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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 28 DE JULHO 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) Ratificação da 
agenda do segundo semestre de 2020 (reuniões de Diretoria, Conselho 
e Associadas). 2) Definição de metas da gestão 2020/2023. 3) Estaca 
Strauss no Manual da ABEF – questões de norma da ABNT (Fernanda 
Nabão, Urbano, Fred). 4) Informativo Geotécnico – Homenagem Prof. 
Saes. 5) CZM – caso Rei da Hélice. 6) Proposta empresa ONE – 
sistema de análise de folha de pagamento – recuperação de tributos 
pagos indevidamente – (análise gratuita, honorários sobre valores 
recuperáveis pagos “ad exitum”). 7) Proposta TTV (mesmo objeto do 
item 1.6. supra). 8) Assinatura de procurações pelo Diretor Presidente 
(Banco Itaú). Reunidos os membros acima qualificados, foram tomadas 
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as seguintes decisões: 1) Foi definida a agenda do segundo semestre 
de 2020, tendo sido marcadas as datas das reuniões de Diretoria, 
Conselho e de empresas associadas, dentre outros eventos. 
Consideradas as restrições impostas pela pandemia causada pelo 
Covid-19, decidiu-se por não fazer a festa de confraternização de fim 
de ano, com a reunião de muitos convidados, como de praxe, mas 
apenas um almoço com os membros da Diretoria e Conselho. 2) Foram 
mantidas as metas de gestão para o triênio de 2020/2023, conforme já 
aprovadas anteriormente, inclusive com ratificação pelos 
representantes das empresas associadas. 3) Acerca das divergências 
entre as orientações contidas no Manual de Execução de Fundações 
da ABEF, edição de dezembro/2016, e as alterações incluídas na 
recente revisão da  ABNT/NBR 6122, de setembro de 2019, 
especificamente sobre Estaca Strauss, deve-se promover uma reunião 
com os consultores Eng. Urbano Alonzo Rodriguez e Eng. Frederico 
Falconi, com a presença da Enga. Fernanda Nabão. Ao que parece, 
segundo executores e outros conhecedores do assunto, as orientações 
do Manual da ABEF estão corretas, mas essa discordância em relação 
à recente revisão da citada norma da ABNT deve ser resolvida o 
quanto antes. 4) Quanto à solicitação da associada colaboradora CZM 
para participar de reunião com a Diretoria da ABEF, a fim de tratar de 
assuntos de seu interesse, fica a mesma convidada a enviar 
representante na próxima reunião de 11/08/2020. 5) Foram analisadas 
as propostas dos escritórios ONE e Trevisan, Tanaka e Vieira 
Advogados, que têm por objeto as análises jurídica, contábil e tributária 
de empresas, de modo a buscar eventuais créditos e a possibilidade de 
compensação tributária. Os serviços desenvolvem-se tanto na área 
administrativa como na esfera judicial, sendo os honorários devidos 
somente na condição de êxito. Foi aprovada a proposta do escritório 
Trevisan, que poderá contatar empresas associadas da ABEF que 
tenham interesse em submeter seus documentos à análise, sem custo, 
tudo com acompanhamento do Diretor Executivo e Jurídico da ABEF. 
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, 
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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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