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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 28 DE MARÇO DE 2017, TERÇA-FEIRA, 8h00. 
 
  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).  

   
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, 28 de março 
de 2017, 8:00h. Ordem do dia: 1) Leitura da ata de reunião de Diretoria, 
de 14/03/2017. 2) Retomar reuniões bimestrais abertas às associadas? 
3) Convocar Conselho Honorário para traçar metas da ABEF? 4) 
Cargos – desenvolver estudo sobre denominação de cargos e 
uniformizar, o quanto possível, o setor (incluir em CCT no SINABEF?). 
5) Aspectos jurídicos da PEC da terceirização. 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 
14/03/2017. 2) Acerca da retomada das reuniões abertas com 
empresas associadas, esta Diretoria entende ser de suma importância, 
a fim de reconsolidar o relacionamento com todas as empresas que 
compõem a ABEF. Não obstante todas as atas de reunião de Diretoria 
e de Assembleias Gerais sejam publicadas no site da ABEF e 
disponibilizadas às empresas associadas, encontros presenciais, 
indubitavelmente, oferecem muito mais interatividade. Assim, tais 
reuniões abertas deverão ocorrer bimestralmente, nas mesmas terças-
feiras em que houver reunião de Diretoria, observada a agenda da 
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ABEF, devendo as empresas associadas interessadas confirmarem, 
previamente, a visita e, havendo assuntos a serem trazidos, que sejam 
pautados com antecedência de, pelo menos três dias, comparecendo 
os representantes legais da referida associada (sócios, acionistas ou 
procuradores, estes, devidamente constituídos por instrumento de 
mandato), no mínimo, uma hora após o início da reunião de Diretoria. 
Na oportunidade, além do eventual assunto pautado pela empresa 
associada, a Diretoria da ABEF poderá tratar das questões de gestão, 
como planos e metas executados ou a serem atingidos. Além das 
datas disponibilizadas pela ABEF em sua agenda, para tais reuniões 
abertas bimestrais, as empresas associadas, a qualquer momento, 
poderão solicitar reuniões extraordinárias, observados os 
procedimentos aqui consignados, ou seja, agendamento e pauta 
previamente ajustados. 3) No que diz respeito a convocar o Conselho 
Honorário para traçar metas da ABEF para a próxima gestão, o Diretor 
de Mercado, Eng. Rogério Amaral Pinto de Almeida, da empresa 
associada GNG, solicitou ao Diretor Executivo, Adv. Marco Aurélio 
Alves Costa, que, conhecedor dos pontos de vista desta Diretoria, 
esboce o plano de gestão para que, após analisado e ratificado por 
este mesmo colegiado, então, sim, seja submetido à apreciação 
daquele honorável Conselho. 4) Em relação a desenvolver estudo 
sobre denominação de cargos para uniformizar, o quanto possível, a 
grade funcional do setor, esta Diretoria entende que se trata de algo 
difícil, já que a política de cargos e salários pertence a cada empresa. 
No entanto, nada obsta que se colham informações nesse sentido junto 
às empresas associadas da ABEF, cabendo às mesmas a opção de 
adotarem ou não as eventuais diretrizes decorrentes de tal estudo. 
Essa pesquisa, aliás, deverá considerar questões relativas a custos 
para fixação de salários dos vários cargos da categoria, devendo isso, 
naturalmente, ser buscado junto a empresa especializada na matéria. 
5) O Diretor Executivo, Adv. Marco Aurélio Alves Costa discorreu muito 
brevemente sobre as questões jurídicas que envolvem a PEC da 
terceirização, tendo sugerido que se aguarde a sansão presidencial da 
mesma lei, já aprovada pelo Senado e, recentemente, pela Câmara 
dos Deputados Federais para, então, proceder com estudo detalhado 
para a emissão de parecer jurídico mais objetivo. O mesmo advogado 
colocou-se à disposição para fazer uma análise jurídica prévia de toda 
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contratação dessa natureza que venha a ser firmada pelas empresas 
associadas da ABEF. 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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