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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 15 DE MARÇO 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 / SINABEF, 
designado secretário desta sessão. 
 
Local, data e horário: Sede da Associação Brasileira de Empresas de 
Engenharia de Fundações e Geotecnia, entidade sem fins lucrativos, cuja sigla é 
ABEF, 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, 15 de março de 2016, 8:00h. Ordem do dia: 1) Leitura 
da ata de reunião de Diretoria, de 16/02/2016. 2) Leitura da ata de reunião 
conjunta de Diretorias da ABEF e do SINABEF, de 1º/03/2016. 3) Apresentação do 
relatório de auditoria sobre o SEFE 8 – entregue pelo Sr. José Roberto Poloni.  4) 
Valores a receber, mediante câmbio (ITAÚ), relativos ao SEFE 8. 5) Situação do 
pagamento do DFI, por intermédio da corretora de câmbio FAIR. 6) 
Regulamentação, mediante convênio com ABEG e ABMS, dos eventos que 
venham a ser realizados em conjunto. 7) Conferência em Tecnologia de 
Fundações – Campinas 2016. 8) COBRAMSEG 2016. 9) CONSTRUBR 2016 
(SINDUSCON-SP). 10) CONCRETE SHOW 2016. 11) Proposta do advogado Dr. 
Luis Fernando Soares de Mello, acerca da ação contra o CREA (exigências sobre 
registro e domicílio no Estado em que se executa a obra). 12) Assinatura de 
documentos pelo Diretor Presidente: Ata de A.G.E. sobre o Código de Ética da 
ABEF; e Ata de Reunião de Diretoria da ABEF do dia 19/01/2016. 13) Assunto 
extra pauta: Revista Fundações. Reunidos os membros acima qualificados, foram 
deliberados os assuntos da Ordem do Dia, conforme segue: 1) Lida e aprovada a 
ata de reunião de Diretoria da ABEF, de 16/02/2016. 2) Lida e aprovada a ata de 
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reunião conjunta de Diretorias da ABEF e do SINABEF, de 1º/03/2016. 3) No que 
diz respeito ao relatório de auditoria sobre o SEFE 8, realizada pelo Sr. José 
Roberto Poloni, devido ao atraso, por parte da empresa ACQUA, na entrega das 
planilhas com informações completas e atualizadas sobre as contas consolidadas 
do evento, foi apresentado tão somente um relatório preliminar, cujos pontos 
principais foram lidos pelo Diretor Executivo Adv. Marco Aurélio Alves Costa. 
Referido documento fica anexo à presente ata. Determinou-se que, até a próxima 
reunião da ABEF, a realizar-se em 29/03/2016, seja o relatório completo e final, 
definitivamente, apresentado a esta Diretoria. 4) Sobre os valores a receber, 
mediante sistema de câmbio do banco ITAÚ, relativos a algumas receitas 
remanescentes do SEFE 8, consideradas as dificuldades que tal sistema vem 
apresentando, o Diretor Presidente, Eng. Clovis Salioni Junior, operador máster da 
respectiva conta, trará seu notebook e token, na próxima reunião de 29/03/2016, 
de modo a proceder-se com mais uma tentativa, buscando apoio da central de 
atendimento do ITAÚ. 5) O Diretor Executivo Adv. Marco Aurélio Alves Costa 
informou que, finalmente, efetivou-se o pagamento do DFI, pela participação no 
SEFE8, por intermédio da corretora de câmbio FAIR, sendo certo que enviará o 
comprovante de transferência àquela entidade, com o devido pedido de desculpas 
pelo atraso, o que também decorreu de problemas com os sistemas do banco 
ITAÚ. 6) Informou, também, o Diretor Executivo, que desenvolveu uma minuta de 
convênio a ser celebrada com a ABEG e a ABMS, com objetivo de regulamentar, 
de modo geral, os eventos que a ABEF venha a realizar em conjunto com aquelas 
instituições. Tal minuta, aliás, já havia sido encaminhada, por e-mail, a alguns 
Diretores, o que será repetido, a pedido, para manifestação e posterior envio à 
ABEG e à ABMS. 7) Sobre a Conferência em Tecnologia de Fundações, 
