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1ª ALTERAÇÃO DO ESTATUTO DO BIM FÓRUM BRASIL

SESSÕES DO ESTATUTO:

DA DENOMINAÇÃO E SEDE, DOS OBJETIVOS, DA DURAÇÃO, DAS RECEITAS E PATRIMÔNIO

DA DENOMINAÇÃO E SEDE

DOS OBJETIVOS

DA DURAÇÃO

DAS RECEITAS E PATRIMÔNIO

DOS ASSOCIADOS

DAS CATEGORIAS DE ASSOCIADOS

DA ADMISSÃO DOS ASSOCIADOS

DOS DIREITOS

DOS DEVERES

DA EXCLUSÃO DO ASSOCIADO

DOS ÓRGÃOS DE DIREÇÃO, DE FISCALIZAÇÃO E REPRESENTAÇÃO EXTERNA

DA DISPOSIÇÃO GERAL

DA ASSEMBLEIA GERAL

DOS COLEGIADOS

DO CONSELHO CONSULTIVO

DO CONSELHO ADMINISTRATIVO

DA DIRETORIA EXECUTIVA

DO COMITÊ FISCAL

DO COMITÊ CIENTÍFICO E TÉCNICO - CCT

DA REPRESENTAÇÃO EXTERNA

INFRAÇÕES AO ESTATUTO – PROCESSO DISCIPLINAR E PENALIDADES

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS
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TÍTULO I

DA DENOMINAÇÃO E SEDE, DOS OBJETIVOS, DA DURAÇÃO, DAS RECEITAS E PATRIMÔNIO

CAPÍTULO I
DA DENOMINAÇÃO E SEDE

Art. 1º O BIM Fórum Brasil, também denominado BFB, entidade fundada em 01 de julho de 2020 na cidade de São

Paulo – SP, é uma associação civil de âmbito nacional, de caráter neutro, sem fins lucrativos, sem

distribuição de resultados sob qualquer forma, que se rege pelo presente Estatuto e disposições legais que

lhe são aplicáveis.

Art. 2º O BFB tem como sua primeira sede e foro a cidade de São Paulo-SP, na Avenida Paulista, nº 302, Conj. 50,

CEP: 01310-000, Bela Vista.

Parágrafo Único: O BFB poderá mudar a sua sede e ter escritórios ou criar/fechar delegacias em outros estados e

regiões a critério do Conselho Administrativo, respeitando o seu planejamento estratégico/operacional.

CAPÍTULO II
DOS OBJETIVOS

Art. 3º Os objetivos do BIM Fórum Brasil são:

I) Atuar como entidade e instância maior na definição e execução de uma agenda de iniciativas e

projetos que induz e viabiliza o desenvolvimento de boas práticas da Modelagem da Informação da

Construção (BIM – Building Information Modelling) ou removem barreiras para a sua disseminação;

II) Atuar junto ao Poder Público, às Universidades, aos órgãos financiadores e controladores e a toda

cadeia produtiva da indústria da construção para promover e defender iniciativas de disseminação e

aplicação do BIM nos empreendimentos, da forma mais ampla possível, durante todo o ciclo de vida

dos mesmos;

III) Promover a formulação de projetos, documentos, pesquisas e produtos voltados para o

desenvolvimento científico e tecnológico do setor da construção e especialmente: a) para a

disseminação da informação científica do BIM; b) fomento de estudos e atividades que contribuam,

direta ou indiretamente, para o desenvolvimento científico e tecnológico no setor da construção

nacional e internacional;

IV) Promover a formação de recursos humanos altamente qualificados para a pesquisa e o atendimento à

demanda dos setores público e privado no tocante a Modelagem da Informação da Construção;

V) Manter intercâmbio com órgãos da administração pública do País, com organismos internacionais e

com entidades privadas nacionais ou estrangeiras, com vistas à promoção da cooperação para o

desenvolvimento do BIM, mediante a celebração de convênios, acordos, contratos e ajustes que forem

necessários à consecução de seus objetivos;

VI) Promover o desenvolvimento da Indústria da Construção e do Mercado Imobiliário, por meio de ações

da seguinte natureza:

A. No âmbito do Poder Executivo, buscando formas de participação na definição das políticas

setoriais de desenvolvimento, nacionais ou regionais, e nas suas regulamentações, que

tenham reflexos nas atividades dos segmentos empresariais que representa, reivindicando

assento nas instâncias colegiadas, deliberativas ou consultivas; espaço em fóruns,

conferências, comissões e grupos técnicos coordenados ou promovidos pelo Poder Executivo;

propondo ou colaborando com os trabalhos de reformulação e aprimoramento das políticas,

dos planos e programas governamentais relacionados ao BIM;
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B. No âmbito do Poder Legislativo, de apoio aos projetos de interesse de seus associados e

relacionados ao objeto social da instituição, e de oposição àqueles que podem ter como

consequência a desorganização da produção e das relações de mercado, propondo minutas

de projetos de lei; elaborando propostas de emendas ou de substitutivos; desencadeando

ações de mobilização política; participando de audiências públicas e subsidiando as decisões

dos parlamentares;

C. De estímulo, prestígio, promoção e participação em eventos, com a presença de

representantes do Poder Judiciário, no intuito de debater a aplicação dos institutos jurídicos

que interferem nas relações de mercado e na produção vinculada aos seus setores de

representação; promover estudos sobre os reflexos dos procedimentos no âmbito das ações

administrativas e judiciais nas fontes de investimentos, na saúde das empresas, e na

segurança dos negócios;

VII) Estruturar Grupos de Trabalho (GT’s) focados em temas estratégicos, propostos pelo Conselho

Administrativo, que serão instâncias de discussão, desenvolvimento e disseminação de conhecimento

correlato, abordando de forma prática e sistêmica, a busca e solução dos problemas e desafios da

indústria da construção;

VIII) Promover a união dos diversos esforços e iniciativas em prol do desenvolvimento e aplicação do BIM

das diferentes entidades de cunho acadêmico, profissional e/ou sindical, dando legitimidade a tais

esforços enquanto une, em uma só instância de discussão, os pontos de vista e necessidades dos vários

agentes da cadeia produtiva da construção;

IX) Manter intercâmbio e representação junto a entidades nacionais e internacionais congêneres,

representando, como entidade máxima no Brasil, os interesses relacionados ao BIM dos associados e

entidades que o compõem;

X) Promover e apoiar palestras, encontros, congressos, seminários, feiras e outros eventos relacionados

ao BIM, que sejam de interesse da cadeia produtiva da construção;

XI) Congregar os diversos agentes que viabilizam a adoção do BIM como desenvolvedores de software,

empresas produtoras de equipamentos de TI, agentes de pesquisa de fomento, “startups”, etc. para

que possam levar benefícios e facilidades aos seus associados;

XII) Desenvolver ou dar suporte para o desenvolvimento de material de apoio técnico e de conteúdo

didático para apoiar a disseminação do conceito BIM dentro de práticas e fundamentos legítimos e

embasados cientificamente, de forma a disciplinar a disseminação de informações sobre o tema;

XIII) Promover o desenvolvimento de práticas que favoreçam o incremento da sustentabilidade social de

todos seus membros e que também contribuam para a redução do impacto ambiental de suas ações,

preservando o meio ambiente e contribuindo para o aumento da qualidade de vida e bem-estar social.

CAPÍTULO III
DA DURAÇÃO

Art. 4º O prazo de duração do BFB é indeterminado.

Art. 5º No caso da dissolução do BFB, a Assembleia Geral nomeará de um a três liquidantes, entre os membros do

Conselho Administrativo, para procederem à liquidação, em consonância com as disposições legais

pertinentes.

I) A Assembleia Geral determinará o modo de liquidação, estabelecendo roteiro ou programa a ser

obedecido pelo(s) liquidante(s), podendo, a qualquer tempo, substituí-lo(s), se comprovado o não

cumprimento das suas atribuições de forma satisfatória.

II) Haverá obrigatória prestação de contas dos atos da gestão dos liquidantes.

III) Concluída a liquidação, e pagas as dívidas decorrentes de suas responsabilidades, a Assembleia Geral

decidirá sobre o destino do saldo eventualmente restante de seu patrimônio.

IV) A Associação poderá ser dissolvida, a qualquer tempo, uma vez constatada a impossibilidade de sua

sobrevivência, face à impossibilidade da manutenção de seus objetivos sociais, ou desvirtuamento de

suas finalidades estatutárias ou, ainda, por carência de recursos financeiros e humanos, mediante
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deliberação de Assembleia Geral Extraordinária, especialmente convocada para este fim, composta de

associados contribuintes em dia com suas obrigações sociais, não podendo ela deliberar sem voto

concorde de 2/3 (dois terços) dos presentes, sendo em primeira chamada, com a totalidade dos

associados e em segunda chamada, uma hora após a primeira, com a presença de, no mínimo, 1/3 (um

terço) dos associados.

V) Em caso de dissolução social da Associação, liquidado o passivo, os bens remanescentes, serão

destinados para outra entidade assistencial congênere, com personalidade jurídica comprovada, sede

e atividade preponderante nesta capital e devidamente registrada nos órgãos públicos competentes.

CAPÍTULO IV
DAS RECEITAS E PATRIMÔNIO

Art. 6º Constituem receitas e patrimônio do BFB:

I) Contribuições de seus associados (anuidades, patrocínios, etc.);

II) Legados e doações;

III) Receitas proveniente de prestação de serviços, patrocínios e convênios, acordos, contratos e ajustes

que forem necessários à consecução de seus objetivos sociais;

IV) Receitas provenientes de Direitos autorais e de propriedade industrial;

V) Bens móveis, imóveis e equipamentos de sua propriedade;

VI) Outras receitas.

Art. 7º Os atos que importem malversação ou dilapidação do patrimônio acarretarão a destituição dos responsáveis

e o ressarcimento pelos danos causados, além da sanção penal cabível incluindo correspondentes custas

legais e advocatícias quando aplicáveis e necessárias.

TÍTULO II

DOS ASSOCIADOS

CAPÍTULO I
DAS CATEGORIAS DE ASSOCIADOS

Art. 8º Somente pessoas jurídicas ou entidades formalmente constituídas, ou seja, pessoas jurídicas, poderão se

associar ao BIM Fórum Brasil, respeitadas as condições detalhadas no Capítulo II – Admissão dos

Associados.

Parágrafo Único: Os associados honorários pessoas físicas são a única exceção admitida.

Art. 9º O BIM Fórum Brasil será constituído das seguintes categorias de associados:

I) Diamond;

II) Platinum;

III) Golden;

IV) Silver;

V) Bronze;

VI) Honorário.
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Parágrafo Único: Os associados efetivos pagarão uma contribuição cujo critério para definição do valor, forma e data de

recolhimento será proposto pelo Conselho Administrativo, juntamente com o orçamento anual, a serem

aprovados pela Assembleia Geral.

Art. 10º Farão parte do BIM Fórum os associados honorários assim definidos e escolhidos pelo Conselho

Administrativo.

Parágrafo Único: Os fundadores, nominados na ata de fundação do BFB, são considerados associados honorários.

Art. 11 Os membros poderão alterar anualmente sua categoria de associação, no momento da renovação da sua

adesão ao BFB.

CAPÍTULO II
DA ADMISSÃO DOS ASSOCIADOS

Art. 12 A admissão dos associados far-se-á por adesões voluntárias.

Art. 13 As pessoas jurídicas interessadas formalizarão sua intenção de associação ao BFB através do preenchimento

e envio de um formulário de candidatura específico, no qual deverão escolher a categoria de associação de

sua preferência e propor qual o colegiado no qual participarão.

Art. 14 No formulário de candidatura, as entidades postulantes à associação definirão as pessoas indicadas para

representá-las, conforme contrato social ou outros documentos equivalentes.

Art. 15 As candidaturas serão avaliadas e estarão sujeitas à revisão, aprovação ou rejeição pelo Conselho

Administrativo do BFB. A decisão sobre a revisão, aprovação ou rejeição da candidatura será formalmente

comunicada às entidades postulantes.

Art. 16 A associação será efetivada após aprovação do Conselho Administrativo e passará a viger a partir da

confirmação do pagamento da primeira parcela da anuidade ou parcela única.

