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ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO INTERINO DO BFB 
 

 

ATA DA 4ª REUNIÃO/2020 DATA: 16.10.2020 (sex) 

INÍCIO: 16:30h TÉRMINO: 18:30h 

LOCAL: Webconference – via Zoom 
 

COORDENADOR: Wilton Catelani 
 

1 PARTICIPANTES / PRESENTES 
 

Entidade Representante Endereço Eletrônico 

BFB Eduardo Toledo Santos eduardo.etoledo@bimforum.org.br 

BFB Gustavo Carezzato gustavo.carezzato@bimforum.org.br 

BFB Humberto Farina (parcial) humberto.farina@bimforum.org.br 

BFB Sérgio Scheer sergio.scheer@bimforum.org.br 

BFB Wilton Silva Catelani wilton.catelani@bimforum.org.br 

 

1.1 AUSENTES 
 

Entidade Representante Endereço Eletrônico 

BFB Alessandra Beine Lacerda alessandra.beine@bimforum.org.br 

BFB Rafael Fernandes Teixeira rafael.fernandes@bimforum.org.br 

BFB Rogério Suzuki rogerio.suzuki@bimforum.org.br 

 
 

 
 
 

2 ASSUNTOS TRATADOS  

2.1. Aprovação ad-referendum, da associação de novo membro no colegiado escolhido:  

Os diretores presentes na reunião de hoje aprovaram, por unanimidade, a associação da AUTODESK na 
categoria Diamond, no Colegiado 6 – Desenvolvedores de Softwares. 

Comentou-se que, com a adesão da Autodesk o Colegiado 6 já possui 3 membros, portanto já se  

 

2.2. Descontos nas anuidades para pagamentos antecipados: 

Discutiu-se a possibilidade do oferecimento de um desconto para a Autodesk para a antecipação do 
pagamento da anuidade correspondente ao ano de 2021. 

Os diretores presentes aprovaram o oferecimento de um desconto de 5% no valor da anuidade. O 
mesmo desconto será oferecido a qualquer associado ou proponente que deseje quitar a anuidade 2021 
antecipadamente. 

 

2.3. Revisão do modelo dos Selos de associados honorários ao BFB: 
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Os diretores presentes na reunião de hoje aprovaram, por unanimidade, o modelo revisado dos selos de 
honorários associados ao BFB (personalizados), proposto pelo Wilton. 

Já foram enviados os selos para os atuais associados. 

 

2.4. A estruturação da operação do BFB: 

Discutiu-se a operação futura do BFB. 

Comentou-se que a carga de trabalho e demanda tem aumentado e tem crescido nos últimos dias. 

 

2.5. Programação dos próximos eventos do BFB: 

A ideia é realizar 3 eventos ainda neste ano, um em cada mês: Outubro, Novembro e Dezembro. 
 

2.5.1. Assunto: Pesquisa de Maturidade BIM realizada na Argentina com a Laura Lacaze, já 
´fechado´ e ´aprovado´ para ser realizado no dia 27 de Outubro – 15h. 

 

2.5.2. Assunto: Padronização de dados AGS-Brasil de Geotecnia e Geologia com AGS Brasil e 
Suporte Solos, já ´fechado´ e ´aprovado´ para ser realizado no dia Data 25 de Novembro – 
15h. 

 

Os Diretores presentes aprovaram a realização destes dois eventos e ajustaram os títulos. 

Ressaltou-se que uma decisão crítica é ´decidir´ os títulos para que seja possível distribuir os convites e 
movimentar as redes sociais. 

Ponto de atenção para a Alessandra Beine, para que lidere a realização das atividades. 

 

2.6. Aprovação das Atas: 

Não houve tempo suficiente para a apreciação e aprovação das atas. Toledo comprometeu-se em revisar 
as atas gerando a ´versão resumida´ e ´limpa´ para publicação no website do BFB. 

 

2.7. Análise e deliberação sobre a transferência do contrato GoWork do nome do Rogério 
Suzuki para o BIM Fórum Brasil: 

Toledo reportou problemas para o pagamento do boleto da GoWork. 

Assunto ainda aberto e indefinido. 

 

2.8. Decisão sobre a contratação do escritório de contabilidade para o BIM Fórum Brasil: 

Os Diretores presentes decidiram por unanimidade pela continuidade da contratação da Aufa Serviços 
Contábeis para dar continuidade ao suporte contábil do BIM Fórum Brasil. Um dos argumentos é evitar a 
divisão de responsabilidades – uma empresa ´criou´ a entidade e outra faria a continuidade. 

 

A reunião foi encerrada as 18:30h. 


