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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 17 DE JANEIRO DE 2017, TERÇA-FEIRA, 8:00h. 
 
  Participantes:  
   
  Eng. Clovis Salioni Junior – Diretor Presidente (GEOSONDA). 
  Eng. Gilberto Vicente Manzalli – Diretor Vice-Presidente (SONDOSOLO) 

Eng. Gustavo Roberto Ganzerli Nahas – Diretor Financeiro (GEOFIX).  
Participaram, também, representantes das associadas: R.FOÁ – Eng. 
Roberto José Foá; BRASFOND – Méd. Gianmarco Libano e PERFURAC – 
Eng. Marco Aurélio Andrés.  

 
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, 17 de janeiro de 2017, 8:00h. 
Ordem do dia: 1) Leitura da ata de reunião de Diretoria, de 29/11/2016. 2) 
Avaliação da festa de confraternização, Prêmio ABEF 2016 e lançamento do 
Manual de Fundações da ABEF. 3) Estratégias de venda do novo Manual de 
Fundações da ABEF – divulgação em sites, revistas, universidades etc. 4) 
Eleições de Diretoria e Conselho Deliberativo – 15/07/2017 – preparo para 
definir chapa eleitoral (gestão 2017/2020). 5) Contrato particular de obra – 
IMPREJ (Walter Iorio). 6) ArcelorMittal – associar-se à ABEF. 7) Parecer 
técnico para GEOFIX – estaca raiz – preparo de argamassa. 8) Agenda 
2017. 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 29/11/2016. 2) O evento de confraternização de fim 
de ano, Prêmio ABEF 2016 e lançamento do Manual de Fundações da ABEF 
foi avaliado como positivo, frisando-se que o coquetel deve ser oferecido 
logo de início, quando da chegada dos convidados. 3) Quanto à venda do 
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novo Manual de Fundações da ABEF, considerando-se que, doravante, será 
efetuada diretamente por esta Associação, há que se fortalecer sua 
divulgação por meio de circulares, sites, revistas, expondo-se a referida obra 
técnica, o máximo possível, em eventos do setor. Decidiu-se que 20% (vinte 
por cento) do total de exemplares, ou seja, 200 (duzentos) de 1.000 (um mil), 
serão oferecidos gratuitamente a universidades, faculdades, clientes, 
associações, sindicatos, federações, enfim, entidades ligadas ao setor. O 
valor para venda foi mantido em R$180,00 para não associadas e R$120,00 
para associadas, sendo as despesas de correio, naturalmente, assumidas 
pelo adquirente. 4) Sobre as eleições para Diretoria e Conselho Deliberativo 
da ABEF, da gestão de 2017 a 2020, tendo em vista que ocorrerão em julho 
deste ano, sendo a posse no mês de agosto imediato, esta Diretoria achou 
por bem dar início aos procedimentos preparatórios para o mesmo pleito. O 
Diretor Presidente da ABEF, Eng. Clovis Salioni Junior, representante da 
associada GEOSONDA S/A, embora, estatutariamente, possa lançar-se 
candidato à Presidência dessa nova gestão, consignou que prefere evitar 
essa continuidade, colocando-se à disposição para outro cargo na chapa a 
ser formada, preferencialmente, no Conselho Deliberativo, embora já seja 
Conselheiro Honorário, cargo nato e não eletivo. Em face disso, o Vice-
Presidente, Eng. Gilberto Vicente Manzalli, lançou-se candidato à 
Presidência da ABEF, representando a empresa associada SONDOSOLO 
Geotecnia e Engenharia Ltda., da qual é sócio diretor, o que foi plenamente 
apoiado pelos presentes. O Diretor Financeiro, Eng. Gustavo Roberto 
Ganzerli Nahas, da associada GEOFIX, embora tenha sido consultado sobre 
a possibilidade de assumir candidatura à mesma Presidência da ABEF, 
assinalou que prefere manter-se na chapa em formação, no mesmo cargo de 
Diretor Financeiro. Desse modo, a aludida chapa adquire o seguinte formato: 
Diretor Presidente – Gilberto Vicente Manzalli – SONDOSOLO; Diretor Vice-
Presidente – em aberto no momento; Diretor Financeiro – Eng. Gustavo 
Roberto Ganzerli Nahas – GEOFIX; Diretor de Mercado – em aberto, tendo 
já sido indicado, pelos presentes, o nome do Eng. Rogério Amaral Pinto de 
Almeida, da associada GNG, que ocupa, atualmente, este cargo, mas, por 
encontrar-se de férias, não está presente a esta reunião; Diretor de Eventos 
– em aberto, sendo que foi indicado o nome do Eng. Daniel de Freitas Iorio, 
da associada ENBRAGEO; Conselho Deliberativo, composto por três 