CAPÍTULO III
DOS DIREITOS

Art. 17 São direitos dos associados:

I) Participar das atividades que o BFB promova e organize, dentro das regras estabelecidas para estas

atividades;

II) Participar da Assembleia Geral por intermédio de seu representante com direito a voto, desde que

adimplente com suas obrigações e contribuições estatutárias;

III) Participar de um dos colegiados específicos, no qual terá direito a quantidade de votos definida de

acordo com sua correspondente categoria de associação: para a categoria Diamond, o voto do

associado efetivo terá peso 5; para a categoria Platinum, peso 4; para a categoria Golden, peso 3; para

a categoria Silver, peso 2 e para categoria Bronze, peso 1;

IV) Participar dos grupos de trabalho, dentro das regras de participação estabelecidas para sua

correspondente categoria de associação;

V) Utilizar em seus impressos e propagandas a indicação da associação ao BFB e o uso da logomarca

deste, na forma regulamentada pelo BFB.
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VI) Outros direitos previstos e enumerados na lista de benefícios do associado proposta pelo Conselho

Administrativo, juntamente com o orçamento anual, a serem aprovados pela Assembleia Geral.

Art. 18 Os associados honorários serão beneficiados com os seguintes direitos:

I. Participar das atividades que o BFB promova e organize, dentro das regras estabelecidas para estas

atividades;

II. Participar da Assembleia Geral com direito a voz, sem direito a voto;

III. Participar do Conselho Consultivo do BFB.

CAPÍTULO IV
DOS DEVERES

Art. 19 São deveres dos associados:

I) Observar o presente estatuto, colaborando para que os objetivos nele relacionados sejam atingidos e

cumprindo as regulamentações existentes ou que venham a ser criadas e aprovadas, com vistas à boa

administração do BFB;

II) Pagar pontualmente as contribuições que lhes competirem;

III) Exercer, por meio dos seus representantes, os cargos para os quais forem eleitos ou designados

sempre pautados na ética e integridade;

IV) Envidar esforços para o engrandecimento do BFB, contribuindo para a construção de uma imagem

digna, consistente e relevante;

V) Comunicar oportunamente todas as variações que ocorram na sua constituição jurídica;

VI) Prestigiar o BFB, estimulando o espírito colaborativo e solidário entre integrantes do macro setor da

indústria da construção civil;

VII) Comunicar qualquer alteração de seu endereço, inclusive eletrônico, pelos quais recebe

correspondências ou comunicações; sendo que as correspondências encaminhadas para os endereços

cadastrados no BFB serão todas consideradas como recebidas.

Art. 20 Os associados de qualquer categoria, quando em atraso pelo prazo de 3 (três) meses ou mais no pagamento

das suas contribuições, terão suspensos todos os seus correspondentes direitos.

Art. 21 Não utilizar a logomarca e/ou nome do BFB em desacordo com as determinações vigentes.

Art. 22 Não representar o BFB ou fazer declarações em qualquer tipo de veículo de comunicação sem expressa

autorização do Conselho Administrativo ou deste Estatuto.

CAPÍTULO V
DA EXCLUSÃO E DO DESLIGAMENTO DO ASSOCIADO

Art. 23 A perda da qualidade de associado será determinada pelo Conselho Administrativo sendo admissível

somente, havendo justa causa, assim reconhecida em procedimento disciplinar, em que fique assegurado o

direito à ampla defesa, quando ficar comprovada a ocorrência de:

I. Violação do estatuto social;

II. Difamação da Associação, de seus membros ou de seus associados;

III. Atividades contrárias às decisões das Assembleias Gerais;

IV. Desvio dos bons costumes, da ética e da integridade;
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V. Conduta duvidosa, mediante a prática de atos ilícitos ou imorais.

Parágrafo 1º. Os associados de qualquer categoria, com 6 (seis) mensalidades ou mais em atraso, serão

automaticamente excluídos do quadro de associados.

Parágrafo 2º. O associado excluído por falta de pagamento, poderá ser readmitido, mediante o pagamento de seu

débito junto à tesouraria do BFB.

Parágrafo 3º. Definida a justa causa, nos termos do caput, o associado será devidamente notificado dos fatos a ele

imputados, por meio de notificação extrajudicial, para que apresente sua defesa prévia no prazo de 20

(vinte) dias a contar do recebimento da comunicação.

Parágrafo 4º. Após o decurso do prazo descrito no parágrafo anterior, independentemente da apresentação de defesa, a

representação será decidida em reunião extraordinária do Conselho Administrativo, por maioria simples

de votos dos diretores presentes.

Parágrafo 5º. Aplicada a pena de exclusão, caberá recurso, por parte do associado excluído, à Assembleia Geral, no

prazo de 30 (trinta) dias corridos contados da decisão de sua exclusão que será noticiada por meio de

notificação extrajudicial.

Parágrafo 6º. Uma vez excluído, qualquer que seja o motivo, não terá o associado o direito de pleitear indenização ou

compensação de qualquer natureza, seja a que título for.

Art. 24 É direito do associado requerer seu desligamento da associação, protocolando pedido formal junto à

Secretaria do BFB e desde que adimplente com suas obrigações sociais até o dia do pedido.

TÍTULO III

DOS ÓRGÃOS DE DIREÇÃO, DE FISCALIZAÇÃO E REPRESENTAÇÃO EXTERNA

CAPÍTULO I
DA DISPOSIÇÃO GERAL

Art. 25 O BFB será estruturado através dos seguintes órgãos:

I) Assembleia Geral;

II) Conselho Administrativo;

III) Diretoria Executiva;

IV) Colegiados;

V) Conselho Consultivo;

VI) Comitê Científico e Técnico (CCT).

CAPÍTULO II
DA ASSEMBLEIA GERAL

Art. 26 A Assembleia Geral é o órgão máximo de deliberação do BFB, sendo soberanas suas decisões não contrárias

às leis vigentes e a este Estatuto.
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Art. 27. A Assembleia Geral é constituída por todos os associados do BFB.

Parágrafo Único: Só terão direito a voto os associados em dia com a anuidade de sua categoria de associado.

Art. 28 A Assembleia Geral reunir-se-á:

I) Ordinariamente uma vez a cada semestre do ano, sendo que, no primeiro semestre, apreciará

obrigatoriamente o Relatório de Atividades do BFB, as contas do Conselho Administrativo, bem como o

parecer do Comitê Fiscal relativamente ao exercício anterior e, no segundo semestre, votará o

orçamento do BFB para o exercício seguinte.

II) Extraordinariamente, por convocação do Presidente ou da maioria do Conselho Administrativo, ou a

requerimento justificado de, no mínimo, 1/5 (um quinto) dos seus associados efetivos e adimplentes.

Parágrafo 1º: A Assembleia Geral será instalada e presidida pelo Presidente, salvo nas deliberações sobre prestações de

contas e eleições sucessórias, cabendo, nesses casos, ao plenário a indicação do Presidente e Secretário

específicos, que conduzirão esses trabalhos, sendo que ao Presidente caberá somente o voto de

desempate.

Parágrafo 2º: Na Assembleia Geral Extraordinária não será admitido deliberar sobre matéria de caráter geral, não

especificada na respectiva convocação e ordem do dia.

Parágrafo 3º: Os membros do Conselho Administrativo e do Comitê Fiscal participarão das Assembleias Gerais, mas

perderão seu direito a voto caso a convocação da Assembleia inclua, explicitamente, na sua pauta ou

ordem do dia, a deliberação específica sobre a suspensão do funcionamento destas mesmas

correspondentes instâncias.

Parágrafo 4º: As deliberações da Assembleia Geral, para as quais não seja exigido quórum mínimo e qualificado por esse

estatuto, serão sempre tomadas por maioria dos votos dos associados efetivos e adimplentes participando

ou representados oficialmente, de forma presencial ou à distância.

Art. 29 A Assembleia Geral será convocada por comunicação específica aos associados por meio eletrônico indicado

no ato do registro do associado.

Parágrafo 1º: A Assembleia Geral reunir-se-á em primeira convocação, com a presença de, no mínimo, a maioria

absoluta dos associados efetivos com direito a voto e, em segunda convocação, trinta minutos depois, com

qualquer número de associados efetivos, ressalvadas as exceções previstas neste Estatuto.

Parágrafo 2º: A Assembleia Geral será convocada com pelo menos 15 (quinze) dias corridos de antecedência, mediante

envio de correspondência eletrônica (e-mail) e, edital fixado na sede social da Associação, onde constará:

local, dia, mês, ano, hora da primeira e segunda chamada, ordem do dia, e o nome de quem a convocou;

Parágrafo 3º: A Assembleia Geral Extraordinária poderá ser convocada, nos termos do parágrafo anterior, com prazo

mínimo de 7 (sete) dias corridos, contados da entrada do requerimento na secretaria nos casos de

requerimento pelo Conselho Administrativo ou por associados.

Art. 30 Compete à Assembleia Geral:

I) Deliberar sobre assuntos de interesse geral do BFB;

II) Referendar as penalidades aplicadas pelo Conselho Administrativo a qualquer entidade associada, na

forma e nos casos previstos no presente Estatuto.;

III) Referendar os benefícios e o valor das contribuições de todas as categorias de associados;
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IV) Aprovar o Regulamento Eleitoral, bem como as alterações do presente Estatuto;

V) Apreciar, anualmente, durante o primeiro semestre, o relatório de atividades e as contas do Conselho

Administrativo, bem como o correspondente parecer do Comitê Fiscal, relativamente ao exercício

anterior;

VI) Deliberar sobre a constituição de associações sem fins lucrativos em que o BFB seja parte como

associado fundador ou efetivo;

VII) Votar as despesas extraordinariamente propostas pelo Conselho Administrativo;

VIII) Votar, no segundo semestre do ano, o orçamento do BFB para o ano seguinte;

IX) Deliberar sobre a aquisição, alienação, cessão ou oneração de bens imóveis;

X) Desde que tenha sido convocada com esta finalidade específica, suspender, por deliberação de 2/3 (dois

terços) dos votos dos seus associados efetivos adimplentes, o funcionamento do Conselho

Administrativo ou do Comitê Fiscal, ou de ambos, no caso de grave violação estatutária, de discórdias

internas que perturbem o livre exercício das atividades associadas, ou da dilapidação ou malversação do

patrimônio social, designando junta administrativa ou comissão fiscal para substituí-los, até

pronunciamento final da Assembleia Geral;

XI) Decidir sobre o destino do patrimônio do BFB no caso da sua dissolução;

XII) Deliberar sobre os casos omissos no presente Estatuto.

CAPÍTULO III
DOS COLEGIADOS

Art. 31 Os associados ao BFB são organizados por afinidade em 7 (sete) colegiados, representando os seguintes

setores da cadeia produtiva da indústria da construção, de acordo com seus interesses sob o enfoque do

BIM:

I) Proprietários, Incorporadores e Investidores;

II) Órgãos da Administração Pública;

III) Empreiteiros e Construtores;

IV) Escritórios de Projetos, Coordenação, Consultoria e Gerenciadoras;

V) Fabricantes de Materiais, Componentes e Equipamentos de Construção;

VI) Desenvolvedores de software;

VII) Academia e entidades de capacitação de Recursos Humanos.

Parágrafo Único: Cada associado pode pertencer a somente um único colegiado.

Art. 32 Os membros de cada colegiado comporão o Conselho Administrativos na seguinte proporção: 3 (três)

cadeiras para o colegiado Proprietários, Incorporadores e Investidores; 2 (duas) cadeiras para o colegiado

Administração Pública; 3 (três) cadeiras para o colegiado Empreiteiros e Construtores; 3 (três) cadeiras para

o colegiado Escritórios de Projetos, Coordenação, Consultoria e Gerenciadoras; 2 (duas) cadeiras para o

colegiado Fabricantes e Componentes de Construção ou materiais relacionados ao setor; 2 (duas) cadeiras

para o colegiado Desenvolvedores de Software e 2 (duas) cadeiras para o colegiado Academia e Entidades

de Capacitação de Recursos Humanos.

Parágrafo 1º: Para a formação do Conselho Administrativo, os membros de cada Colegiado deverão realizar eleições

diretas para a escolha de seus representantes, os quais terão o mandato de 2 (dois) anos.

Parágrafo 2º: O Colegiado realizará eleições quando seu número de associados alcançar, no mínimo, o dobro da

quantidade de cadeiras reservadas para o correspondente setor.

Parágrafo 3º: O número de votos de cada associado na eleição de representantes de seu Colegiado é definido de acordo

com os pesos relacionados à sua categoria de associação e nos termos do inciso III do art. 17.
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Parágrafo 4º: Um colegiado tem direito de ocupar uma cadeira no Conselho Administrativo a cada 3 (três) associados,

até o limite de cadeiras estabelecido no artigo 32.

Parágrafo 5º: O(s) representante(s) de um colegiado perderá(ão) seu(s) mandato(s) se a condição do parágrafo anterior

não for atingida para cada cadeira. Neste caso, o Colegiado decidirá qual(is) representante(s)

permanecerá(ão) no Conselho Administrativo.

