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ATA DE REUNIÃO DE DIRETORIA E CONSELHO DA  
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EMPRESAS DE ENGENHARIA DE 

FUNDAÇÕES E GEOTECNIA - ABEF 
CNPJ n. 57.652.075/0001-74 

DIA 14 DE MAIO DE 2019, TERÇA-FEIRA, 8h00 
 
Participantes:  

 
   
  Eng. Gilberto Vicente Manzalli – Diretor Presidente (SONDOSOLO). 
  Eng. Rogério Amaral P. de Almeida – Diretor Vice-Presidente (GNG).  
  Eng. Gustavo Roberto Ganzerli Nahas – Diretor Financeiro (GEOFIX). 
  Eng. George Joaquim Teles de Souza – Conselheiro (SOLOTRAT).  
  Adv. Marco Aurélio A. Costa – Diretor Exec. e Jurídico ABEF/SINABEF. 

 
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, 14 de maio de 2019, terça-feira, 
8h00. Ordem do dia: 1) Leitura da ata de reunião de Diretoria e Conselho, de 
30/04/2019. 2) Medidas contra predadores de mercado. 3) Relato sobre 
reunião do CONEF, no interior de São Paulo, ocorrida a 9 de maio de 2019, 
da qual participou o Diretor Presidente Eng. Gilberto Manzalli. 4) Relato 
sobre a 1ª Consulta Pública acerca da revisão da NBR 6122. 5) Planta 
atualizada do SEFE 9. 6) Desempenho das empresas da ABEF em face da 
Comissão Técnica do SEFE9. 7) Reclamações de expositores do SEFE9. 8) 
Membros do CONEF – solicitação de desconto nas inscrições do SEFE9. 9) 
FUNDESP – requerimento para associar-se à ABEF. 10) Apoio institucional a 
evento do SINDUSCON-SP, a realizar-se em agosto de 2019. Reunidos os 
membros acima qualificados, foram tomadas as seguintes deliberações 
sobre a ordem do dia: 1) Lida e aprovada a ata de reunião de Diretoria e 
Conselho, de 30/04/2019. 2) Acerca das medidas contra predadores de 
mercado, de modo a cumprir com disposição estatutária da ABEF, a Diretoria 
e Conselho decidiram por fomentar os órgãos fiscalizadores oficiais, bem 
como os sindicatos laborais, com informações necessárias para tanto, 
buscando, o quanto possível, orientar as empresas associadas da ABEF, 
que estiverem irregulares, no sentido de regularizarem suas operações em 
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face da lei e dos procedimentos normativos, bem como de modo a 
respeitarem os estudos de custos que vem sendo desenvolvidos. Após o 
SEFE9, novas medidas serão tomadas acerca deste assunto. 3) Quanto à 
reunião do CONEF, realizada no interior de São Paulo, a 9 de maio de 2019, 
da qual participou o Diretor Presidente Eng. Gilberto Manzalli, relatou o 
mesmo que, na ocasião, parabenizou o Sr. Rodrigo Gontijo pelo movimento 
que criou e mantém, no sentido de reunir as empresas do setor para tratar 
de assuntos de interesse comum, deixando claro que a ABEF é uma 
instituição sem fins lucrativos, independente e autônoma, que, há quase 40 
anos, atua em favor de suas empresas associadas, em prol da otimização 
constante da engenharia de fundações e geotecnia, da livre concorrência, 
com base na observação das leis, das normas da ABNT, NR’s do Ministério 
do Trabalho e da ética de mercado, estando aberta às empresas que se 
interessarem por se associar, mediante procedimento estatutário próprio. 
Sobre os estudos de custos que a ABEF vem desenvolvendo, uma vez 
questionado pelo dirigente do CONEF se poderia divulgá-los, o Diretor 
Presidente da ABEF deixou claro que se destinam à Caixa Econômica 
Federal, órgão solicitante dos aludidos estudos, para aprimoramento do 
SINAPI e, sendo um trabalho que tem caráter público, nada impede que seja 
amplamente divulgado, sendo certo que, considerada sua complexidade, 
ainda não está concluído. 4) Consideradas as presenças do Eng. Frederico 
Falconi e da Enga. Fernanda Nabão, que conduzem, pela ABNT, a revisão 
da NBR 6122,  foi feito pelos mesmos um breve relato sobre a 1ª Consulta 
Pública da mesma norma, ocorrida a 07/05/2019, sendo que algumas 
questões polêmicas, aparentemente, foram resolvidas a contento, ficando 
outras questões cruciais, como trilhos e ventos, para serem tratadas na 2ª 
Consulta Pública, agendada para 21/05/2019. 5) Foi apresentada a planta 
atualizada do SEFE 9, com muita diferença em ralação à planta de 
lançamento, o que, naturalmente, gerou alguns protestos por parte de 
patrocinadores adquirentes de estandes. Será feito novo estudo no sentido 
de melhor ocupar os espaços sem aproveitamento. 6) Considerando que as 
empresas associadas da ABEF possuem rico acervo de obras executadas 
com sucesso, havendo baixo aproveitamento desse material em face dos 
SEFE’s, há que se provocar as mesmas para, o quanto possível, preparem 
trabalhos a serem expostos nos eventos futuros da ABEF, o que contribuirá 
não somente para uma maior exposição da empresa, mas para destaque da 
ABEF e aprimoramento da engenharia de fundações e geotecnia, sendo 
isso, afinal, um dos principais objetivos estatutários desta Associação. 7) 

