
    
  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  

 

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 3 DE SETEMBRO DE 2019, TERÇA-FEIRA, 8h00. 

   
 
  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 – Cionselheiro (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. 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, 3 de setembro de 2019, terça-
feira, 8h00. Ordem do Dia: 1) Leitura da ata de reunião de Diretoria e 
Conselho, de 20/08/2019. 2) Workshop BH – cravação com martelo 
hidráulico – GNG / ABEF – Relato do Vice-Presidente Eng. Rogério Almeida. 
3) GEOSUL 2019 / Joinville – SC / Participação da ABEF – Presença do 
Diretor Presidente Eng. Manzalli e minicurso a ser ministrado por associada 
da ABEF. 4) Lei Municipal de Mauá – SP – obriga a contratação de 
empregados que tenham domicílio “in loco”. 5) Revisões de normas da 
ABNT: 5.1. NBR 6122 - fundações; 5.2. NBR 11682 – Estabilidade de 
Encostas (Enga. Fernanda Nabão assessorar comissão). 5.3. Estudo 
Especial de Solos – reunião em 11/09/2019. 6) Manual da ABEF – 
Fundações – Atualização e disponibilização da versão digital // errata no 
Informativo Geotécnico. 7) Contas bancárias ABEF e SINABEF – passar do 
SAFRA para BRADESCO. 8) Informativo Geotécnico Set/2019 – temas. 9) 
isondagens – Prof. Eng. Diego Yañes – apresentação do assunto. Possível 
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evento a se realizar em 15/10/2019. 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 20/08/2019; 
2) O Diretor Vice-Presidente da ABEF, Eng. Rogério Almeida, da associada 
GNG, fez um breve relato sobre sua participação, como representante da 
ABEF, no 1º workshop sobre cravação de estacas com martelos vibratórios, 
promovido pela ABMS, em Belo Horizonte, a 30/08/2019, ocasião em que o 
Eng. José Cláudio Filho, sócio diretor de referida empresa GNG, ministrou 
palestra técnica sobre o assunto. Tal fato deverá ser divulgado no site e 
mídias sociais da ABEF. 3) Acerca da participação da ABEF na GEOSUL 
2019, a realizar-se em Joinville, SC, entre 17 e 19 de outubro próximo, 
decidiu-se por indicar as empresas associadas, com sede naquela região, ou 
seja, FUGRO, FUNDASUL e ESTAQ, para ministrarem palestras e 
minicursos sobre engenharia de fundações, focando em obras que tenham 
executado, de modo a contribuírem com esse importante evento promovido 
pela ABMS. O Diretor Presidente, Eng. Gilberto Manzalli, programar-se-á 
para estar presente. 4) Sobre a Lei Municipal de Mauá, SP, que obriga a 
contratação de empregados que tenham domicílio “in loco”, em face de 
consulta apresentada pelo Conselheiro Eng. George Teles, da associada 
SOLOTRAT, o Diretor Executivo e Jurídico, Adv. Marco Aurélio Alves Costa, 
apresentou seu parecer jurídico, o qual fica anexo a esta ata, colocando-se à 
disposição para acompanhar o caso com os engenheiros daquela empresa. 
5) No que diz respeito às revisões de normas da ABNT, de interesse da 
ABEF, notadamente a NBR 6122 - fundações; NBR 11682 – Estabilidade de 
Encostas a NBR sobre Estudo Especial de Solos, decidiu-se que a Enga. 
Fernanda Nabão poderá continuar a assessorar as respectivas comissões, 
arcando a ABEF com as despesas, desde que sempre previamente 
encaminhadas para aprovação. 6) Esta Diretoria e Conselho deliberou no 
sentido de se atualizar o Manual de Execução de Fundações da ABEF – 
Práticas Recomendadas, edição de dezembro de 2016, em sua versão 
digital (não impressa), mediante emissão de erratas, pelo que as comissões 
de autoria serão contatadas e coordenadas pela Enga. Fernanda Nabão. 
Essa edição digital revista deverá ser lançada, se possível, até dezembro de 
2019, no evento de confraternização de fim de ano da ABEF, devendo o 
mesmo texto digital, naturalmente, ter os mais seguros meios de proteção, 
de modo a evitarem-se reproduções não autorizadas. 7) Decidiu-se por abrir 
contas bancárias da ABEF no BRADESCO, o que também será feito pelo 
SINABEF, conforme tratado com a Diretoria daquela entidade, encerrando-
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se as contas no banco SAFRA. Naturalmente a conta SEFE 9 deverá 
permanecer ativa até que se resolvam as últimas transações relativas ao 
mesmo evento. 8) Foi aprovada a minuta do Informativo Geotécnico de 
setembro/2019, tendo sido apresentados, pelo Diretor Executivo e Jurídico, 
os temas que o comporão, faltando apenas a matéria técnica que será 
fornecida pela associada FUGRO. A publicação, apenas em versão digital, 
dar-se-á a 30/09/2019. 9) Realizou-se a reunião programada com o Prof. 
Eng. Diego Yañes, que fez uma breve apresentação sobre o sistema 
“isondagens”, que sua empresa desenvolve, sobre coleta e compilação de 
dados dessa natureza. Aprovou-se que sua empresa digitalize, respeitadas 
as questões de sigilo e de propriedade autoral da ABEF, todo o acervo do 
SEFE, desde a primeira versão até a última, conforme material impresso 
levantado pelo Diretor Executivo e Jurídico, Adv. Marco Aurélio Alves Costa. 
Decidiu-se por programar um evento sobre esse sistema, de modo a 
apresentá-lo, por intermédio da ABEF, às suas associadas, a todo o setor, à 
ABEG e à ABMS, tendo sido escolhida a data de 15/10/2019 e, por local, o 
salão de eventos do Villa-Lobos Office Park. Como tema extra pauta, 
considerou-se ajustar as contribuições associativas, devendo ser atualizado 
o cadastro de associadas, que data de 2017. 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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