membros – Eng. Clovis Salioni Junior, da GEOSONDA, conforme por ele 
mesmo sugerido. Para as duas vagas remanescentes, uma permanece em 
aberto, tendo-se indicado, para a outra, o nome do Eng. George Joaquim 
Teles de Souza, da associada SOLOTRAT, que já ocupa tal posição 
atualmente. Restando, assim, a Vice-Presidência e uma vaga do Conselho 
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Deliberativo, esta Diretoria deliberou no sentido de emitir-se circular 
comunicando todas as associadas da ABEF, sendo certo que o nome do 
Eng. Walter Roberto Iorio, da associada ENBRAGEO, ausente por 
encontrar-se de férias, foi sugerido para compor chapa do SINABEF, como 
Diretor Presidente, o que, naturalmente, deverá ser definido por aquele 
respeitável Sindicato, bem como pelo próprio indicado. A ideia é renovar, o 
quanto mais possível, o quadro diretivo, convidando-se todas as empresas 
associadas a participarem, seja para completar a chapa em formação, seja 
para apresentação de outras chapas fechadas. Uma vez que se trata de 
trabalho voluntário, de alta responsabilidade e que exige tempo e muita 
dedicação dos gestores, vale consignar que se tem encontrado dificuldade 
para preenchimento de chapas. Considerado, assim, o processo de eleição 
deste ano de 2017, antes e com tempo hábil para tanto, deve-se proceder 
com a alteração e consolidação do Estatuto Social da ABEF, de modo a 
conferir ao Conselho Honorário o direito de fala e voto nas reuniões e 
assembleias, já que não faz sentido um órgão tão importante sem tais 
prerrogativas. Aproveitando a oportunidade, alterar-se-á a data das 
Assembleias Gerais Ordinárias da ABEF, de novembro para abril de cada 
ano, quando se têm os relatórios contábeis do ano anterior finalizados, para 
a devida apresentação nas mesmas assembleias que aprovam contas e 
orçamentos. 5) O Diretor Executivo, Adv. Marco Aurélio Alves Costa 
comentou sobre parecer jurídico que desenvolveu para a associada 
ENBRAGEO, a pedido do Eng. Walter Iorio, acerca de cláusula com efeito 
de exceção de contrato não cumprido, mais precisamente, embasado no 
artigo 476 do Código Civil Brasileiro, o que poderá ser replicado para as 
empresas associadas da ABEF e SINABEF. 6) Sobre a solicitação da 
empresa ARCELORMITTAL para associar-se à ABEF, esta Diretoria 
agradeceu o interesse, mas, com base no Estatuto Social, teve que decidir 
pelo indeferimento, uma vez que esta associação reúne somente empresas 
que executam engenharia de fundações e geotecnia, decisão, aliás, 
repetidas vezes tomadas por este colegiado, o que deve servir, em definitivo, 
para as demais solicitações dessa natureza, sem necessidade de trazer à 
pauta novamente. 7) A pedido do Eng. Gustavo Roberto Ganzerli Nahas, da 
associada GEOFIX, comentou-se parecer técnico acerca de preparo de 
argamassa em campo de obra, estudo este desenvolvido pela consultora 
Enga. Fernanda Nabão, com o crivo desta Associação, o qual também 
poderá ser disponibilizado para as demais associadas da ABEF e SINABEF. 
8) Sobre a agenda de 2017, decidiu-se que, não obstante seja ano eleitoral 
para as gestões da ABEF e do SINABEF, devem-se, o quanto possível, 
realizar eventos conjuntos das duas instituições, com temas de engenharia 
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de fundações e geotecnia, pela ABEF, e assuntos jurídicos, institucionais, 
administrativos, financeiros, econômicos etc, pelo SINABEF. Formada a 
agenda, deve a mesma ser divulgada entre Diretores, Conselheiros e 
associadas. Assim, lavrei a presente ata que, tendo sido lida em voz alta, foi 
aprovada pela Diretoria e assinada pelo Diretor Presidente, Eng. Clovis 
Salioni Junior, da associada GEOSONDA, e por mim Marco Aurélio Alves 
Costa, advogado OAB/SP 295.710, Diretor Executivo da ABEF e secretário 
designado para esta sessão.  

 
 
 

________________________________      
  Eng. Clovis Salioni Junior  
  Diretor Presidente da ABEF 
  Associada GEOSONDA 
 

                                                                         _________________________ 
Marco Aurélio Alves Costa 
Diretor Executivo da ABEF 

OAB/SP 295.710 
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