Parágrafo 6º: O representante de um colegiado só poderá ocupar cadeira no Conselho Administrativo enquanto a

entidade que representa for associada ao BFB. Perdendo essa condição, deverão ser observadas as regras

pertinentes descritas no Regulamento Eleitoral.

CAPÍTULO IV
DO CONSELHO CONSULTIVO

Art. 33 O Conselho Consultivo se destina a orientar, auxiliar e apoiar o Conselho Administrativo do BFB, opinando,

recomendando, sugerindo, acompanhando planos de ação, trazendo uma perspectiva externa e, desta

forma, contribuindo para o alcance e alinhamento da missão da entidade.

Art. 34 O Conselho Consultivo será composto por todos os ex-Presidentes do BFB, associados honorários e mais até 7

(sete) outros membros, indicados pelo Presidente e aprovados pelo Conselho Administrativo.

Parágrafo 1º: Os Conselheiros Consultivos exercerão as atividades de forma voluntária e sem remuneração.

Parágrafo 2º: Membros do Conselho Consultivo poderão ser desligados por sua solicitação ou por votação da maioria do

Conselho Administrativo.

Parágrafo 3º: O Conselho Consultivo se reunirá a critério do Conselho Administrativo ou da Diretoria Executiva ou ainda

sempre que necessário para tratar de assuntos estratégicos do BFB.

Parágrafo 4º: Os Conselheiros Consultivos serão convidados a participar das reuniões do Conselho Administrativo, com

direito a voz, sem direito a voto.

Parágrafo 5º: O cargo de Presidente do Conselho Consultivo será sempre exercido pelo último ex-Presidente do BFB, e,

na sua ausência, substituído por um dos membros presentes à reunião.

CAPÍTULO V
DO CONSELHO ADMINISTRATIVO

Art. 35 O Conselho Administrativo do BFB será composto por 17 (dezessete) membros, sendo destes 1 (um)

Presidente, 1 (um) Vice-Presidente e 1 (um) Tesoureiro, eleitos dentre seus membros em eleição direta, nos

termos do Regulamento Eleitoral.

Parágrafo Único: Os 17 (dezessete) membros serão eleitos, nos termos do Regulamento Eleitoral, pelos representantes

dos 7 (sete) colegiados que compõem  a Assembleia do  BFB.

Art. 36 O mandato dos membros do Conselho Administrativo é de 2 (dois) anos.

Art. 37 O Conselho Administrativo deverá se reunir ao menos bimestralmente na forma presencial ou virtual.
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Parágrafo Único: Cada Conselheiro presente terá direito a 1 (um) voto nas deliberações do Conselho Administrativo,

cabendo ao Presidente da sessão somente o voto de desempate.

Art. 38 O cargo de membro do Conselho Administrativo será imediatamente suspenso quando ocorrer

impedimento, evidência de má-conduta ou motivo de força maior, cabendo aos demais membros e ao

Presidente a análise e deliberação nos casos ambíguos.

CAPÍTULO VI
DA DIRETORIA EXECUTIVA

Art. 39 A Diretoria Executiva será composta pelo Presidente, Vice-presidente, Tesoureiro, Diretor Executivo e

Secretário, sendo os três primeiros eleitos na forma do Regulamento Eleitoral.

Art. 40 O Presidente do BFB é eleito por maioria de votos dentre os membros do Conselho Administrativo.

Art. 41 A função de Presidente do BFB é de caráter voluntário, não-remunerada.

Art. 42 O mandato do Presidente, Vice-Presidente e Tesoureiro será de 2 anos, permitida uma recondução.

Art. 43 São atribuições do Presidente do BFB:

I) Presidir as sessões do Conselho Administrativo;

II) Exercer voto de minerva, em caso de empate em votações do Conselho Administrativo;

III) Representar legalmente o BFB judicial ou extrajudicialmente junto a entidades públicas ou privadas,

bem como praticar quaisquer atos legais envolvendo o BFB e em sua defesa;

IV) Convocar e presidir as sessões do Conselho Administrativo e da Assembleia Geral;

V) Assinar as atas ou súmulas das sessões, o orçamento anual, o balanço anual, bem como todos os atos

de sua gestão;

VI) Autorizar despesas, firmar contratos onerosos, realizar abertura e encerramento de conta bancária, e,

assinar cheques, podendo, para tanto, se fazer representar por procurador regularmente constituído,

em conjunto com o Vice-Presidente;

VII) Autorizar a baixa de bens patrimoniais inservíveis à entidade, os quais poderão ser doados a

instituições de caridade.

Art. 44 Ao Vice-presidente, também eleito por maioria de votos dentre os membros do Conselho Administrativo,

caberá:

I) Substituir o Presidente em quaisquer de suas funções em caso de impedimento deste;

II) Auxiliar o Presidente no desempenho de suas funções;

III) Em conjunto com o Presidente, autorizar despesas, firmar contratos de qualquer natureza, emitir

cheques e títulos de crédito, realizar abertura e encerramento de conta bancária.

Art. 45 A função de Vice-Presidente do BFB é de caráter voluntário, não remunerada.

Art. 46 O Diretor Executivo é responsável pelo funcionamento diário da estrutura do BFB e pela execução das ações

definidas pelo Conselho Administrativo.

Art. 47 A função de Diretor Executivo pode ser remunerada.

Art. 48 O Diretor Executivo será escolhido pelo Conselho Administrativo.
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Art. 49 São atribuições do Diretor Executivo, agindo estritamente dentro das determinações do Conselho

Administrativo:

I) Captar de Patrocinadores e Associados;

II) Coordenar a divulgação do BIM Fórum Brasil;

III) Gerir financeiramente a entidade;

IV) Ordenar pagamentos, conjuntamente com o Tesoureiro.

Art. 50 O Secretário é responsável por apoiar o funcionamento diário da estrutura do BFB e pela execução das

ações definidas pelo Diretor Executivo.

Art. 51 O Secretário será contratado pelo Diretor Executivo, ouvido o Conselho Administrativo.

Art. 52 A função de Secretário poderá ser remunerada.

Art. 53 São atribuições do Secretário:

I) Gerenciar e processar os documentos de candidatura e inscrição de associados;

II) Gerenciar e processar as correspondências da entidade;

III) Atender ao público que procura o BFB, em sua sede ou por meios de comunicação;

IV) As demais indicadas pelo Diretor Executivo.

Art. 54 O Tesoureiro é responsável pelo exercício da política financeira definida pelo Conselho Administrativo.

Art. 55 A função de Tesoureiro não é remunerada.

Art. 56 São atribuições do Tesoureiro:

I) Ordenar pagamentos, conjuntamente com o Diretor Executivo, se estiverem de acordo com as

deliberações do Conselho Administrativo, mantendo registro das transações;

II) Gerenciar as receitas financeiras da entidade, mantendo registros de todas as transações;

III) Supervisionar a preparação da prestação de contas anual a ser apresentada ao Comitê Fiscal e a

qualquer órgão fiscalizador sob demanda.

CAPÍTULO VII
DO COMITÊ FISCAL

Art. 57 O Comitê Fiscal poderá ser constituído por até 6 (seis) membros, sendo o mínimo de 2 (dois) membros

efetivos e até 3 (três) suplentes, eleitos por ocasião da eleição do Conselho Administrativo, cujos mandatos

serão de 2 (dois) anos, permitida uma recondução.

Art. 58 O comitê fiscal reunir-se-á ordinariamente pelo menos a cada 3 (três) meses e extraordinariamente sempre

que necessário.

Art. 59 Ao comitê fiscal caberá as seguintes incumbências:

I) Examinar, quando julgar necessário, os livros, papéis, e o estado do caixa do BFB, devendo o Diretor

Executivo e o Tesoureiro prestar-lhes todas as informações solicitadas;

II) Apresentar ao Conselho Administrativo parecer sobre as operações sociais do exercício em que

servirem, tomando por base o inventário, o balanço e os documentos apresentados pelo Diretor

Executivo e pelo Tesoureiro;
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III) Lavrar no livro de “Atas e Pareceres do Comitê Fiscal”, os resultados dos exames realizados na forma das

alíneas anteriores;

IV) Apresentar parecer à Assembleia Geral sobre o orçamento anual elaborado pelo Conselho

Administrativo;

V) Convocar o Conselho Administrativo sempre que ocorrer motivo grave ou urgente;

VI) Comunicar ao Presidente, de imediato, qualquer anormalidade ou irregularidade jurídica constatadas

nas contas do BFB.

CAPÍTULO VIII
DO COMITÊ CIENTÍFICO E TÉCNICO - CCT

Art. 60 O Comitê Científico e Técnico (CCT) é o órgão do BFB responsável pelo desenvolvimento de ações e projetos

técnico-científicos aprovados pelo Conselho Administrativo. É composto por um Coordenador Geral, um

Vice -Coordenador Geral e Membros dos Grupos de Trabalho (GTs).

Art. 61 O Coordenador Geral do CCT será eleito por maioria dentre as candidaturas propostas ao Conselho

Administrativo, podendo tratar-se ou não de filiado à entidade associada ao BFB.

Art. 62 O mandato do Coordenador Geral e do Vice-Coordenador Geral será de 2 anos, permitidas reconduções.

Art. 63 São atribuições do Coordenador Geral do CCT:

I) Reportar ao Conselho Administrativo o andamento dos trabalhos dos GTs, bem como seus resultados;

II) Propor a criação de novos GTs em função das demandas do Conselho Administrativo, bem como sua

extinção quando não mais se fizerem necessários;

III) Acompanhar o andamento dos trabalhos de todos os GTs;

IV) Participar das reuniões do Conselho Administrativo, com direito a voz;

V) Representar o BFB, por delegação de seu Presidente, em eventos de cunho técnico ou científico.

Art. 64 O Vice Coordenador Geral do CCT será eleito, após a eleição do Coordenador, por maioria dentre as

candidaturas propostas ao Conselho Administrativo, podendo tratar-se ou não de filiado à entidade

associada ao BFB.

Art. 65 São atribuições do Vice Coordenador Geral do CCT:

I) Substituir o Coordenador em quaisquer de suas funções em caso de impedimento deste;

II) Auxiliar o Coordenador no desenvolvimento de suas atribuições;

Art. 66 Os Grupos de Trabalho (GT) serão formados a partir de proposta do Coordenador Geral do CCT ao Conselho

de Administração, em que conste: nome do GT proposto, sua finalidade, justificativa, recursos necessários,

duração inicial prevista e lista inicial de membros. A proposta deve ser aprovada em sessão do Conselho

Administrativo.

Art. 67 Os GTs podem ser extintos a partir de solicitação do Coordenador Geral do CCT ao Conselho Administrativo,

contendo justificativa.

Art. 68 Os GTs podem existir em qualquer número, bem como conter qualquer número de integrantes.

Art. 69 Os GTs são compostos por indivíduos associados às entidades membro do BFB e por indivíduos externos

convidados. A composição inicial de um Grupo de Trabalho será aquela contida em sua proposta de criação,
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podendo ser acrescida ou reduzida a qualquer tempo a partir de pedido do Coordenador Geral do CCT ao

Conselho Administrativo.

Art. 70 A participação de membros e convidados nos GTs é voluntária e não remunerada, e pode ser solicitada por

membros do BFB ao Coordenador Geral do CCT, respeitando os limites de sua categoria de associado.

Art. 71 O Coordenador Geral poderá solicitar a contratação de serviços remunerados (consultoria, treinamentos,

desenvolvimento de publicações, etc.) para auxílio aos GT´s e para consecução de suas finalidades, desde

que previstos e aprovados na proposta de sua criação ou aprovados em solicitação posterior ao Conselho

Administrativo.

Art. 72 Cada GT terá um coordenador e um secretário encarregados dos trabalhos lá desenvolvidos, mantendo

contato com o Coordenador Geral do CCT para relatar as atividades do GT, bem como seus resultados e

demandas. O coordenador deverá ser nomeado na proposta de criação do GT, podendo ser alterado através

de solicitação ao Coordenador Geral do CCT.

Art. 73 Os GTs manterão reuniões periódicas, de acordo com a necessidade de desenvolvimento de seus trabalhos.

Art. 74 Os GTs desenvolverão um ou mais projetos de acordo com a proposta de sua criação inicial ou por

solicitação do Coordenador do CCT.

CAPÍTULO IX

DA REPRESENTAÇÃO EXTERNA

Art. 75 O BFB, quando couber, manterá representações externas nas diversas entidades nacionais e internacionais

ligadas aos seus principais temas de interesse, por meio de membros eleitos pelo Conselho Administrativo.

