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ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO INTERINO DO BFB 
 

 

ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DATA: 20.11.2020 (sex) 

INÍCIO: 16:30h TÉRMINO: 18:30h 

LOCAL: Webconference – via Google Meets 
 

COORDENADOR: Wilton Catelani 
 

1 PARTICIPANTES / PRESENTES 
 

Entidade Representante Endereço Eletrônico 

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

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

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

BFB Humberto Farina humberto.farina@bimforum.org.br 

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

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

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

CBIC Raquel Ribeiro comat@cbic.org.br 

 

1.1 AUSENTES 
 

Entidade Representante Endereço Eletrônico 

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

 

 

 
 
 

2  ASSUNTOS TRATADOS  

2.1. Leads já iniciados / em andamento: 

Iniciou-se a elaboração de uma lista de potenciais associados, que já foram contactados e alguns já 
estão em processo de negociação para associação ao BFB, já contando com 9 empresas. 

 

2.2 Informe sobre proposta selo BFB nas publicações editora GEN/LTC: 

A Carla Neri da Editora GEN/LTC informou que a diretoria não aprovou a proposta do acordo. 
Aguardaremos nova oportunidade. 

 

2.3. Diretoria Executiva: 

Foi feita uma análise financeira para determinar o espaço orçamentário para contratação de um diretor 
executivo. 
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Todos os presentes aprovaram a contratação do indicado. 

O próximo passo deverá ser a elaboração de um contrato para formalização da contratação como PJ. 

 

2.4. Agendar reunião com associados: 

Toledo comentou sobre a ideia de realizar reuniões com os associados tendo como pauta mínima: 

• Relatar as atividades realizadas 

• Assessoria de comunicação 

• Contratação do Diretor Executivo 

• Prestação de contas ($) 

• Propostas de ações para 2021 

Sugestão de agenda é dia 11/12 às 17h. 

 

2.5. Programação dos próximos eventos do BFB: 

Os próximos eventos do BFB planejados para Dezembro: 

• Assunto: Evento “Dados geológicos e geotécnicos em BIM Georreferenciamento, 
rastreabilidade e gerenciamento de dados de sondagens e o padrão AGS-Brasil” com a 
participação da Suporte Solos, já ´fechado´ e ´aprovado´ e reagendado para ser realizado 
no dia Data 09 de Dezembro – 15h. 

 

A ideia é que Wilton faça a abertura. 

Alex Roda Maciel faria uma breve apresentação sobre sua participação nos ´rooms´ de 
Infraestrutura da buildingSMART, focando mais especificamente nos dados geológicos e 
geotécnicos 

Maurício Malanconi vai falar da plataforma Sond. 

Giuliano de Meio vai apresentar o padrão AGS-Brasil, inclusive um exemplo prático. 

 

2.6. Prefeitura de Salvador: 

Wilton comentou que a Prefeitura de Salvador finalmente lançou sua plataforma de análise a aprovação 
de projetos baseada em IFC. 

Decidiu-se que o BFB vai tentar promover o primeiro evento de divulgação dessa iniciativa. 

Wilton comprometeu-se a fazer o contato com a Jealva e Ricardo Torreão e negociar esse evento. 

 

2.7. ABIM + CBIM + BFB (BimDAY ABIM-PE): 

Wilton comentou com os presentes sobre a solicitação de um representante do BFB, endereçada pelo 
Cleber Cavalcanti (ABIM-PE) para participar de uma ´live´ no dia 11/12 às 20h, para discutir possíveis 
parcerias e a importância das associações no desenvolvimento das associações no desenvolvimento do 
BIM no Brasil. 

 

2.8. ABTC – Associação Brasileira de Tubos de Concreto: 

Humberto comentou que fez contato com a associação, entidade que estava interessada em desenvolver 
uma biblioteca de objetos correspondentes à tubos de concreto. 
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Talvez haja uma oportunidade de projeto futuro para o BFB. 

 

2.9. Propostas de ações para 2021: 

• Tradução do LOD Spec 

• Criação de fóruns de discussão por Colegiado e Geral do BFB 

• Projetos para demonstrar ROI (ou SOI) do BIM 

• Documentos (BEP, etc.) padronizados 

 

2.10 ´Posts´ para as redes sociais do BFB: 

Toledo comentou que precisaremos definir um plano de comunicação para as redes sociais do BFB. 

Tem a série dos ´bem-vindos´ associados, tem a divulgação dos eventos e também, precisaremos pensar 
e propor assuntos e ´posts´ para o BFB. 

 

A reunião foi encerrada as 18:35h. 

3 PRÓXIMA REUNIÃO 

DATA: 27/11/2020 (6af) 

HORÁRIO: às 16:30h 
LOCAL: Webconference (plataforma e link a ser definido e informado oportunamente) 


