
                                                                                         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 

 

 
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 29 DE NOVEMBRO DE 2016, TERÇA-FEIRA, 8:00h. 
 
  Participantes:  
   
  Eng. Clovis Salioni Junior – Diretor Presidente (GEOSONDA). 

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, 29 de novembro de 2016, 8:00h. 
Ordem do dia: 1) Leitura da ata de reunião de Diretoria, de 1º/11/2016. 2) GT 
de Segurança – SINDUSCON-SP. 3) Nova proposta MCI (ACQUA) – 
SEFE9. 4) Definição sobre Manual de Geotecnia da ABEF – somente digital? 
Produtos principais para início. Proposta Fernanda Nabão. 5) Ação judicial 
CREA / CONFEA. 6) COBRAMSEG 2018 – agosto. 7) Livro Fundações 
(ABMS) – lançar no dia 5/12, juntamente com o Manual da ABEF? 8) 
Definição da mensalidade da ABEF // Questão de descontos. 9) Preço do 
Manual de Fundações da ABEF = atualmente, R$115,00 para não sócios // 
R$ 90,00 para sócios. 10) Cerimonial do evento de confraternização e 
Prêmio ABEF 2016. 11) Reunião ABEF – NE – divulgar ata. 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 1º/11/2016. 2) Sobre o Grupo de Trabalho de Segurança nas Edificações, 
coordenado pelo Departamento da Indústria da Construção da FIESP, 
conforme noticiado pelo Eng. Fernando Teixeira Filho, consultor do 
SINDUSCON-SP, ao Eng. Walter Iorio, Diretor de Eventos da ABEF, grupo 
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este que acompanha projetos de leis federais, estaduais e municipais sobre 
a matéria, deve-se convidar, para início de 2017, o referido engenheiro para 
fazer uma explanação sobre o mesmo tema a esta Diretoria, sendo que, 
provavelmente, designar-se-á representante da ABEF para acompanhar os 
trabalhados do referido grupo. 3) A nova proposta da MCI para promoção do 
SEFE 9 foi também rejeitada, devendo-se consultar outras empresas do 
setor, bem como formular uma segunda contraproposta à MCI, escalonando 
percentuais de remuneração, com base em resultados, como, por exemplo, 
até R$1.500.000,00, 10%; entre essa primeira faixa e R$3.000.000,00, 11%; 
acima disso, os 14% pleiteados pela própria empresa. 4) Foi aprovado o 
desenvolvimento do Manual de Geotecnia, mas, a princípio, somente digital, 
sem impressão gráfica. O sumário submetido pela Enga. Fernanda Nabão, 
com os respectivos produtos, foi considerado conforme, devendo-se priorizar 
itens que, eventualmente, tenham sido excluídos do Manual de Fundações, 
edição de 2012. A proposta de remuneração da Enga. Fernanda, por este 
novo trabalho, deverá seguir condições de custos equivalentes à sua 
consultoria sobre o Manual de Fundações. Ou seja, se para os 21 produtos 
do Manual de Fundações, o valor total foi de R$66.000,00, entende-se que 
cada item custou R$3.143,00. Assim, para os 17 produtos do Manual de 
Fundações, o custo total será de R$53.431,00, devendo os pagamentos 
serem realizados conforme finalização de cada item, devidamente aprovado 
pelo coordenador dos trabalhos, o Diretor Vice-Presidente Gilberto Vicente 
Manzalli. 5) No que diz respeito à ação judicial CONFEA / CREA, acerca da 
obrigação de engenheiro com residência no local da obra, o Diretor 
Executivo, Adv. Marco Aurélio Alves Costa, informou que receberá o 
consultor jurídico externo, Adv. Luis Fernando Soares de Mello, em reunião 
do SINABEF, a 06/12/2016, única data mais próxima que o mesmo poderá 
comparecer, quando estudarão os termos da petição inicial, após o que, será 
liberado o ajuizamento da ação. 6) Alertada esta Diretoria pelo Eng. William 
Antunes, da associada FUNDESP, na posição de Diretor da ABMS, a 
respeito de o próximo COBRAMSEG estar agendado para agosto de 2018, 
na cidade de Porto Seguro, BA, portanto, muito próximo do SEFE 9, previsto 
para novembro daquele mesmo ano, o entendimento geral desta Diretoria foi 
de que em nada prejudicará, uma vez que o evento da ABMS é mais focado 
na esfera acadêmica, enquanto o SEFE, no setor empresarial de fundações 
e geotecnia. Ademais, essa alteração de datas do COBRAMSEG decorreu 
de decisão da ABMS, posteriormente à fixação do cronograma dos SEFE’s, 
pela ABEF, que, desde 2012, com o SEFE 7, é conhecidamente trienal. 7) 
Foi autorizada a menção ao livro FUNDAÇÕES, coordenado pela ABMS-SP, 
no lançamento do novo Manual de Fundações da ABEF, no dia da festa de 
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confraternização e Prêmio ABEF 2016, podendo o Eng. Celso Corrêa, 
Diretor daquele Associação, fazer uma breve exposição sobre a referida 
obra técnica, seu preço e forma de aquisição, sendo certo que a ABEF tem 
direito a 50% do resultado das vendas. 8) Esta Diretoria, considerada a 
reunião conjunta com o SINABEF, de 22 de novembro próximo passado, 
deliberou no sentido de oferecer-se 25% de desconto sobre as mensalidades 
associativas da ABEF, pagas até o vencimento, ou seja, dia 5 de cada mês, 
desconto que prevalecerá até julho de 2017 (com vencimento em agosto), 
data de transição de gestão, o que deve ser divulgado por circular às 
associadas. 9) Estabeleceram-se os seguintes preços para o novo Manual 
de Fundações da ABEF: para associados R$120,00; para não associados 
R$180,00. 10) Aprovou-se o roteiro e demais itens do cerimonial do evento 
de Confraternização de Fim de Ano e Prêmio ABEF 2016. 11) O Diretor de 
Mercado, Eng. Rogério Almeida, solicitou ao Diretor Executivo, Adv. Marco 
Aurélio Alves Costa, que reveja a ata de reunião da ABEF Regional 
Nordeste, realizada a 25/11/2016, em Recife, PE, de modo a adequá-la, se 
necessário, aos padrões da ABEF, divulgando-a em seguida. 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 
 

 
 

 


