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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 11 DE AGOSTO DE 2020, TERÇA-FEIRA, 9h00. 

   
 
  Participantes:  
 
    

Eng. Gilberto Vicente Manzalli – Diretor Presidente (SONDOSOLO). 
Eng. Rogério Amaral Pinto de Almeida – Diretor Vice-Presidente (GNG). 
Eng. Gustavo Roberto Ganzerli Nahas – Diretor Financeiro (GEOFIX).  
Eng. George Joaquim Teles de Souza – Diretor de Mercado (SOLOTRAT).  
Adv. Marco Aurélio Alves Costa – Diretor Executivo 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. Rebouças, n. 353, 7º andar, 74-A, Cerqueira 
Cesar, capital de São Paulo, SP, CEP 05.401-900, 11 de agosto de 2020, 
terça-feira, 9h00. Ordem do Dia: 1) Leitura da ata de reunião de Diretoria e 
Conselho de 28/07/2020. 2) Questões referentes a hora extra, cargo de 
confiança e terceirização da atividade fim. 3) Visita da representante da 
associada colaboradora CZM, Sra. Leandra Magalhães. 4) Visita da Enga. 
Carla Bonezi, representante da empresa FUNDASOL, proponente a 
associar-se à ABEF. Reunidos os membros acima qualificados, foram 
tomadas as seguintes decisões: 1) Lida e aprovada a ata de reunião de 
Diretoria e Conselho, de 28/07/2020. 2) O Diretor Executivo e Jurídico, Adv. 
Marco Aurélio Alves Costa, discorreu sobre questões referentes a hora extra, 
cargo de confiança e terceirização da atividade fim. Seu parecer jurídico 
sobre este tema deverá ser emitido e divulgado a todas as associadas da 
ABEF. 3) Foi recebida a representante da associada colaboradora CZM, Sra. 
Leandra Magalhães, que tratou de questões relativas ao aprimoramento 
técnico de máquinas e equipamentos de engenharia de fundações, tendo 
apresentado catálogo com algumas inovações, bem como a proposta para a 
organização de um evento, por intermédio da ABEF, que reúna as principais 
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empresas do setor, a fim de tratarem de questões técnicas, éticas e 
mercadológicas. Guardados os devidos cuidados e orientações dos órgãos 
oficiais de saúde, quanto à pandemia causada pelo Covid-19, o evento 
deverá ser presencial, sendo patrocinado pela CZM. 3) Foi também recebida 
a Enga. Carla Bonezi, representante da empresa FUNDASOL, que esteve se 
inteirando melhor sobre a ABEF, o SINABEF e suas atividades, visando a 
apresentar possível proposta para associar-se. Como tema extra pauta, o 
Diretor Vice-Presidente, Eng. Rogério Almeida, sugeriu que se tente, mais 
uma vez, levantar, perante as empresas associadas e o mercado em geral, 
informações básicas como número de equipamentos, empregados, 
faturamento etc, de modo a se mapear e melhor conhecer todo o setor de 
serviços de engenharia de fundações e geotecnia no Brasil. Por sua vez, o 
Diretor Presidente, Eng. Gilberto Manzalli, deliberou no sentido de se 
implementar um método, entre as empresas associadas da ABEF, para 
possível repercussão a todo o setor, visando à uniformização de cargos e 
funções dos empregados, devendo ser observada a legislação correlata, 
inclusive parâmetros do e-Social. Por fim, deve-se contatar o Diretor 
Presidente da ABEG, Prof. Eng. Milton Golombek, com a proposta de 
retomada das reuniões mensais com aquela Associação. Assim, lavrei a 
presente ata que, tendo sido lida em voz alta, foi aprovada pela Diretoria e 
Conselho Deliberativo e assinada pelo Diretor Presidente, 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, 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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