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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 31 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 ENBRAGEO - 
Eng. Daniel de Freitas Iorio.  
 

 
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, 31 de janeiro de 2017, 8:00h. 
Ordem do dia: 1) Assembleia Geral Extraordinária – alteração e 
consolidação do Estatuto Social da ABEF; 2) Leitura da ata de reunião de 
Diretoria, de 17/01/2017. 3) Financeiro – estudo sobre receitas (ABEF / 
SINABEF). 4) Revista Fundações – vender Manual de Fundações da ABEF. 
5) Apoio institucional – CONEXPO-COM (17 a 11 de março de 2017). 6) 
TECNORD – CREA/BA – exigência de responsável técnico com residência 
“in loco”. 7) Proposta de associação = empresa GEODRILL // CNPJ n. 
02.592.069/0001-87. 8) Agenda 2017 – finalizar definitivamente. Reunidos os 
membros acima qualificados, foram tomadas as seguintes deliberações 
acerca da Ordem do Dia: 1) Realizou-se a Assembleia Geral Extraordinária 
para alteração e consolidação do Estatuto Social da ABEF, especificamente, 
para mudar a data da Assembleia Geral Ordinária, de novembro para abril 
de cada ano, o que foi aprovado pelos presentes. No que concerne aos 

mailto:abef@abef.org.br
http://www.abef.org.br/


                                                                                         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, telefones: (11) 3052-1284 (11) 3885-1735 

E-mail: abef@abef.org.br // Website: www.abef.org.br  

 

poderes do Conselho Honorário, que, atualmente, não tem atribuições de 
fala ou voto, entende-se que, eventualmente, possa o Estatuto ser alterado 
no sentido de conferir tais prerrogativas a tão importante órgão, mas sem 
instituir o poder de veto, como sugerido, uma vez que poderia, em dadas 
circunstâncias, inviabilizar, injustamente, os trabalhos da Diretoria e do 
Conselho Deliberativo, órgãos direta e constantemente envolvidos na 
administração da ABEF. Como órgão de controle, afinal, já existe a 
Assembleia Geral, que, a qualquer momento, pode ser convocada pelas 
empresas associadas da ABEF. Todavia, constatado não haver quórum 
suficiente para a alteração e consolidação do Estatuto Social da ABEF, o 
Diretor Presidente, Eng. Clovis Salioni Junior, deliberou no sentido de manter 
a A.G.E aberta por mais 45 (quarenta e cinco) dias, para melhor análise da 
ordem do dia e eventual formação de quórum necessário. Nesse ínterim, o 
Diretor Executivo, Adv. Marco Aurélio Alves Costa, preparará um quadro 
demonstrando os dispositivos atuais do Estatuto e suas respectivas 
propostas de alteração, para a devida comparação e análise por esta 
Assembleia Geral. 2) Lida e aprovada a ata de reunião de Diretoria, de 
17/01/2017. 3) Em relação ao estudo financeiro sobre as receitas da ABEF e 
do SINABEF, com base no propósito uníssono das Diretorias de ambas as 
instituições de fortalecer o Sindicato do setor, tendo em vista que seus 
Diretores Presidentes tiveram que se ausentar antes do término desta 
sessão, e considerando, ainda, a ausência, por motivo de luto, de Júlia 
Chaim, Analista de Crédito e Cobrança, o Diretor Executivo, Adv. Marco 
Aurélio Alves Costa, sugeriu transferir a deliberação sobre esse item da 
pauta para nova reunião conjunta da ABEF e SINABEF, agendada, a 
princípio, para 28/03/2017, terça-feira, 8h00, o que foi aprovado pelos 
Diretores presentes. 4) Sobre a possibilidade de a Revista Fundações – 
Editora Rudder, comercializar o Manual de Fundações da ABEF, a Diretoria 
entendeu ser possível. Ora, os valores de venda foram fixados em R$120,00 
para empresas associadas e R$180,00 para não associadas. Assim, a 
referida Revista, caso se interesse, poderá assumir a comercialização dos 
Manuais, responsabilizando-se por toda a logística e despesas de 
transporte, correio etc, desde que repasse à ABEF, o valor mínimo de 
R$120,00 por exemplar comercializado. 5) Considerada a importância do 
evento denominado CONEXPO-CON, que se realizará em Las Vegas, 
E.U.A., entre 7 e 11 de março, foi aprovado o apoio institucional da ABEF ao 
mesmo, conforme solicitado pelos organizadores, desde que sem custos e 
que as marcas figurativa e nominativa desta Associação sejam consideradas 
no material de publicidade do evento. 6) Tendo a empresa associada 
TECNORD consultado a ABEF acerca do CREA exigir que um responsável 
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técnico possua residência e registro, naquele órgão, na mesma circunscrição 
em que se localiza a obra, especificamente, o CREA do Estado da Bahia, o 
Diretor Executivo, Adv. Marco Aurélio Alves Costa, esclareceu à mesma 
empresa associada que essa absurda exigência assenta-se na Resolução n. 
336/1989, do CONFEA, devendo ser, por ora, cumprida, sendo certo, 
entretanto, que a ABEF já  propôs a cabível ação judicial contra o CONFEA, 
visando a combater a aludida Resolução e seus nocivos efeitos. 7) A 
empresa GEODRILL, CNPJ n. 02.592.069/0001-87, apresentou proposta 
para associar-se à ABEF, no entanto, a Diretoria entendeu que falta 
apresentar a documentação relativa ao Atestado de Regularidade Jurídica 
da ABEF, devendo, assim, ser a referida empresa comunicada. 8) Sobre a 
agenda de 2017, decidiu-se que será restabelecida a dinâmica anterior para 
realização de reuniões, ou seja: a cada quinze dias, alternadamente, ABEF e 
SINABEF, devendo ocorrer reuniões conjuntas mensais, bem como a 
reunião, também mensal (esta com aprovação prévia da Diretoria), com a 
ABEG. 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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