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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 27 DE SETEMBRO DE 2016, TERÇA-FEIRA, 10:30h. 

 
  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, 27 de setembro de 2016, 8:00h. 
Ordem do dia: 1) Leitura da ata de reunião de Diretoria, de 23/08/2016. 2) 
Departamento jurídico da ABEF – efetuar cobranças de retenções e demais 
créditos que as associadas possuam em relação a seus clientes / devedores. 
3) SEFE 9 – definir local do evento e promotora (ACQUA / MCI?) para 
reservas e planos de lançamento em 2017. 4) Estande da ABEF no 
COBRAMSEG 2016. 5) Consulta técnica da associada TECNORD. 6) Ação 
CONFEA / CREA – posicionamento. 7) Confraternização de fim de ano e 
Prêmio ABEF 2016 (detalhes). 8) Manual da ABEF – posicionamento (Enga. 
Fernanda Nabão). 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 23/08/2016. 2) Sobre a constituição de um 
departamento jurídico na ABEF, para efetuar cobranças de créditos para 
suas empresas associadas, o Diretor Executivo, Adv. Marco Aurélio Alves 
Costa, esclareceu que a Lei Federal n. 8.906/1994, que dispõe sobre o 
Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil - OAB, veda tal 
prática. Um departamento jurídico interno poderia defender interesses 
diretos da ABEF, inclusive executando judicialmente seus eventuais 
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devedores, todavia, por força da referida lei, não poderia atuar da mesma 
forma para terceiros, nem mesmo para suas empresas associadas, atividade 
privativa de advogados e de escritórios de advocacia. Poderia a ABEF, 
entretanto, havendo interesse das referidas empresas associadas, constituir 
profissional do Direito ou firma com expertise na matéria e dotada de 
estrutura operacional para execução de tais serviços de recuperação de 
créditos. Para tanto, naturalmente, as empresas deverão despender valores 
a mais que a atual mensalidade, podendo-se negociar, como de praxe, parte 
da remuneração de honorários do prestador de serviços em percentual sobre 
o êxito obtido. Decidiu-se, então, adiar essa questão para outra ocasião. 3) 
Sobre o SEFE 9, o Diretor de Eventos da ABEF, Engenheiro Walter Roberto 
Iorio, solicitou que se entrasse em contato com a empresa ACQUA / MCI 
para tratar de valores de sua consultoria para organização do evento, bem 
como para solicitar informações sobre o TRANSAMÉRICA, como o valor de 
locação de espaço e reserva de datas. Os Diretores entendem, desde já, 
que o lançamento do SEFE 9, considerada a crise econômica que ainda 
persiste no país, deva ocorrer em meados de 2017, sendo o evento 
realizado no final de 2018, nos meses de outubro ou novembro. Deve-se 
convidar a Sra. Monique Funque e Sr. Rodrigo Cordeiro para reunião a ser 
agendada em breve na ABEF, justamente para tratar dos detalhes do SEFE 
9. 4) No que diz respeito ao estande da ABEF no COBRAMSEG 2016, 
conforme foi proposto pela ABMS-SP, ou seja, pelo Eng. Celso Corrêa, 
considerando-se que a ABMS-MG, após reunião realizada com a ABEF, na 
Conferência em Tecnologia de Fundações, na UNICAMP, em abril de 2016, 
com o Eng. Ivan Vianna e Enga. Cássia Andrade, sequer convidou esta 
Associação (ABEF) para compor mesa, ministrar palestras, cursos ou 
qualquer atividade, esta Diretoria decidiu não participar oficialmente daquele 
evento em Belo Horizonte, esperando, ainda, que a questão referente à 
participação nos resultados de eventos organizados em comum pelas 
entidades seja resolvida de alguma forma. Ademais, apesar de o Diretor 
Executivo ter comentado com o Eng. Celso Correa, da ABMS-SP, que jamais 
viu repasses de receitas sobre o livro FUNDAÇÕES para a ABEF, nenhuma 
posição mais foi apresentada por aquela entidade, até o momento. 5) 
Consulta técnica da associada TECNORD - este assunto será discutido com 
a ABEG e, se de fato constatada incongruência na NBR 6122/2010, 
conforme aponta aquela empresa associada, a ABEF buscará o devido 
saneamento quando da revisão da mesma norma perante a ABNT, processo 
já iniciado por iniciativa desta Associação. 6) Ação CONFEA / CREA – o 
Diretor Executivo, Adv. Marco Aurélio Alves Costa, informou que já solicitou 
ao advogado externo, Dr. Luís Fernando Xavier Soares de Mello, que 
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avance com a questão no contencioso. 7) Sobre a confraternização de fim 
de ano e Prêmio ABEF 2016 decidiu-se o seguinte: A) Foram aprovados os 
valores a seguir: R$350,00 para um segurança, R$150,00 para limpeza e 
R$1.000,00 para aluguel do espaço. B) Serão oferecidos salgadinhos (três 
ou quatro tipos), montando-se mesa para “self service”. Dois garçons 
deverão ser contratados para servirem vinho, whisky, água e refrigerante. 
Deve-se, contudo, efetuar cotação de buffets para tal serviço. A ABEF já tem 
estocadas garrafas suficientes de vinho. Existem, também guardadas, duas 
garrafas de Johnny Walker Red Label, devendo comprar-se mais duas. Essa 
bebida é remanescente do evento de confraternização de 2015. Deve-se 
contratar locação de chopeira com fornecimento de um barril de 30 litros. 
Será montada mesa para Diretores e Conselheiros da ABEF / SINABEF, 
bem como selecionada uma “play list” de músicas do tipo “lounge” para 
serem executadas enquanto os logotipos das empresas associadas serão 
projetados em telão. Na ocasião, será entregue a placa do Prêmio ABEF 
2016 e lançado o Manual de Fundações da ABEF. A Assembleia Geral 
Ordinária para aprovação de contas de 2016 e do orçamento de 2017 será 
realizada noutra ocasião e não mais nesse evento de fim de ano, uma vez 
que já se notou, por experiências anteriores, que as atenções ficam um 
pouco dispersas. 8) A Enga. Fernanda Nabão, consultora externa, reuniu-se 
com o Diretor Vice-Presidente da ABEF, Eng. Gilberto Vicente Manzalli, 
posicionando-o sobre o andamento da revisão do Manual de Fundações da 
ABEF, assunto este que está sob sua coordenação. 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 
SONDOSOLO, 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 Financeiro da ABEF 
  Associada SONDOSOLO 

                                                                         _________________________ 
Marco Aurélio Alves Costa 
Diretor Executivo da ABEF 

OAB/SP 295.710 