mailto:abef@abef.org.br
http://www.abef.org.br/


    
  Fls. _______                                                                                                    

 

 
Av. Queiroz Filho, 1.700, 7º andar, conjunto 716, Condomínio Villa Lobos Office Park, Torre E 
Vila Hamburguesa, São Paulo, SP, CEP 05319-000, fones: (11) 3052-1284 (11) 3885-1735  

E-mail: abef@abef.org.br   //  Website: www.abef.org.br  

 

Acerca das reclamações dos expositores do SEFE 9, a grande maioria 
concentra-se nessa questão da nova planta de estandes, devido ao 
remanejamento de localizações, sendo também apontado o atraso no envio 
do manual de expositores e problemas com o site de inscrições, questões 
que já foram apresentadas à empresa Q.E. para providências urgentes. 8) 
Sobre a solicitação dos membros do CONEF para descontos nas inscrições 
do SEFE 9, decidiu-se que devem os mesmos adequar-se aos 
procedimentos gerais do evento. Qualquer benefício especial geraria 
injustiças com associados e patrocinadores. 9) Quanto ao requerimento da 
empresa FUNDESP para associar-se à ABEF, analisada a documentação 
apresentada, identificaram-se irregularidades, as quais devem ser apontadas 
à mesma proponente, abrindo-se prazo de 30 dias para, querendo, saná-los 
e reapresentá-los à reapreciação desta Diretoria e Conselho. 10) Foi 
aprovado o apoio institucional da ABEF a evento do SINDUSCON-SP, 
acerca de obras de infraestrutura, a realizar-se em agosto de 2019. Assim, 
lavrei a presente ata que, tendo sido lida em voz alta, foi aprovada pelos 
presentes e assinada pelo Diretor Presidente da ABEF, Eng. Gilberto Vicente 
Manzalli, da associada SONDOSOLO, e por mim Marco Aurélio Alves Costa, 
advogado, inscrito na OAB/SP sob o número 295.710, Diretor Executivo e 
Jurídico da ABEF/SINABEF, nomeado secretário para esta sessão.  

 
 
 

 
___________________________________      

  Eng. Gilberto Vicente Manzalli  
  Diretor Presidente da ABEF 
  Associada SONDOSOLO 
 

   
  ____________________________ 

  Marco Aurélio Alves Costa 
  Diretor Executivo e Jurídico da ABEF 

  OAB/SP 295.710 
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