, para suas empresas 
associadas – análise conjunta da Diretoria sobre a relação de documentos 
exigíveis para implantação. 5) Promoção de Amanda de Freitas 
(recepcionista) para auxiliar administrativa, passando a administrar sites da 
ABEF e SINABEF, além das funções que já exerce, mediante adequação 
salarial. 6) Apresentação da Enga. Fernanda Nabão – consultora sobre os 
Manuais da ABEF (Fundações / Geotecnia) e normas ABNT, MTPS etc. 
Reunidos os membros acima qualificados, foram deliberados os assuntos da 
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Ordem do Dia, conforme segue: 1) Embora a ata de reunião de Diretoria, de 
5 de janeiro de 2016, já tivesse sido lida e aprovada pelos Diretores, 
individualmente, por e-mail, considerada a relevância dos assuntos tratados, 
o Diretor Vice-Presidente, Eng. Gilberto Vicente Manzalli, da associada 
SONDOSOLO, fez questão de solicitar ao Diretor Executivo, Adv. Marco 
Aurélio Alves Costa, que a mesma fosse lida em voz alta, como de praxe, 
para sua devida ratificação, no que foi atendido prontamente, tendo sido, 
então, formalmente aprovado o referido documento, com todas as 
deliberações nele contidas. 2) Foi confirmada a agenda da ABEF para o 
primeiro semestre de 2016, com todos os eventos devidamente 
programados. 3) No que diz respeito à minuta do Código de Ética da ABEF, 
embora os senhores Diretores tenham solicitado que fosse encaminhada por 
e-mail, para análise mais criteriosa, o Diretor Executivo Adv. Marco Aurélio 
Alves Costa pediu licença para ler os pontos principais em voz alta, e, tendo 
sido atendido, procedeu dessa forma, deliberando-se, conjuntamente, sobre 
os mesmos itens. Ainda assim, o documento será encaminhado em arquivo 
digital, para manifestação individual de todos os Diretores, devendo ser 
enviado, também, para todas as empresas associadas, solicitando que se 
manifestem até 25/02/2016, para a posterior realização de Assembleia Geral 
Extraordinária, marcada para 01/03/2016, às 8:00h, cuja ordem do dia será a 
aprovação ou a rejeição do mesmo Código. 4) Acerca do “Atestado de 
Regularidade Jurídica”, a ser emitido pela ABEF, para as empresas 
associadas que estejam sanadas sob este aspecto, cogitou-se de retomar o 
procedimento do SELO ABEF, implantando-o desde já, de modo a avançar 
para a fase de “Habilitação Técnica”. Entretanto, considerada a persistência 
das crises política e econômica que assolam o país e, frontalmente, o setor 
de engenharia de fundações e geotecnia, bem como o custo que isso gerará 
para as empresas associadas, descartou-se tal ideia, adiando-se a 
implantação do referido SELO para momento mais oportuno. Assim, ficou 
definido que o “Atestado de Regularidade Jurídica” deverá ser adotado tão 
logo possível, neste primeiro semestre de 2016, versando apenas sobre seu 
objeto, ou seja, a documentação das empresas, conforme já ordenada por 
lei. A Diretoria decidirá, então, sobre a relação de documentos exigíveis para 
expedição de tal Atestado, tomando-se por base a legislação vigente e o 
Regulamento do SELO ABEF, em sua primeira fase. O Atestado será 
divulgado perante instituições públicas e privadas e a empresa associada 
que o obtiver poderá apresentá-lo publicamente, sendo certo que a ABEF, 
quando consultada, poderá informar acerca da empresa que possui tal 
documento, inclusive, disponibilizando tal informação em seu site. 5) Foi 
aprovada a promoção da empregada Amanda de Freitas, do cargo de 
recepcionista para auxiliar administrativa, a qual passará a exercer, além das 
atribuições atuais, a administração dos sites da ABEF e do SINABEF, bem 
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como outras atividades compatíveis com sua formação e capacidade, 
mediante adequação salarial, com aumento de R$500,00 (quinhentos reais) 