Art. 76 A representação do BFB em órgão, comitê, comissão, grupo de trabalho, públicos ou privados, para os quais

tenha sido convidado a ter assento temporário, definir-se-á, sempre por meio de resolução do Conselho

Administrativo.

TÍTULO IV

INFRAÇÕES AO ESTATUTO – PROCESSO DISCIPLINAR E PENALIDADES

Art. 77 O procedimento para apuração de casos de infrações ao estatuto serão tratados nos termos do parágrafo 3º

do art. 23 deste Estatuto.

Art. 78 Os membros eleitos ou indicados serão destituídos de seus mandatos nos seguintes casos:

I) Malversação ou dilapidação do patrimônio social;

II) Grave violação deste Estatuto;

III) Perda da condição de associado ao BFB pela entidade que representa;

IV) Descumprimento das obrigações assumidas no exercício do cargo;

V) Renúncia.

Parágrafo Único: A destituição do mandato, nos termos dos incisos I, II e IV será declarada pela Assembleia Geral, em

reunião especialmente convocada para esse fim, exigindo-se pelo menos a presença de 2/3 (dois terços) dos

associados efetivos adimplentes, para formação do quórum, mesmo em segunda convocação, e aprovação
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por 4/5 (quatro quintos) dos votos dos associados efetivos adimplentes presentes, assegurada ampla

defesa.

Art. 79 Nos casos de renúncia, a decisão deverá ser comunicada por escrito ao Presidente do Conselho

Administrativo.

Parágrafo Único: Em se tratando de renúncia do Presidente, a notificação deverá ser feita por escrito ao Vice-Presidente

que, num prazo de 48 (quarenta e oito) horas, reunirá o Conselho Administrativo, para ciência do ocorrido e

adoção das providências pertinentes.

Art. 80 Nas hipóteses de falecimento ou impedimento, obedecem às normas previstas no artigo 79 deste Estatuto.

TÍTULO V

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 81 Os associados de qualquer categoria não responderão pelas obrigações assumidas pelo BFB, nem de

maneira subsidiária.

Art. 82 O BFB poderá manter intercâmbio com entidades congêneres nacionais e estrangeiras, podendo filiar-se às

mesmas, desde que, no caso dessas últimas, sejam elas de âmbito e grau superiores.

Art. 83 O presente estatuto somente poderá ser reformado em Assembleia Geral, em reunião especialmente

convocada para esse fim, exigindo-se pelo menos a presença de 2/3 (dois terços) dos associados efetivos

adimplentes, para formação do quórum, mesmo em segunda convocação, e aprovação por 4/5 (quatro

quintos) dos votos dos associados efetivos adimplentes presentes.

Art. 84 Quando participar de eleições em outros órgãos e entidades, na qualidade de eleitor, o representante do

BFB deverá agir em consonância com a vontade e determinação da entidade sempre na defesa dos

interesses desta.

TÍTULO VI

DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

Art. 85 Enquanto o Conselho Administrativo não tiver a representação de, pelo menos, 4 (quatro) colegiados, o BFB

será administrado pelo Conselho Administrativo Interino, composto pelos fundadores indicados na Ata de

Fundação e presidido pelo fundador eleito presidente na Assembleia de Fundação, seu representante legal.

Parágrafo 1º: A função de Vice-presidente será exercida pelo associado fundador eleito para tal na Assembleia de

Fundação, enquanto durar a atuação do Conselho Administrativo Interino ou for substituído por decisão

dele.

Parágrafo 2º: A função de Tesoureiro será exercida pelo associado fundador eleito para tal na Assembleia de Fundação,

enquanto durar a atuação do Conselho Administrativo Interino ou for substituído por decisão dele.

Art. 86 O Conselho Administrativo Interino deverá operar de maneira compartilhada e transparente, com a

publicação de todas as suas decisões e atos administrativos no website da entidade.
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Art. 87 Enquanto não preenchidos todos os cargos definidos para o Conselho Administrativo, deverá ser feita

eleição anualmente pelos respectivos Colegiados existentes, nos termos do Regulamento Eleitoral.

Art. 88 Este Estatuto, ora reformado, entra em vigor no ato de sua aprovação pela Assembleia Geral Extraordinária

de 10 de fevereiro de 2022.

São Paulo, 10  de fevereiro de 2022.

Presidente do BFB                                            Advogada
Wilton Catelani

CPF/MF nº 051.536.728-16
Erika Albuquerque Calheiros

OAB-DF 28.600
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TÍTULO I


DA DENOMINAÇÃO E SEDE, DOS OBJETIVOS, DA DURAÇÃO, DAS RECEITAS E PATRIMÔNIO


CAPÍTULO I
DA DENOMINAÇÃO E SEDE


Art. 1º O BIM Fórum Brasil, também denominado BFB, entidade fundada em 01 de julho de 2020 na cidade de São


Paulo – SP, é uma associação civil de âmbito nacional, de caráter neutro, sem fins lucrativos, sem


distribuição de resultados sob qualquer forma, que se rege pelo presente Estatuto e disposições legais que


lhe são aplicáveis.


Art. 2º O BFB tem como sua primeira sede e foro a cidade de São Paulo-SP, na Avenida Paulista, nº 302, Conj. 50,


CEP: 01310-000, Bela Vista.


Parágrafo Único: O BFB poderá mudar a sua sede e ter escritórios ou criar/fechar delegacias em outros estados e


regiões a critério do Conselho Administrativo, respeitando o seu planejamento estratégico/operacional.


CAPÍTULO II
DOS OBJETIVOS


Art. 3º Os objetivos do BIM Fórum Brasil são:


I) Atuar como entidade e instância maior na definição e execução de uma agenda de iniciativas e


projetos que induz e viabiliza o desenvolvimento de boas práticas da Modelagem da Informação da


Construção (BIM – Building Information Modelling) ou removem barreiras para a sua disseminação;


II) Atuar junto ao Poder Público, às Universidades, aos órgãos financiadores e controladores e a toda


cadeia produtiva da indústria da construção para promover e defender iniciativas de disseminação e


aplicação do BIM nos empreendimentos, da forma mais ampla possível, durante todo o ciclo de vida


dos mesmos;


III) Promover a formulação de projetos, documentos, pesquisas e produtos voltados para o


desenvolvimento científico e tecnológico do setor da construção e especialmente: a) para a


disseminação da informação científica do BIM; b) fomento de estudos e atividades que contribuam,


direta ou indiretamente, para o desenvolvimento científico e tecnológico no setor da construção


nacional e internacional;


IV) Promover a formação de recursos humanos altamente qualificados para a pesquisa e o atendimento à


demanda dos setores público e privado no tocante a Modelagem da Informação da Construção;


V) Manter intercâmbio com órgãos da administração pública do País, com organismos internacionais e


com entidades privadas nacionais ou estrangeiras, com vistas à promoção da cooperação para o


desenvolvimento do BIM, mediante a celebração de convênios, acordos, contratos e ajustes que forem


necessários à consecução de seus objetivos;


VI) Promover o desenvolvimento da Indústria da Construção e do Mercado Imobiliário, por meio de ações


da seguinte natureza:


A. No âmbito do Poder Executivo, buscando formas de participação na definição das políticas


setoriais de desenvolvimento, nacionais ou regionais, e nas suas regulamentações, que


tenham reflexos nas atividades dos segmentos empresariais que representa, reivindicando


assento nas instâncias colegiadas, deliberativas ou consultivas; espaço em fóruns,


conferências, comissões e grupos técnicos coordenados ou promovidos pelo Poder Executivo;


propondo ou colaborando com os trabalhos de reformulação e aprimoramento das políticas,


dos planos e programas governamentais relacionados ao BIM;
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B. No âmbito do Poder Legislativo, de apoio aos projetos de interesse de seus associados e


relacionados ao objeto social da instituição, e de oposição àqueles que podem ter como


consequência a desorganização da produção e das relações de mercado, propondo minutas


de projetos de lei; elaborando propostas de emendas ou de substitutivos; desencadeando


ações de mobilização política; participando de audiências públicas e subsidiando as decisões


dos parlamentares;


C. De estímulo, prestígio, promoção e participação em eventos, com a presença de


representantes do Poder Judiciário, no intuito de debater a aplicação dos institutos jurídicos


que interferem nas relações de mercado e na produção vinculada aos seus setores de


representação; promover estudos sobre os reflexos dos procedimentos no âmbito das ações


administrativas e judiciais nas fontes de investimentos, na saúde das empresas, e na


segurança dos negócios;


VII) Estruturar Grupos de Trabalho (GT’s) focados em temas estratégicos, propostos pelo Conselho


Administrativo, que serão instâncias de discussão, desenvolvimento e disseminação de conhecimento


correlato, abordando de forma prática e sistêmica, a busca e solução dos problemas e desafios da


indústria da construção;


VIII) Promover a união dos diversos esforços e iniciativas em prol do desenvolvimento e aplicação do BIM


das diferentes entidades de cunho acadêmico, profissional e/ou sindical, dando legitimidade a tais


esforços enquanto une, em uma só instância de discussão, os pontos de vista e necessidades dos vários


agentes da cadeia produtiva da construção;


IX) Manter intercâmbio e representação junto a entidades nacionais e internacionais congêneres,


representando, como entidade máxima no Brasil, os interesses relacionados ao BIM dos associados e


entidades que o compõem;


X) Promover e apoiar palestras, encontros, congressos, seminários, feiras e outros eventos relacionados


ao BIM, que sejam de interesse da cadeia produtiva da construção;


XI) Congregar os diversos agentes que viabilizam a adoção do BIM como desenvolvedores de software,


empresas produtoras de equipamentos de TI, agentes de pesquisa de fomento, “startups”, etc. para


que possam levar benefícios e facilidades aos seus associados;


XII) Desenvolver ou dar suporte para o desenvolvimento de material de apoio técnico e de conteúdo


didático para apoiar a disseminação do conceito BIM dentro de práticas e fundamentos legítimos e


embasados cientificamente, de forma a disciplinar a disseminação de informações sobre o tema;


XIII) Promover o desenvolvimento de práticas que favoreçam o incremento da sustentabilidade social de


todos seus membros e que também contribuam para a redução do impacto ambiental de suas ações,


preservando o meio ambiente e contribuindo para o aumento da qualidade de vida e bem-estar social.


CAPÍTULO III
DA DURAÇÃO


Art. 4º O prazo de duração do BFB é indeterminado.


Art. 5º No caso da dissolução do BFB, a Assembleia Geral nomeará de um a três liquidantes, entre os membros do


Conselho Administrativo, para procederem à liquidação, em consonância com as disposições legais


pertinentes.


I) A Assembleia Geral determinará o modo de liquidação, estabelecendo roteiro ou programa a ser


obedecido pelo(s) liquidante(s), podendo, a qualquer tempo, substituí-lo(s), se comprovado o não


cumprimento das suas atribuições de forma satisfatória.


II) Haverá obrigatória prestação de contas dos atos da gestão dos liquidantes.


III) Concluída a liquidação, e pagas as dívidas decorrentes de suas responsabilidades, a Assembleia Geral


decidirá sobre o destino do saldo eventualmente restante de seu patrimônio.


IV) A Associação poderá ser dissolvida, a qualquer tempo, uma vez constatada a impossibilidade de sua


sobrevivência, face à impossibilidade da manutenção de seus objetivos sociais, ou desvirtuamento de


suas finalidades estatutárias ou, ainda, por carência de recursos financeiros e humanos, mediante
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deliberação de Assembleia Geral Extraordinária, especialmente convocada para este fim, composta de


associados contribuintes em dia com suas obrigações sociais, não podendo ela deliberar sem voto


concorde de 2/3 (dois terços) dos presentes, sendo em primeira chamada, com a totalidade dos


associados e em segunda chamada, uma hora após a primeira, com a presença de, no mínimo, 1/3 (um


terço) dos associados.


V) Em caso de dissolução social da Associação, liquidado o passivo, os bens remanescentes, serão


destinados para outra entidade assistencial congênere, com personalidade jurídica comprovada, sede


e atividade preponderante nesta capital e devidamente registrada nos órgãos públicos competentes.


CAPÍTULO IV
DAS RECEITAS E PATRIMÔNIO


Art. 6º Constituem receitas e patrimônio do BFB:


I) Contribuições de seus associados (anuidades, patrocínios, etc.);


II) Legados e doações;


III) Receitas proveniente de prestação de serviços, patrocínios e convênios, acordos, contratos e ajustes


que forem necessários à consecução de seus objetivos sociais;


IV) Receitas provenientes de Direitos autorais e de propriedade industrial;


V) Bens móveis, imóveis e equipamentos de sua propriedade;


VI) Outras receitas.