organizada pela ABMS, a ser realizada em Campinas, entre 31 de março e 2 de 
abril de 2016, a Diretoria decidiu que a ABEF oferecerá o apoio institucional, 
devendo solicitar, contudo, percentual nos resultados, conforme já avençado em 
2013. Indicou-se o Diretor Vice-Presidente, Eng. Gilberto Vicente Manzalli, para 
representar a ABEF na abertura desse evento em Campinas, sendo certo que o 
Diretor Presidente do SINABEF, Eng. Roberto José Foá, proferirá, no dia 
1º/04/2016, sexta-feira, entre 10:10h e 10:50h, palestra sobre o tema: “Estacas 
pré-moldadas – fabricação, norma e desafios”. 8) Em relação à participação da 
ABEF no COBRAMSEG 2016, foi aprovada por essa Diretoria, devendo observar-
se, também, a participação de praxe nos resultados. O Diretor Executivo, Adv. 
Marco Aurélio Alves Costa, entrará em contato com os Engenheiros Celso Correa 
e Gustavo Rocha Vianna, para os devidos acertos, podendo ajustar-se à minuta de 
convênio desenvolvida para tanto, caso ABEG e ABMS celebrem-na a tempo. 9) 
Sobre o evento CONSTRUBR 2016, tendo em vista que SINDUSCON-SP solicitou 
apoio institucional da ABEF, esta Diretoria sugeriu que, antes de garantir tal apoio, 
solicite-se uma posição efetiva daquele respeitável sindicato acerca da pauta de 
assuntos apresentada pela ABEF e SINABEF, em novembro de 2015. 10) Quanto 
ao CONCRETE SHOW 2016, o eventual apoio da ABEF deverá ser mais bem 
dimensionado, questionando-se sobre possibilidade de participação nos resultados 
e solicitando intenso trabalho da organizadora UBM no sentido de divulgar, o 
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máximo possível, o eventual tema a ser tratado, sobre fundações e geotecnia, 
tendo em vista a frequência inexpressiva constatada no ano passado. Deve-se 
solicitar, também, espaço para estande da ABEF. 11) No que concerne à proposta 
do advogado Dr. Luis Fernando Soares de Mello, acerca da ação contra o CREA, 
ou seja, sobre as exigências relativas ao registro e domicílio no Estado em que se 
executa a obra, esta Diretoria deliberou no sentido de que o mesmo consultor 
apresente estudo prévio sobre a matéria, como jurisprudência, questões de juízo 
competente etc. 12) Foram assinados os seguintes documentos pelo Diretor 
Presidente da ABEF: Ata de Assembleia Geral Extraordinária sobre o Código de 
Ética da ABEF, a qual será registrada em cartório; e Ata de Reunião de Diretoria 
da ABEF do dia 19/01/2016. 13) Assunto extra pauta: o Eng. Walter Roberto Iorio 
trouxe questão relativa à Revista Fundações, criação do falecido Eng. Francisjones 
Marino Lemos, no sentido de formar-se, com ABMS e ABEG, um plano para 
manutenção da mesma publicação, não com aporte financeiro, mas com logística 
e, principalmente, oferecimento de matérias relativas à engenharia de fundações e 
geotecnia. O Diretor Executivo, Adv. Marco Aurélio Alves Costa, antes de tudo, 
entrará em contato com as herdeiras do falecido, consultando-as sobre o interesse 
em tal projeto. Assim, elaborei a presente ata que, uma vez lida em voz alta, 
estando todos os presentes de acordo com seus termos, foi assinada pelo Diretor 
Presidente da ABEF, Eng. Clovis Salioni Junior, da associada GEOSONDA S/A; e 
por mim, Marco Aurélio Alves Costa, advogado OAB/SP 295.710, Diretor Executivo 
da ABEF / SINABEF e secretário designado desta sessão. 
 
 
 
 
 
________________________________      
Eng. Clovis Salioni Junior 
Diretor Presidente da ABEF 
Associada GEOSONDA S/A 
 
 

                                                                         _________________________ 
Marco Aurélio Alves Costa 
Diretor Executivo da ABEF 

OAB/SP 295.710 