nos vencimentos atuais, que são de R$1.300,00 (um mil e trezentos reais) 
mensais. O contrato com o consultor Pedro Haddad, consequentemente, foi 
rescindido, tendo-se concluído que, para a cobertura e reportagem dos 
eventos realizados pela ABEF, será mais vantajoso contratar prestador de 
serviço pontualmente, ou seja, por evento. 6) Foi apresentada a esta 
Diretoria a Engenheira Civil Fernanda Nabão, com prática em engenharia de 
fundações e geotecnia, por mais de 14 anos, e especialização em segurança 
do trabalho. Essa profissional prestará serviços de consultoria referentes à 
revisão do Manual de Fundações da ABEF, criação do Manual de Geotecnia 
da ABEF e acompanhamento de normas junto à ABNT e Ministério do 
Trabalho e Previdência Social, nos moldes constantes da ata de 05/01/2016, 
base para o contrato que será celebrado. Foram tratados os seguintes 
assuntos extra pauta: 7) O Diretor Vice-Presidente da ABEF, Eng. Gilberto 
Vicente Manzalli, da associada SONDOSOLO, solicitou ao Diretor Executivo, 
Adv. Marco Aurélio Alves Costa, parecer jurídico acerca da questão referente 
à oferta e supressão, pelos empresários aos empregados, de benefícios 
facultativos, especificamente, planos de saúde, focando-se no risco de 
incorporação de tal benefício no contrato de trabalho, consideradas decisões 
de Tribunais da Justiça do Trabalho neste sentido. O referido advogado 
assinalou que emitirá o parecer nos próximos dias, enviando-o, por e-mail, à 
Diretoria e empresas associadas, bem como disponibilizando nos sites da 
ABEF e SINABEF, na área restrita. 8) O Diretor Vice-Presidente também 
questionou sobre o andamento dos assuntos da chamada Pauta Geral, com 
32 itens, especificamente sobre a retenção contratual e o arquivo trabalhista 
inerente aos contratos com as construtoras, ao que o Diretor Executivo Adv. 
Marco Aurélio Alves Costa respondeu que tais assuntos vêm sendo bem 
conduzidos com a Presidência, Diretoria e Departamento Jurídico do 
SINDUSCON-SP, tudo conforme reunião realizada com aquele Sindicato, a 
26/11/2015, com as presenças do Diretor de Eventos da ABEF, Eng. Walter 
Roberto Iorio, da associada ENBRAGEO, do Diretor Presidente do SINABEF, 
Eng. Roberto José Foá, da associada R.FOÁ., e do próprio Diretor Executivo. 
9) Também por suscitação do Diretor Vice-Presidente da ABEF, Eng. 
Gilberto Vicente Manzalli, com aprovação dos demais Diretores presentes, 
tendo em vista as infrutíferas abordagens amigáveis junto aos CREA’s de 
São Paulo, Rio de Janeiro e outros, bem como perante o CONFEA, decidiu-
se por tomar medidas judiciais cabíveis contra a absurda exigência, por parte 
daqueles órgãos, de um engenheiro civil, responsável técnico pelas obras, 
com domicílio e registro exclusivo no CREA do Estado onde se executa o 
serviço; bem como acerca da questão referente às infindáveis ART’s, de 
cunho claramente arrecadatório, sem contraprestação alguma para a classe 
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de engenheiros. Será contratado advogado especialista em contencioso para 
propositura das ações judiciais cabíveis. 10) Foi aprovada a associação da 
empresa DAMASCO PENNA, CNPJ n. 43.463.173/0001-59. 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 Presidente da ABEF, Eng. 
Clovis Salioni Junior, da associada GEOSONDA; e por mim, Marco Aurélio 
Alves Costa, advogado OAB/SP 295.710, Diretor Executivo da ABEF / 
SINABEF e secretário designado desta sessão. 
 
 
 
 
________________________________      
Eng. Clovis Salioni Junior  
Diretor Presidente da ABEF 
Associada GEOSONDA 

 
 
                                                                             

_________________________ 
Marco Aurélio Alves Costa 
Diretor Executivo da ABEF 

OAB/SP 295.710 