Art. 7º Os atos que importem malversação ou dilapidação do patrimônio acarretarão a destituição dos responsáveis


e o ressarcimento pelos danos causados, além da sanção penal cabível incluindo correspondentes custas


legais e advocatícias quando aplicáveis e necessárias.


TÍTULO II


DOS ASSOCIADOS


CAPÍTULO I
DAS CATEGORIAS DE ASSOCIADOS


Art. 8º Somente pessoas jurídicas ou entidades formalmente constituídas, ou seja, pessoas jurídicas, poderão se


associar ao BIM Fórum Brasil, respeitadas as condições detalhadas no Capítulo II – Admissão dos


Associados.


Parágrafo Único: Os associados honorários pessoas físicas são a única exceção admitida.


Art. 9º O BIM Fórum Brasil será constituído das seguintes categorias de associados:


I) Diamond;


II) Platinum;


III) Golden;


IV) Silver;


V) Bronze;


VI) Honorário.
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Parágrafo Único: Os associados efetivos pagarão uma contribuição cujo critério para definição do valor, forma e data de


recolhimento será proposto pelo Conselho Administrativo, juntamente com o orçamento anual, a serem


aprovados pela Assembleia Geral.


Art. 10º Farão parte do BIM Fórum os associados honorários assim definidos e escolhidos pelo Conselho


Administrativo.


Parágrafo Único: Os fundadores, nominados na ata de fundação do BFB, são considerados associados honorários.


Art. 11 Os membros poderão alterar anualmente sua categoria de associação, no momento da renovação da sua


adesão ao BFB.


CAPÍTULO II
DA ADMISSÃO DOS ASSOCIADOS


Art. 12 A admissão dos associados far-se-á por adesões voluntárias.


Art. 13 As pessoas jurídicas interessadas formalizarão sua intenção de associação ao BFB através do preenchimento


e envio de um formulário de candidatura específico, no qual deverão escolher a categoria de associação de


sua preferência e propor qual o colegiado no qual participarão.


Art. 14 No formulário de candidatura, as entidades postulantes à associação definirão as pessoas indicadas para


representá-las, conforme contrato social ou outros documentos equivalentes.


Art. 15 As candidaturas serão avaliadas e estarão sujeitas à revisão, aprovação ou rejeição pelo Conselho


Administrativo do BFB. A decisão sobre a revisão, aprovação ou rejeição da candidatura será formalmente


comunicada às entidades postulantes.


Art. 16 A associação será efetivada após aprovação do Conselho Administrativo e passará a viger a partir da


confirmação do pagamento da primeira parcela da anuidade ou parcela única.


CAPÍTULO III
DOS DIREITOS


Art. 17 São direitos dos associados:


I) Participar das atividades que o BFB promova e organize, dentro das regras estabelecidas para estas


atividades;


II) Participar da Assembleia Geral por intermédio de seu representante com direito a voto, desde que


adimplente com suas obrigações e contribuições estatutárias;


III) Participar de um dos colegiados específicos, no qual terá direito a quantidade de votos definida de


acordo com sua correspondente categoria de associação: para a categoria Diamond, o voto do


associado efetivo terá peso 5; para a categoria Platinum, peso 4; para a categoria Golden, peso 3; para


a categoria Silver, peso 2 e para categoria Bronze, peso 1;


IV) Participar dos grupos de trabalho, dentro das regras de participação estabelecidas para sua


correspondente categoria de associação;


V) Utilizar em seus impressos e propagandas a indicação da associação ao BFB e o uso da logomarca


deste, na forma regulamentada pelo BFB.
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VI) Outros direitos previstos e enumerados na lista de benefícios do associado proposta pelo Conselho


Administrativo, juntamente com o orçamento anual, a serem aprovados pela Assembleia Geral.


Art. 18 Os associados honorários serão beneficiados com os seguintes direitos:


I. Participar das atividades que o BFB promova e organize, dentro das regras estabelecidas para estas


atividades;


II. Participar da Assembleia Geral com direito a voz, sem direito a voto;


III. Participar do Conselho Consultivo do BFB.


CAPÍTULO IV
DOS DEVERES


Art. 19 São deveres dos associados:


I) Observar o presente estatuto, colaborando para que os objetivos nele relacionados sejam atingidos e


cumprindo as regulamentações existentes ou que venham a ser criadas e aprovadas, com vistas à boa


administração do BFB;


II) Pagar pontualmente as contribuições que lhes competirem;


III) Exercer, por meio dos seus representantes, os cargos para os quais forem eleitos ou designados


sempre pautados na ética e integridade;


IV) Envidar esforços para o engrandecimento do BFB, contribuindo para a construção de uma imagem


digna, consistente e relevante;


V) Comunicar oportunamente todas as variações que ocorram na sua constituição jurídica;


VI) Prestigiar o BFB, estimulando o espírito colaborativo e solidário entre integrantes do macro setor da


indústria da construção civil;


VII) Comunicar qualquer alteração de seu endereço, inclusive eletrônico, pelos quais recebe


correspondências ou comunicações; sendo que as correspondências encaminhadas para os endereços


cadastrados no BFB serão todas consideradas como recebidas.


Art. 20 Os associados de qualquer categoria, quando em atraso pelo prazo de 3 (três) meses ou mais no pagamento


das suas contribuições, terão suspensos todos os seus correspondentes direitos.


Art. 21 Não utilizar a logomarca e/ou nome do BFB em desacordo com as determinações vigentes.


Art. 22 Não representar o BFB ou fazer declarações em qualquer tipo de veículo de comunicação sem expressa


autorização do Conselho Administrativo ou deste Estatuto.


CAPÍTULO V
DA EXCLUSÃO E DO DESLIGAMENTO DO ASSOCIADO


Art. 23 A perda da qualidade de associado será determinada pelo Conselho Administrativo sendo admissível


somente, havendo justa causa, assim reconhecida em procedimento disciplinar, em que fique assegurado o


direito à ampla defesa, quando ficar comprovada a ocorrência de:


I. Violação do estatuto social;


II. Difamação da Associação, de seus membros ou de seus associados;


III. Atividades contrárias às decisões das Assembleias Gerais;


IV. Desvio dos bons costumes, da ética e da integridade;
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V. Conduta duvidosa, mediante a prática de atos ilícitos ou imorais.


Parágrafo 1º. Os associados de qualquer categoria, com 6 (seis) mensalidades ou mais em atraso, serão


automaticamente excluídos do quadro de associados.


Parágrafo 2º. O associado excluído por falta de pagamento, poderá ser readmitido, mediante o pagamento de seu


débito junto à tesouraria do BFB.


Parágrafo 3º. Definida a justa causa, nos termos do caput, o associado será devidamente notificado dos fatos a ele


imputados, por meio de notificação extrajudicial, para que apresente sua defesa prévia no prazo de 20


(vinte) dias a contar do recebimento da comunicação.


Parágrafo 4º. Após o decurso do prazo descrito no parágrafo anterior, independentemente da apresentação de defesa, a


representação será decidida em reunião extraordinária do Conselho Administrativo, por maioria simples


de votos dos diretores presentes.


Parágrafo 5º. Aplicada a pena de exclusão, caberá recurso, por parte do associado excluído, à Assembleia Geral, no


prazo de 30 (trinta) dias corridos contados da decisão de sua exclusão que será noticiada por meio de


notificação extrajudicial.


Parágrafo 6º. Uma vez excluído, qualquer que seja o motivo, não terá o associado o direito de pleitear indenização ou


compensação de qualquer natureza, seja a que título for.


Art. 24 É direito do associado requerer seu desligamento da associação, protocolando pedido formal junto à


Secretaria do BFB e desde que adimplente com suas obrigações sociais até o dia do pedido.


TÍTULO III


DOS ÓRGÃOS DE DIREÇÃO, DE FISCALIZAÇÃO E REPRESENTAÇÃO EXTERNA


CAPÍTULO I
DA DISPOSIÇÃO GERAL


Art. 25 O BFB será estruturado através dos seguintes órgãos:


I) Assembleia Geral;


II) Conselho Administrativo;


III) Diretoria Executiva;


IV) Colegiados;


V) Conselho Consultivo;


VI) Comitê Científico e Técnico (CCT).


CAPÍTULO II
DA ASSEMBLEIA GERAL


Art. 26 A Assembleia Geral é o órgão máximo de deliberação do BFB, sendo soberanas suas decisões não contrárias


às leis vigentes e a este Estatuto.


7







1ª ALTERAÇÃO DO ESTATUTO DO BIM FÓRUM BRASIL


Art. 27. A Assembleia Geral é constituída por todos os associados do BFB.


Parágrafo Único: Só terão direito a voto os associados em dia com a anuidade de sua categoria de associado.


Art. 28 A Assembleia Geral reunir-se-á:


I) Ordinariamente uma vez a cada semestre do ano, sendo que, no primeiro semestre, apreciará


obrigatoriamente o Relatório de Atividades do BFB, as contas do Conselho Administrativo, bem como o


parecer do Comitê Fiscal relativamente ao exercício anterior e, no segundo semestre, votará o


orçamento do BFB para o exercício seguinte.


II) Extraordinariamente, por convocação do Presidente ou da maioria do Conselho Administrativo, ou a


requerimento justificado de, no mínimo, 1/5 (um quinto) dos seus associados efetivos e adimplentes.


Parágrafo 1º: A Assembleia Geral será instalada e presidida pelo Presidente, salvo nas deliberações sobre prestações de


contas e eleições sucessórias, cabendo, nesses casos, ao plenário a indicação do Presidente e Secretário


específicos, que conduzirão esses trabalhos, sendo que ao Presidente caberá somente o voto de


desempate.


Parágrafo 2º: Na Assembleia Geral Extraordinária não será admitido deliberar sobre matéria de caráter geral, não


especificada na respectiva convocação e ordem do dia.


Parágrafo 3º: Os membros do Conselho Administrativo e do Comitê Fiscal participarão das Assembleias Gerais, mas


perderão seu direito a voto caso a convocação da Assembleia inclua, explicitamente, na sua pauta ou


ordem do dia, a deliberação específica sobre a suspensão do funcionamento destas mesmas


correspondentes instâncias.


Parágrafo 4º: As deliberações da Assembleia Geral, para as quais não seja exigido quórum mínimo e qualificado por esse


estatuto, serão sempre tomadas por maioria dos votos dos associados efetivos e adimplentes participando


ou representados oficialmente, de forma presencial ou à distância.


Art. 29 A Assembleia Geral será convocada por comunicação específica aos associados por meio eletrônico indicado


no ato do registro do associado.


Parágrafo 1º: A Assembleia Geral reunir-se-á em primeira convocação, com a presença de, no mínimo, a maioria


absoluta dos associados efetivos com direito a voto e, em segunda convocação, trinta minutos depois, com


qualquer número de associados efetivos, ressalvadas as exceções previstas neste Estatuto.


Parágrafo 2º: A Assembleia Geral será convocada com pelo menos 15 (quinze) dias corridos de antecedência, mediante


envio de correspondência eletrônica (e-mail) e, edital fixado na sede social da Associação, onde constará:


local, dia, mês, ano, hora da primeira e segunda chamada, ordem do dia, e o nome de quem a convocou;


Parágrafo 3º: A Assembleia Geral Extraordinária poderá ser convocada, nos termos do parágrafo anterior, com prazo


mínimo de 7 (sete) dias corridos, contados da entrada do requerimento na secretaria nos casos de


requerimento pelo Conselho Administrativo ou por associados.


Art. 30 Compete à Assembleia Geral:


I) Deliberar sobre assuntos de interesse geral do BFB;


II) Referendar as penalidades aplicadas pelo Conselho Administrativo a qualquer entidade associada, na


forma e nos casos previstos no presente Estatuto.;


III) Referendar os benefícios e o valor das contribuições de todas as categorias de associados;
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IV) Aprovar o Regulamento Eleitoral, bem como as alterações do presente Estatuto;


V) Apreciar, anualmente, durante o primeiro semestre, o relatório de atividades e as contas do Conselho


Administrativo, bem como o correspondente parecer do Comitê Fiscal, relativamente ao exercício


anterior;


VI) Deliberar sobre a constituição de associações sem fins lucrativos em que o BFB seja parte como


associado fundador ou efetivo;


VII) Votar as despesas extraordinariamente propostas pelo Conselho Administrativo;


VIII) Votar, no segundo semestre do ano, o orçamento do BFB para o ano seguinte;


IX) Deliberar sobre a aquisição, alienação, cessão ou oneração de bens imóveis;


X) Desde que tenha sido convocada com esta finalidade específica, suspender, por deliberação de 2/3 (dois


terços) dos votos dos seus associados efetivos adimplentes, o funcionamento do Conselho


Administrativo ou do Comitê Fiscal, ou de ambos, no caso de grave violação estatutária, de discórdias


internas que perturbem o livre exercício das atividades associadas, ou da dilapidação ou malversação do


patrimônio social, designando junta administrativa ou comissão fiscal para substituí-los, até


pronunciamento final da Assembleia Geral;


XI) Decidir sobre o destino do patrimônio do BFB no caso da sua dissolução;


XII) Deliberar sobre os casos omissos no presente Estatuto.


