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ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA  

DE DIRETORIA E CONSELHO DELIBERATIVO DA  
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EMPRESAS DE ENGENHARIA DE 

FUNDAÇÕES E GEOTECNIA - ABEF 
CNPJ n. 57.652.075/0001-74 

DIA 25 DE MAIO DE 2017, QUINTA-FEIRA, 8h30. 
 
  Participantes:  

Eng. Alberto Zirlis – representante da associada SOLOTRAT (que 
detém cargo de Conselho Deliberativo – pelo Eng. George Joaquim 
Teles de Souza).  

  Eng. Gilberto Vicente Manzalli – Vice-Presidente (SONDOSOLO).  
Eng. Gustavo Roberto Ganzerli Nahas – Diretor Financeiro (GEOFIX).  

  Eng. Daniel de Freitas Iorio – representante associada ENBRAGEO. 
  Eng. Renato Hoppe Barreira – Conselheiro Deliberativo (TECNOGEO).   
  Eng. Walter Roberto Iorio – Diretor de Eventos (ENBRAGEO).  
 

Adv. Marco Aurélio Alves Costa – Diretor Executivo da 
ABEF/SINABEF. 

 
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, 25 de maio 
de 2017, 8h30. Ordem do dia: 1) Reunião Extraordinária de Diretoria e 
Conselho Deliberativo para tratar de questões relativas à concorrência 
desleal no mercado de engenharia de fundações e geotecnia: 
Reunidos os membros acima qualificados, foram tomadas as seguintes 
deliberações sobre a ordem do dia: 1) Considerada a crise político-
econômica sem precedentes vivenciada no Brasil, bem como as 
terríveis consequências que vêm atingindo o setor de engenharia de 
fundações e geotecnia, mormente quanto à concorrência desleal no 
mercado, o Diretor Vice-Presidente da ABEF, Eng. Gilberto Vicente 
Manzalli, da associada SONDOSOLO, convocou esta reunião 
extraordinária de Diretoria e Conselho Deliberativo para as devidas 
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providências desta Associação no sentido de combater, o quanto 
possível, tão prejudiciais ações de empresas predatórias que atuam no 
mercado, à margem da lei da ética. O Diretor Executivo, Adv. Marco 
Aurélio Alves Costa, discorreu sobre as finalidades da ABEF, conforme 
estipuladas em seu Estatuto Social, sendo certo que o artigo 4º., inciso 
I, do referido instrumento trata do desenvolvimento do mercado de 
engenharia de fundações e geotecnia, constando, do inciso V do 
mesmo artigo, a premissa de combater a concorrência desleal que 
possa vir a ser praticada por empresas associadas da ABEF ou mesmo 
por terceiros. Nesse sentido, os Diretores e Conselheiros presentes 
deliberaram que serão adotadas as seguintes medidas essenciais para 
proteção do mercado: I) Ostensivo apoio às empresas associadas da 
ABEF, mediante propositura de ações administrativas e/ou judiciais, 
como a exemplo das bem-sucedidas contendas travadas contra 
CONFEA, INSS, projeto de lei estadual proibitivo do uso de bate-estaca 
etc., que, indubitavelmente, implicam em benefícios, inclusive quanto à 
economia de tributos e demais despesas legalmente contestáveis; II) 
Maior divulgação e implementação do Atestado de Regularidade 
Jurídica, instituído desde 2015, o qual é emitido pela ABEF às 
associadas que atendam a todos os requisitos legais e estatutários; III) 
Emissão de distintivos nas categorias bronze, prata, ouro e outras, 
conforme ajustes que regularizem, o quanto mais possível, as 
empresas associadas sob os aspectos legais, normativos e técnicos de 
engenharia. IV) Identificação de empresas que atuam de forma desleal 
no mercado, aplicando o Código de Ética da ABEF, quando, 
eventualmente, tratar-se de associada, bem como denunciando, 
perante órgãos oficiais fiscalizadores, como Ministério da Fazenda, 
Ministério do Trabalho, CADE etc., empresas não associadas que 
atuem irregularmente. V) Estudo de custos dos vários produtos de 
engenharia de fundações e geotecnia, desde equipamentos, mão de 
obra, matéria prima, tributos etc., visando a identificar preços médios 
praticáveis, para meras referências gerais, observadas, naturalmente, 
as proibições legais que combatem intenções e práticas ilícitas contra a 
livre concorrência,  regulamentação ilegal de mercado e  máculas às 
relações de consumo (Leis Federais n. 8.137/1990; n. 8.078/1990 – 
Código de Defesa do Consumidor e n. 8.884/1994 – CADE). VI) – 
Estudo sobre instituição de regulamentos de “compliance” para 
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empresas associadas da ABEF. VII) Fortalecer a publicidade das 
conquistas da ABEF em favor de suas associadas e de todo o setor. As 
deliberações aqui tomadas serão ratificadas na próxima reunião 
ordinária de Diretoria da ABEF para seus devidos ajustes e execução. 
Assim, lavrei esta ata que, tendo sido lida em voz alta, foi aprovada por 
todos os presentes, sendo devidamente rubricada e assinada pelo 
Diretor Vice-Presidente da ABEF, que dirigiu esta sessão, e por mim, 
que o assessorei.  
 

 
 
 

________________________________      
  Eng. Gilberto Vicente Manzalli 
  Diretor Vice-Presidente da ABEF 
  Associada SONDOSOLO 
 
 
 
 

  ______________________ 
  Marco Aurélio Alves Costa 
  Diretor Executivo da ABEF 
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