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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 9 DE AGOSTO DE 2016, TERÇA-FEIRA, 8:00h. 

 
  Participantes:  
 
  Eng. Gustavo Roberto Ganzerli Nahas – Diretor Financeiro (GEOFIX). 

Eng. Rogério Amaral Pinto de Almeida – Diretor de Mercado (GNG).  
  Eng. Walter Roberto Iorio – Diretor de Eventos (ENBRAGEO).  
 

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, 9 de agosto de 2016, 8:00h. 
Ordem do dia: 1) Leitura da ata de reunião de Diretoria, de 26/07/2016. 2) 
Transferências de valores das contas da ABEF do Itaú para o Safra – 
relatório do Diretor Executivo e definição sobre aplicações. 3) Eventos ABEF 
+ ABMS + ABEG + SINABEF: redefinição de percentuais de participação nos 
resultados para efetiva celebração de convênio escrito. 4) Posicionamento 
sobre a NBR 19286 – Terra Armada – Impugnação da ABEF / SINABEF. 5) 
Assinatura de documentos (atas anteriores aprovadas / contrato advogado – 
ação CREA / recibo ABMS – CTF Campinas). 6) Reunião com gerentes do 
SAFRA – habilitação de acesso do Diretor Financeiro Gustavo Nahas. Breve 
apresentação sobre seguros = agendado para 9:00h. 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 
26/07/2016. 2) O Diretor Executivo, Adv. Marco Aurélio Alves Costa, 
apresentou, juntamente com os respectivos extratos bancários, relatório 
sobre as transferências de valores que efetuou das contas da ABEF do ITAÚ 
para o SAFRA, mediante procuração que lhe foi outorgada pelo Diretor 
Presidente, Eng. Clovis Salioni Junior, com fins específicos para tanto. 
Conforme demonstrado, foram transferidos R$1.387.000,00 (um milhão e 
trezentos e oitenta e sete mil reais) para a agência n. 0198, conta corrente n. 
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1881-0, do banco SAFRA, permanecendo R$25.711,62 na conta 11157-9, 
da agência 4073 do Itaú e R$382,39 na conta 13430-8 da mesma agência 
do Itaú (saldos de 05/08/2016 – extratos anexos). Do montante transferido 
para o SAFRA, R$1.300.000,00 serão aplicados em fundos de renda fixa, 
conforme já havia sido deliberado em reuniões anteriores desta Diretoria, 
permanecendo R$87.000,00 em conta corrente, para eventual 
movimentação. 3) No que diz respeito aos eventos promovidos pela ABEF, 
em especial o SEFE, esta Diretoria decidiu por manter a mesma dinâmica de 
organização ora praticada e pretende continuar contando com apoios de 
outras entidades, como ABEG, ABMS e SINABEF. Entretanto, tendo em 
vista que a ABMS não vem observando acordo verbal firmado em almoço de 
2013, do qual participaram os Engenheiros Walter Roberto Iorio, José Luiz 
de Paula Eduardo e Celso Nogueira Corrêa, então presidentes da ABEF, 
ABEG e ABMS-SP, acordo este que previa 20% (vinte por cento) de 
participação nos resultados para a entidade apoiadora, ficando o restante 
com a proprietária e promotora do evento, decidiu-se que novo percentual 
será oferecido pela ABEF quando das tratativas para realização do evento, 
mediante convênio celebrado expressa e previamente. De fato, a ABMS 
sequer se manifestou acerca da minuta de convênio que foi, repetidamente, 
enviada, a partir de 22/03/2016, pelo Diretor Executivo, Adv. Marco Aurélio 
Alves Costa, para celebração nos termos do referido acordo verbal de 2013. 
Ademais, a ABMS não tomou nenhuma providência efetiva sobre esse 
assunto, mesmo quando cobrada pelo Diretor de Eventos da ABEF, Eng. 
Walter Roberto Iorio, na pessoa do Eng. Celso Nogueira Corrêa, por ocasião 
em que, coincidentemente, o Diretor Presidente Nacional daquela entidade, 
Eng. André Assis, encontrava-se em sua sede, em São Paulo, nos dia 4 e 5 
de agosto próximo passado. Notável, também, foi o silêncio da ABMS-MG 
após a reunião, sobre o COBRAMSEG 2016, realizada com a ABEF / 
SINABEF e a ABEG, por ocasião do CTF – Campinas, a 1º/04/2016, quando 
os diretores daquele núcleo mineiro, Eng. Ivan Vianna e Enga. Cássia 
Andrade, foram informados do referido percentual de 20% nos resultados. É 
justamente em função do aqui exposto que a Diretoria da ABEF deliberou 
nesse sentido, ou seja, manter a dinâmica para organização de eventos, 
mas oferecer percentuais de participação nos resultados quando da 
realização dos mesmos, tão somente mediante convênio expressamente 
assinado pelas partes. 4) Tendo em vista a dimensão que alcançou a 
impugnação da ABEF e do SINABEF contra o projeto de norma de Terra 
Armada, na ABNT, o Diretor de Eventos, Eng. Walter Roberto Iorio, que vem 
acompanhando o caso pessoalmente, achou por bem posicionar seus pares, 
nesta Diretoria, tendo concluído que o grupo interessado na aprovação do 



                                                                                         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, fone: 3052-1284   
e-mail: abef@abef.org.br                                                                    Website: www.abef.org.br 

 

referido projeto parece visar mais a interesses comerciais que técnicos. 
Todavia, o irregular intento foi realmente barrado na ABNT, em virtude da 
aludida impugnação apresentada pela ABEF / SINABEF, sendo que o novo 
grupo de estudos constituído por várias entidades interessadas, inclusive 
esta Associação, representada pela consultora externa Enga. Fernanda 
Nabão, conduzirá, perante o CB-002 da ABNT, a aprovação de norma geral 
sobre estruturas para solos reforçados, o que incluirá o sistema de terra 
armada, alcançando-se, assim, uma solução viável para todos. 5) 
Considerada a ausência previamente justificada do Diretor Presidente da 
ABEF, Eng. Clovis Salioni Junior, os documentos que seriam por ele 
assinados serão encaminhados à GEOSONDA ou apresentados na reunião 
de 23/08/2016. 6) O Diretor Financeiro, Eng. Gustavo Roberto Ganzerli 
Nahas, e o Diretor Executivo, Adv. Marco Aurélio Alves Costa, receberam a 
gerente do SAFRA, Sra. Carla Gonzalez, ocasião em que lhes foram 
entregues os tokens dos operadores das novas contas da ABEF e do 
SINABEF no referido Banco SAFRA, bem como confirmada a aplicação do 
valor de R$1.300.000,00 em fundos de renda fixa. A apresentação do Banco 
Safra sobre seguros de vida, RC Profissional, seguro de obra, etc foi 
transferida para outra ocasião a ser previamente agendada. Assim, lavrei a 
presente ata que, tendo sido lida em voz alta, foi aprovada pela Diretoria e 
assinada pelo Diretor Financeiro, Eng. Gustavo Roberto Ganzerli Nahas, da 
associada GEOFIX, e por mim Marco Aurélio Alves Costa, advogado 
OAB/SP 295.710, Diretor Executivo da ABEF e secretário designado para 
esta sessão.  
 

 
 

________________________________      
  Eng. Gustavo Roberto Ganzerli Nahas 
  Diretor Financeiro da ABEF 
  Associada GEOFIX 

                                                                         _________________________ 
Marco Aurélio Alves Costa 
Diretor Executivo da ABEF 

OAB/SP 295.710 