CAPÍTULO III
DOS COLEGIADOS


Art. 31 Os associados ao BFB são organizados por afinidade em 7 (sete) colegiados, representando os seguintes


setores da cadeia produtiva da indústria da construção, de acordo com seus interesses sob o enfoque do


BIM:


I) Proprietários, Incorporadores e Investidores;


II) Órgãos da Administração Pública;


III) Empreiteiros e Construtores;


IV) Escritórios de Projetos, Coordenação, Consultoria e Gerenciadoras;


V) Fabricantes de Materiais, Componentes e Equipamentos de Construção;


VI) Desenvolvedores de software;


VII) Academia e entidades de capacitação de Recursos Humanos.


Parágrafo Único: Cada associado pode pertencer a somente um único colegiado.


Art. 32 Os membros de cada colegiado comporão o Conselho Administrativos na seguinte proporção: 3 (três)


cadeiras para o colegiado Proprietários, Incorporadores e Investidores; 2 (duas) cadeiras para o colegiado


Administração Pública; 3 (três) cadeiras para o colegiado Empreiteiros e Construtores; 3 (três) cadeiras para


o colegiado Escritórios de Projetos, Coordenação, Consultoria e Gerenciadoras; 2 (duas) cadeiras para o


colegiado Fabricantes e Componentes de Construção ou materiais relacionados ao setor; 2 (duas) cadeiras


para o colegiado Desenvolvedores de Software e 2 (duas) cadeiras para o colegiado Academia e Entidades


de Capacitação de Recursos Humanos.


Parágrafo 1º: Para a formação do Conselho Administrativo, os membros de cada Colegiado deverão realizar eleições


diretas para a escolha de seus representantes, os quais terão o mandato de 2 (dois) anos.


Parágrafo 2º: O Colegiado realizará eleições quando seu número de associados alcançar, no mínimo, o dobro da


quantidade de cadeiras reservadas para o correspondente setor.


Parágrafo 3º: O número de votos de cada associado na eleição de representantes de seu Colegiado é definido de acordo


com os pesos relacionados à sua categoria de associação e nos termos do inciso III do art. 17.
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Parágrafo 4º: Um colegiado tem direito de ocupar uma cadeira no Conselho Administrativo a cada 3 (três) associados,


até o limite de cadeiras estabelecido no artigo 32.


Parágrafo 5º: O(s) representante(s) de um colegiado perderá(ão) seu(s) mandato(s) se a condição do parágrafo anterior


não for atingida para cada cadeira. Neste caso, o Colegiado decidirá qual(is) representante(s)


permanecerá(ão) no Conselho Administrativo.


Parágrafo 6º: O representante de um colegiado só poderá ocupar cadeira no Conselho Administrativo enquanto a


entidade que representa for associada ao BFB. Perdendo essa condição, deverão ser observadas as regras


pertinentes descritas no Regulamento Eleitoral.


CAPÍTULO IV
DO CONSELHO CONSULTIVO


Art. 33 O Conselho Consultivo se destina a orientar, auxiliar e apoiar o Conselho Administrativo do BFB, opinando,


recomendando, sugerindo, acompanhando planos de ação, trazendo uma perspectiva externa e, desta


forma, contribuindo para o alcance e alinhamento da missão da entidade.


Art. 34 O Conselho Consultivo será composto por todos os ex-Presidentes do BFB, associados honorários e mais até 7


(sete) outros membros, indicados pelo Presidente e aprovados pelo Conselho Administrativo.


Parágrafo 1º: Os Conselheiros Consultivos exercerão as atividades de forma voluntária e sem remuneração.


Parágrafo 2º: Membros do Conselho Consultivo poderão ser desligados por sua solicitação ou por votação da maioria do


Conselho Administrativo.


Parágrafo 3º: O Conselho Consultivo se reunirá a critério do Conselho Administrativo ou da Diretoria Executiva ou ainda


sempre que necessário para tratar de assuntos estratégicos do BFB.


Parágrafo 4º: Os Conselheiros Consultivos serão convidados a participar das reuniões do Conselho Administrativo, com


direito a voz, sem direito a voto.


Parágrafo 5º: O cargo de Presidente do Conselho Consultivo será sempre exercido pelo último ex-Presidente do BFB, e,


na sua ausência, substituído por um dos membros presentes à reunião.


CAPÍTULO V
DO CONSELHO ADMINISTRATIVO


Art. 35 O Conselho Administrativo do BFB será composto por 17 (dezessete) membros, sendo destes 1 (um)


Presidente, 1 (um) Vice-Presidente e 1 (um) Tesoureiro, eleitos dentre seus membros em eleição direta, nos


termos do Regulamento Eleitoral.


Parágrafo Único: Os 17 (dezessete) membros serão eleitos, nos termos do Regulamento Eleitoral, pelos representantes


dos 7 (sete) colegiados que compõem  a Assembleia do  BFB.


Art. 36 O mandato dos membros do Conselho Administrativo é de 2 (dois) anos.


Art. 37 O Conselho Administrativo deverá se reunir ao menos bimestralmente na forma presencial ou virtual.
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Parágrafo Único: Cada Conselheiro presente terá direito a 1 (um) voto nas deliberações do Conselho Administrativo,


cabendo ao Presidente da sessão somente o voto de desempate.


Art. 38 O cargo de membro do Conselho Administrativo será imediatamente suspenso quando ocorrer


impedimento, evidência de má-conduta ou motivo de força maior, cabendo aos demais membros e ao


Presidente a análise e deliberação nos casos ambíguos.


CAPÍTULO VI
DA DIRETORIA EXECUTIVA


Art. 39 A Diretoria Executiva será composta pelo Presidente, Vice-presidente, Tesoureiro, Diretor Executivo e


Secretário, sendo os três primeiros eleitos na forma do Regulamento Eleitoral.


Art. 40 O Presidente do BFB é eleito por maioria de votos dentre os membros do Conselho Administrativo.


Art. 41 A função de Presidente do BFB é de caráter voluntário, não-remunerada.


Art. 42 O mandato do Presidente, Vice-Presidente e Tesoureiro será de 2 anos, permitida uma recondução.


Art. 43 São atribuições do Presidente do BFB:


I) Presidir as sessões do Conselho Administrativo;


II) Exercer voto de minerva, em caso de empate em votações do Conselho Administrativo;


III) Representar legalmente o BFB judicial ou extrajudicialmente junto a entidades públicas ou privadas,


bem como praticar quaisquer atos legais envolvendo o BFB e em sua defesa;


IV) Convocar e presidir as sessões do Conselho Administrativo e da Assembleia Geral;


V) Assinar as atas ou súmulas das sessões, o orçamento anual, o balanço anual, bem como todos os atos


de sua gestão;


VI) Autorizar despesas, firmar contratos onerosos, realizar abertura e encerramento de conta bancária, e,


assinar cheques, podendo, para tanto, se fazer representar por procurador regularmente constituído,


em conjunto com o Vice-Presidente;


VII) Autorizar a baixa de bens patrimoniais inservíveis à entidade, os quais poderão ser doados a


instituições de caridade.


Art. 44 Ao Vice-presidente, também eleito por maioria de votos dentre os membros do Conselho Administrativo,


caberá:


I) Substituir o Presidente em quaisquer de suas funções em caso de impedimento deste;


II) Auxiliar o Presidente no desempenho de suas funções;


III) Em conjunto com o Presidente, autorizar despesas, firmar contratos de qualquer natureza, emitir


cheques e títulos de crédito, realizar abertura e encerramento de conta bancária.


Art. 45 A função de Vice-Presidente do BFB é de caráter voluntário, não remunerada.


Art. 46 O Diretor Executivo é responsável pelo funcionamento diário da estrutura do BFB e pela execução das ações


definidas pelo Conselho Administrativo.


Art. 47 A função de Diretor Executivo pode ser remunerada.


Art. 48 O Diretor Executivo será escolhido pelo Conselho Administrativo.
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Art. 49 São atribuições do Diretor Executivo, agindo estritamente dentro das determinações do Conselho


Administrativo:


I) Captar de Patrocinadores e Associados;


II) Coordenar a divulgação do BIM Fórum Brasil;


III) Gerir financeiramente a entidade;


IV) Ordenar pagamentos, conjuntamente com o Tesoureiro.


Art. 50 O Secretário é responsável por apoiar o funcionamento diário da estrutura do BFB e pela execução das


ações definidas pelo Diretor Executivo.


Art. 51 O Secretário será contratado pelo Diretor Executivo, ouvido o Conselho Administrativo.


Art. 52 A função de Secretário poderá ser remunerada.


Art. 53 São atribuições do Secretário:


I) Gerenciar e processar os documentos de candidatura e inscrição de associados;


II) Gerenciar e processar as correspondências da entidade;


III) Atender ao público que procura o BFB, em sua sede ou por meios de comunicação;


IV) As demais indicadas pelo Diretor Executivo.


Art. 54 O Tesoureiro é responsável pelo exercício da política financeira definida pelo Conselho Administrativo.


Art. 55 A função de Tesoureiro não é remunerada.


Art. 56 São atribuições do Tesoureiro:


I) Ordenar pagamentos, conjuntamente com o Diretor Executivo, se estiverem de acordo com as


deliberações do Conselho Administrativo, mantendo registro das transações;


II) Gerenciar as receitas financeiras da entidade, mantendo registros de todas as transações;


III) Supervisionar a preparação da prestação de contas anual a ser apresentada ao Comitê Fiscal e a


qualquer órgão fiscalizador sob demanda.


CAPÍTULO VII
DO COMITÊ FISCAL


Art. 57 O Comitê Fiscal poderá ser constituído por até 6 (seis) membros, sendo o mínimo de 2 (dois) membros


efetivos e até 3 (três) suplentes, eleitos por ocasião da eleição do Conselho Administrativo, cujos mandatos


serão de 2 (dois) anos, permitida uma recondução.


Art. 58 O comitê fiscal reunir-se-á ordinariamente pelo menos a cada 3 (três) meses e extraordinariamente sempre


que necessário.


Art. 59 Ao comitê fiscal caberá as seguintes incumbências:


I) Examinar, quando julgar necessário, os livros, papéis, e o estado do caixa do BFB, devendo o Diretor


Executivo e o Tesoureiro prestar-lhes todas as informações solicitadas;


II) Apresentar ao Conselho Administrativo parecer sobre as operações sociais do exercício em que


servirem, tomando por base o inventário, o balanço e os documentos apresentados pelo Diretor


Executivo e pelo Tesoureiro;
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III) Lavrar no livro de “Atas e Pareceres do Comitê Fiscal”, os resultados dos exames realizados na forma das


alíneas anteriores;


IV) Apresentar parecer à Assembleia Geral sobre o orçamento anual elaborado pelo Conselho


Administrativo;


V) Convocar o Conselho Administrativo sempre que ocorrer motivo grave ou urgente;


VI) Comunicar ao Presidente, de imediato, qualquer anormalidade ou irregularidade jurídica constatadas


nas contas do BFB.


CAPÍTULO VIII
DO COMITÊ CIENTÍFICO E TÉCNICO - CCT


Art. 60 O Comitê Científico e Técnico (CCT) é o órgão do BFB responsável pelo desenvolvimento de ações e projetos


técnico-científicos aprovados pelo Conselho Administrativo. É composto por um Coordenador Geral, um


Vice -Coordenador Geral e Membros dos Grupos de Trabalho (GTs).


Art. 61 O Coordenador Geral do CCT será eleito por maioria dentre as candidaturas propostas ao Conselho


Administrativo, podendo tratar-se ou não de filiado à entidade associada ao BFB.


Art. 62 O mandato do Coordenador Geral e do Vice-Coordenador Geral será de 2 anos, permitidas reconduções.


Art. 63 São atribuições do Coordenador Geral do CCT:


I) Reportar ao Conselho Administrativo o andamento dos trabalhos dos GTs, bem como seus resultados;


II) Propor a criação de novos GTs em função das demandas do Conselho Administrativo, bem como sua


extinção quando não mais se fizerem necessários;


III) Acompanhar o andamento dos trabalhos de todos os GTs;


IV) Participar das reuniões do Conselho Administrativo, com direito a voz;


V) Representar o BFB, por delegação de seu Presidente, em eventos de cunho técnico ou científico.


Art. 64 O Vice Coordenador Geral do CCT será eleito, após a eleição do Coordenador, por maioria dentre as


candidaturas propostas ao Conselho Administrativo, podendo tratar-se ou não de filiado à entidade


associada ao BFB.


Art. 65 São atribuições do Vice Coordenador Geral do CCT:


I) Substituir o Coordenador em quaisquer de suas funções em caso de impedimento deste;


II) Auxiliar o Coordenador no desenvolvimento de suas atribuições;


Art. 66 Os Grupos de Trabalho (GT) serão formados a partir de proposta do Coordenador Geral do CCT ao Conselho


de Administração, em que conste: nome do GT proposto, sua finalidade, justificativa, recursos necessários,


duração inicial prevista e lista inicial de membros. A proposta deve ser aprovada em sessão do Conselho


Administrativo.


Art. 67 Os GTs podem ser extintos a partir de solicitação do Coordenador Geral do CCT ao Conselho Administrativo,


contendo justificativa.


Art. 68 Os GTs podem existir em qualquer número, bem como conter qualquer número de integrantes.


Art. 69 Os GTs são compostos por indivíduos associados às entidades membro do BFB e por indivíduos externos


convidados. A composição inicial de um Grupo de Trabalho será aquela contida em sua proposta de criação,
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podendo ser acrescida ou reduzida a qualquer tempo a partir de pedido do Coordenador Geral do CCT ao


Conselho Administrativo.


Art. 70 A participação de membros e convidados nos GTs é voluntária e não remunerada, e pode ser solicitada por


membros do BFB ao Coordenador Geral do CCT, respeitando os limites de sua categoria de associado.


Art. 71 O Coordenador Geral poderá solicitar a contratação de serviços remunerados (consultoria, treinamentos,


desenvolvimento de publicações, etc.) para auxílio aos GT´s e para consecução de suas finalidades, desde


que previstos e aprovados na proposta de sua criação ou aprovados em solicitação posterior ao Conselho


Administrativo.


Art. 72 Cada GT terá um coordenador e um secretário encarregados dos trabalhos lá desenvolvidos, mantendo


contato com o Coordenador Geral do CCT para relatar as atividades do GT, bem como seus resultados e


demandas. O coordenador deverá ser nomeado na proposta de criação do GT, podendo ser alterado através


de solicitação ao Coordenador Geral do CCT.


Art. 73 Os GTs manterão reuniões periódicas, de acordo com a necessidade de desenvolvimento de seus trabalhos.


Art. 74 Os GTs desenvolverão um ou mais projetos de acordo com a proposta de sua criação inicial ou por


solicitação do Coordenador do CCT.


CAPÍTULO IX


DA REPRESENTAÇÃO EXTERNA


Art. 75 O BFB, quando couber, manterá representações externas nas diversas entidades nacionais e internacionais


ligadas aos seus principais temas de interesse, por meio de membros eleitos pelo Conselho Administrativo.


Art. 76 A representação do BFB em órgão, comitê, comissão, grupo de trabalho, públicos ou privados, para os quais


tenha sido convidado a ter assento temporário, definir-se-á, sempre por meio de resolução do Conselho


Administrativo.


TÍTULO IV


INFRAÇÕES AO ESTATUTO – PROCESSO DISCIPLINAR E PENALIDADES


Art. 77 O procedimento para apuração de casos de infrações ao estatuto serão tratados nos termos do parágrafo 3º


do art. 23 deste Estatuto.


Art. 78 Os membros eleitos ou indicados serão destituídos de seus mandatos nos seguintes casos:


I) Malversação ou dilapidação do patrimônio social;


II) Grave violação deste Estatuto;


III) Perda da condição de associado ao BFB pela entidade que representa;


IV) Descumprimento das obrigações assumidas no exercício do cargo;


V) Renúncia.


Parágrafo Único: A destituição do mandato, nos termos dos incisos I, II e IV será declarada pela Assembleia Geral, em


reunião especialmente convocada para esse fim, exigindo-se pelo menos a presença de 2/3 (dois terços) dos


associados efetivos adimplentes, para formação do quórum, mesmo em segunda convocação, e aprovação
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por 4/5 (quatro quintos) dos votos dos associados efetivos adimplentes presentes, assegurada ampla


defesa.


Art. 79 Nos casos de renúncia, a decisão deverá ser comunicada por escrito ao Presidente do Conselho


Administrativo.


Parágrafo Único: Em se tratando de renúncia do Presidente, a notificação deverá ser feita por escrito ao Vice-Presidente


que, num prazo de 48 (quarenta e oito) horas, reunirá o Conselho Administrativo, para ciência do ocorrido e


adoção das providências pertinentes.


Art. 80 Nas hipóteses de falecimento ou impedimento, obedecem às normas previstas no artigo 79 deste Estatuto.


TÍTULO V


DAS DISPOSIÇÕES GERAIS


Art. 81 Os associados de qualquer categoria não responderão pelas obrigações assumidas pelo BFB, nem de


maneira subsidiária.


Art. 82 O BFB poderá manter intercâmbio com entidades congêneres nacionais e estrangeiras, podendo filiar-se às


mesmas, desde que, no caso dessas últimas, sejam elas de âmbito e grau superiores.


Art. 83 O presente estatuto somente poderá ser reformado em Assembleia Geral, em reunião especialmente


convocada para esse fim, exigindo-se pelo menos a presença de 2/3 (dois terços) dos associados efetivos


adimplentes, para formação do quórum, mesmo em segunda convocação, e aprovação por 4/5 (quatro


quintos) dos votos dos associados efetivos adimplentes presentes.


Art. 84 Quando participar de eleições em outros órgãos e entidades, na qualidade de eleitor, o representante do


BFB deverá agir em consonância com a vontade e determinação da entidade sempre na defesa dos


interesses desta.


TÍTULO VI


DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS


Art. 85 Enquanto o Conselho Administrativo não tiver a representação de, pelo menos, 4 (quatro) colegiados, o BFB


será administrado pelo Conselho Administrativo Interino, composto pelos fundadores indicados na Ata de


Fundação e presidido pelo fundador eleito presidente na Assembleia de Fundação, seu representante legal.


Parágrafo 1º: A função de Vice-presidente será exercida pelo associado fundador eleito para tal na Assembleia de


Fundação, enquanto durar a atuação do Conselho Administrativo Interino ou for substituído por decisão


dele.


Parágrafo 2º: A função de Tesoureiro será exercida pelo associado fundador eleito para tal na Assembleia de Fundação,


enquanto durar a atuação do Conselho Administrativo Interino ou for substituído por decisão dele.


Art. 86 O Conselho Administrativo Interino deverá operar de maneira compartilhada e transparente, com a


publicação de todas as suas decisões e atos administrativos no website da entidade.
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Art. 87 Enquanto não preenchidos todos os cargos definidos para o Conselho Administrativo, deverá ser feita


eleição anualmente pelos respectivos Colegiados existentes, nos termos do Regulamento Eleitoral.


Art. 88 Este Estatuto, ora reformado, entra em vigor no ato de sua aprovação pela Assembleia Geral Extraordinária


de 10 de fevereiro de 2022.


São Paulo, 10  de fevereiro de 2022.


Presidente do BFB                                            Advogada
Wilton Catelani


CPF/MF nº 051.536.728-16
Erika Albuquerque Calheiros


OAB-DF 28.600
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ILMO. SR. OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS 


 


Nome do representante legal: Wilton Silva Catelani 


E-mail: wilton.catelani@bimforum.org.br Telefone: (11) 98946-5861 


Profissão: Engenheiro Civil    Nacionalidade: Brasileira 


Estado civil: Divorciado    Portador do RG: 8.457.245-0 (SSP/SP) 


Inscrito no CPF: 051.536.728-16   Residente à: Alameda Barão de Limeira 


Número: 373      Complemento: Apto. 63 


Bairro: Campos Elíseos    CEP: 01202-001 


Cidade: São Paulo    UF: SP 
 


Representante legal da Pessoa Jurídica denominada: BIM Fórum Brasil - BFB 


CNPJ: 38.713.790/0001-25 


Com sede / Endereço: Avenida Paulista Número: 302 


Complemento: Conj. 50   Bairro: Bela Vista 


CEP: 01310-000    Cidade: São Paulo  UF: SP  
 


Entidade registrada no 5º Oficial de Registro de Títulos e Documentos Civil de Pessoa 


Jurídica da Comarca de São Paulo com o No. 73.590 de 10/09/2020, vem requerer, nos 


termos do art. 121 da Lei 6.015/73 e da Lei 10.406/2002, o registro / averbação da 1ª 


alteração estatutária do BIM FORUM BRASIL, bem como o registro do Regulamento 


Eleitoral da mesma entidade, ambos instrumentos anexos. 


Nestes termos, pede deferimento. 


 


São Paulo, 19 de maio de 2022. 


 


 
 


_______________________________________________ 


WILTON SILVA CATELANI 


RG nº 8.457.245-0 SSP/SP 


CPF/MF nº 051.536.728-16 
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BIM Fórum Brasil  |  Av. Paulista, 302, Conj. 50 – Bela Vista – CEP 013100-000 – São Paulo – SP  bimforum.org.br 


Cir 01/2022 - BFB 


São Paulo, 31 de janeiro de 2022. 


 


Ref.:  Convocação para a Assembleia Geral Extraordinária do BFB. 


 


Prezados associados, 


 


Convocamos para a Assembleia Geral Extraordinária do BIM Fórum Brasil, a realizar-se virtualmente, no dia 10 de 
fevereiro de 2022, com início às 14 h e término previsto para às 14 h 30 min, conforme pauta abaixo: 


 


PAUTA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
10.02.2022 (quinta-feira) 


 


HORÁRIOS TEMAS APRESENTADOR (A) 


14 h 
Aprovação do Regulamento Eleitoral e das 


alterações do Estatuto. 
Wilton Catelani - Presidente 


14 h 30 min Encerramento  


 


 
Conforme o Art. 85º O estatuto somente poderá ser reformado em Assembleia Geral, em reunião especialmente 
convocada para esse fim, exigindo-se pelo menos a presença de 2/3 (dois terços) dos associados efetivos adimplentes, 
para formação do quórum, mesmo em segunda convocação, neste caso às 14 h 30 min, e aprovação por 4/5 (quatro 
quintos) dos votos dos associados efetivos adimplentes presentes. 
 
A reunião será realizada pela ferramenta Google Meet, no link: https://meet.google.com/tfg-ynyi-zzy  


 


Foram enviados previamente o Regulamento Eleitoral e a proposta de revisão do Estatuto, solicitamos o envio das 
contribuições, sugestões e ou críticas até segunda-feira, dia 07 de fevereiro de 2022.  
 
Por último, solicitamos a gentileza de confirmação através do e-mail: secretaria@bimforum.org.br , preferencialmente 
até dia 04 de fevereiro de 2022. 
 
 


Com os melhores cumprimentos,  
 


 


 


Wilton Catelani 


Presidente do BIM Fórum Brasil 
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Status da assinatura Aprovado
Caminho de certi�cação Aprovado


Estrutura da assinatura
Em
conformidade
com o padrão


Cifra assimétrica Aprovada
Resumo criptográ�co Correto
Atributos obrigatórios/opcionais Aprovados


Certi�cados necessários
Nenhum
certi�cado é
necessário


Mensagem de alerta
Atualizações
incrementais não
veri�cadas


Caminho de certi�cação


Atributos


Assinatura por CN=HUMBERTO FARINA:***758508**,
OU=(em branco), OU=RFB e-CPF A1, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=01382562000100,
OU=VideoConferencia, O=ICP-Brasil, C=BR


Informações da assinatura


Status da assinatura Aprovado
Caminho de certi�cação Aprovado
Estrutura da assinatura Em


conformidade
Modo escuro


AVALIE ESTE
SERVIÇO


 


EXPANDIR 
ELEMENTOS







23/06/22, 16:04 Verificador de Conformidade


https://verificador.iti.gov.br/verifier-2.8.1/webreport 5/9


com o padrão
Cifra assimétrica Aprovada
Resumo criptográ�co Correto
Atributos obrigatórios/opcionais Aprovados


Certi�cados necessários
Nenhum
certi�cado é
necessário


Mensagem de alerta
Atualizações
incrementais não
veri�cadas


Caminho de certi�cação


Atributos


Assinatura por CN=RICARDO ALEXANDRE GOIS
FERREIRA:***443414**, OU=11825802000157, OU=EM
BRANCO, OU=RFB e-CPF A3, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR


Informações da assinatura


Status da assinatura Aprovado
Caminho de certi�cação Aprovado


Estrutura da assinatura
Em
conformidade
com o padrão


Cifra assimétrica Aprovada
Resumo criptográ�co Correto
Atributos obrigatórios/opcionais Aprovados


Certi�cados necessários
Nenhum
certi�cado é
necessário


Mensagem de alerta
Atualizações
incrementais não
veri�cadas


Caminho de certi�cação


Atributos


Modo escuro


AVALIE ESTE
SERVIÇO


 


EXPANDIR 
ELEMENTOS
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Assinatura por CN=JOSE CARLOS BASTO
LINO:***222841**, OU=presencial, OU=16894782000190,
OU=(EM BRANCO), OU=RFB e-CPF A1, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR


Informações da assinatura


Status da assinatura Aprovado
Caminho de certi�cação Aprovado


Estrutura da assinatura
Em
conformidade
com o padrão


Cifra assimétrica Aprovada
Resumo criptográ�co Correto
Atributos obrigatórios/opcionais Aprovados


Certi�cados necessários
Nenhum
certi�cado é
necessário


Mensagem de alerta
Atualizações
incrementais não
veri�cadas


Caminho de certi�cação


Atributos


Assinatura por CN=ERIK VINICIUS DE AQUINO E
SANTOS:***257458**, OU=(em branco), OU=RFB e-CPF A3,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=00328596000153, OU=Presencial, O=ICP-Brasil, C=BR


Informações da assinatura


Status da assinatura Aprovado
Caminho de certi�cação Aprovado


Estrutura da assinatura
Em
conformidade
com o padrão


Cifra assimétrica Aprovada
Resumo criptográ�co Correto
Atributos obrigatórios/opcionais Aprovados


Modo escuro


AVALIE ESTE
SERVIÇO


 


EXPANDIR 
ELEMENTOS
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Certi�cados necessários Nenhum
certi�cado é
necessário


Mensagem de alerta
Atualizações
incrementais não
veri�cadas


Caminho de certi�cação


Atributos


Assinatura por CN=ALESSANDRA RODRIGUES BEINE
LACERDA:***077819**, OU=videoconferencia,
OU=15590921000129, OU=(EM BRANCO), OU=RFB e-CPF
A1, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
O=ICP-Brasil, C=BR


Informações da assinatura


Status da assinatura Aprovado
Caminho de certi�cação Aprovado


Estrutura da assinatura
Em
conformidade
com o padrão


Cifra assimétrica Aprovada
Resumo criptográ�co Correto
Atributos obrigatórios/opcionais Aprovados


Certi�cados necessários
Nenhum
certi�cado é
necessário


Mensagem de alerta
Atualizações
incrementais não
veri�cadas


Caminho de certi�cação


Atributos


Assinatura por CN=GABRIEL RIBEIRO BORGES,
O=628.365.521-15, L=Florianopolis, ST=SC, C=BR


Assinatura por CN=LIGIA PIRES, O=418.942.318-13,
L=Florianopolis, ST=SC, C=BR Modo escuro


AVALIE ESTE
SERVIÇO


 


EXPANDIR 
ELEMENTOS
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Assinatura por CN=SÉRGIO SCHEER, O=401.460.309-15,
L=Florianopolis, ST=SC, C=BR


Assinatura por CN=NATALIA AGUIAR, O=437.994.168-03,
L=Florianopolis, ST=SC, C=BR


Assinatura por CN=ANDERSON GARCIA, O=167.157.448-66,
L=Florianopolis, ST=SC, C=BR


Assinatura por CN=JEFFERSON DE OLIVEIRA SELA,
O=047.671.859-71, L=Florianopolis, ST=SC, C=BR


Assinatura por CN="LUÍS HENRIQUE CAMARGO\\N
WESCINSKI", O=071.860.759-75, L=Florianopolis, ST=SC,
C=BR


Assinatura por CN="SERGIO ROBERTO LEUSIN DE\\N \\N
AMORIM", O=263.211.577-91, L=Florianopolis, ST=SC, C=BR


Assinatura por CN=GUSTAVO CAREZZATO GONÇALVES,
O=174.397.778-67, L=Florianopolis, ST=SC, C=BR


Assinatura por CN=WILLIAN YOSSUKE KONISHI,
O=370.952.618-30, L=Florianopolis, ST=SC, C=BR


Assinatura por CN=PEDRO HENRIQUE PEÇANHA DI
MARTINO, O=042.680.496-14, L=Florianopolis, ST=SC, C=BR


Assinatura por CN=TIAGO MARÇAL RICOTTA,
O=348.663.988-92, L=Florianopolis, ST=SC, C=BR


Assinatura por CN=EVANDRO RODRIGUES DA SILVA,
O=082.333.489-96, L=Florianopolis, ST=SC, C=BR


Assinatura por CN=FERNANDO SILVA RAMOS,
O=138.531.178-99, L=Florianopolis, ST=SC, C=BR


Assinatura por CN=LEONARDO TAVARES, O=372.627.198-
82, L=Florianopolis, ST=SC, C=BR


Assinatura por CN=STEFANIA DIMITROV, O=291.978.908-20,
L=Florianopolis, ST=SC, C=BR


Assinatura por CN=MARCELO NONATO SANTOS,
O=113.491.438-55, L=Florianopolis, ST=SC, C=BR


Assinatura por CN=FERNANDO CRISTANTE LZAR,
O=284.408.268-85, L=Florianopolis, ST=SC, C=BR


Assinatura por CN=RICARDO BIANCA DE MELLO,
O=286.618.388-60, L=Florianopolis, ST=SC, C=BR


Assinatura por CN=ALESSANDRO FERRARI, O=357.020.858-
33, L=Florianopolis, ST=SC, C=BR


Modo escuro


AVALIE ESTE
SERVIÇO


 


EXPANDIR 
ELEMENTOS
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Assinatura por CN=LETICIA ROMERO DE CARVALHO,
O=057.479.487-50, L=Florianopolis, ST=SC, C=BR


Assinatura por CN=JEFERSON SPIERING BÖES,
O=022.031.120-00, L=Florianopolis, ST=SC, C=BR


Assinatura por CN=FERNANDA ALMEIDA MACHADO,
O=033.672.395-42, L=Florianopolis, ST=SC, C=BR


Assinatura por CN=GABRIELA SITJA ROCHA, O=021.429.940-
67, L=Florianopolis, ST=SC, C=BR


Assinatura por CN=PAULO BRUNO DE OLIVEIRA
TIBURTINO, O=353.039.868-37, L=Florianopolis, ST=SC,
C=BR


Assinatura por CN=GUILHERME DE ABREU ODAGUIRI,
O=348.264.648-19, L=Florianopolis, ST=SC, C=BR


Assinatura por CN=FRANCISCO WESLLEY PAIVA CASTELO,
O=063.113.073-08, L=Florianopolis, ST=SC, C=BR


Assinatura por CN=ROBERTO GUSMÃO BITTENCOURT,
O=787.903.285-15, L=Florianopolis, ST=SC, C=BR


Assinatura por CN=RODRIGO BROERING KOERICH,
O=909.124.389-91, L=Florianopolis, ST=SC, C=BR


Assinatura por CN=RICARDO VERZA AMARAL MELO,
O=323.313.728-10, L=Florianopolis, ST=SC, C=BR


Assinatura por CN=MARCIA HONORIO CODECCO,
O=177.094.658-62, L=Florianopolis, ST=SC, C=BR


Assinatura por CN=BIANCA CALADO PALLAZO MOREIRA DA
COSTA, O=033.614.499-79, L=Florianopolis, ST=SC, C=BR


Modo escuro


AVALIE ESTE
SERVIÇO


 


EXPANDIR 
ELEMENTOS
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CAPÍTULO I


DISPOSIÇÕES PRELIMINARES


Art. 1º As eleições sucessórias do BIM Fórum Brasil - BFB, para composição do
Conselho Administrativo e Comitê Fiscal serão realizadas em Assembleia
Geral Extraordinária com base no disposto neste Regulamento e em
conformidade com o seu Estatuto.


Parágrafo único. Mediante voto aberto e livre, incumbe aos associados efetivos,
observado o disposto neste Regulamento, elegerem os membros do
Conselho Administrativo e do Comitê Fiscal.


Art. 2º O Presidente, Vice-presidente e Tesoureiro, membros da Diretoria
Executiva, serão eleitos pelos membros do Conselho Administrativo que
representam os Colegiados em reunião especialmente designada para este
fim e mediante voto secreto.


Art. 3º As eleições de que trata este Regulamento serão realizadas no primeiro
semestre do ano em que houver término de mandato.


Art. 4º Será constituída uma Comissão Eleitoral, composta de presidente e 2
(dois) membros efetivos, nomeados pelo Conselho Administrativo, dentre
funcionários, colaboradores da Diretoria Executiva e/ou associados, para a
execução dos atos pertinentes à realização das eleições.


§ 1º. É defeso aos integrantes da Comissão Eleitoral a participação no
pleito como candidatos.


§ 2º. A Comissão Eleitoral iniciará os trabalhos imediatamente após sua
nomeação pelo Conselho Administrativo e, seguida da publicação do
edital de abertura do processo eleitoral.


CAPÍTULO II


DO COLÉGIO ELEITORAL


Art. 5º O Colégio Eleitoral para as eleições do Conselho Administrativo será
composto pelos associados efetivos adimplentes integrantes dos
Colegiados que estiverem em condição de eleger seus representantes
conforme as disposições do Estatuto.


§ 1º. Os integrantes de cada Colegiado somente poderão votar para os
candidatos do respectivo Colegiado.


§ 2º. O Colégio Eleitoral para as eleições da Diretoria Executiva será
composto pelos membros eleitos do Conselho Administrativo que
representam cada Colegiado.
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§ 3º. O Colégio Eleitoral para o Comitê Fiscal será composto pelos
associados efetivos, desde que não estejam inadimplentes com suas
contribuições sociais.


Art. 6º Convocadas as eleições, será organizada, conforme o disposto no art. 5º,
relação preliminar completa dos associados com direito a voto que
compõem cada Colégio Eleitoral na data do Edital de Convocação, sendo
dado conhecimento da citada relação a todos os membros da Assembleia
Geral por meio eletrônico, incluindo-se, quando o caso, os pesos
relacionados aos votos para os cargos vagos do Conselho Administrativo.


Art. 7º Trinta (30) dias antes da data fixada para as eleições, excluído o dia do
pleito, encerra-se o prazo para quitação de débitos relacionados às
contribuições sociais e, 2 (dois) dias úteis após o encerramento do prazo, o
BFB expedirá correspondência, exclusivamente por meio eletrônico, para
todos os membros da Assembleia Geral, informando a relação final dos
que, tendo direito ao voto, comporão os Colégios Eleitorais no dia das
eleições e a quantidade de votos cabível a cada associado ou
representante.


CAPÍTULO III


DO VOTO


Art. 8º  O voto dos associados será realizado de forma eletrônica.


§ 1º. Para os cargos eletivos do Conselho Administrativo, o voto será
aberto e cada associado efetivo que compõe os Colegiados do BFB
terá direito a contabilização de seu voto em conformidade com os
pesos destinados à sua respectiva categoria.


§ 2º. Para a categoria Diamond, o voto do associado efetivo terá peso 5;
para a categoria Platinum, peso 4; para a categoria Golden, peso 3;
para a categoria Silver, peso 2 e para categoria Bronze, peso 1.


§ 3º. Os integrantes dos Colegiados apenas poderão votar nos candidatos
do respectivo Colegiado, sendo nulo eventual voto para candidatos
de Colegiado diverso daquele que integra.


§ 4º. Para os cargos elegíveis da Diretoria Executiva, o voto será secreto e
cada integrante do Conselho Administrativo terá direito a um voto
igualitário.


§ 5º. Para os cargos elegíveis do Comitê Fiscal, o voto será aberto e todos
os membros do BFB que estejam adimplentes terão direito a voto
igualitário.
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CAPÍTULO IV


DA ELEGIBILIDADE


Art. 9º Não podem ser candidatos às eleições para os cargos do Conselho
Administrativo, Comitê Fiscal e Diretoria Executiva:


I - representantes de pessoas jurídicas não afiliadas aos associados
efetivos do BFB, no caso de sindicatos e associações;


II - representantes de associados efetivos cuja entidade esteja desligada
ou com seus direitos suspensos;


III- aqueles que não estiverem registrados no BFB como representantes da
pessoa jurídica filiada;


IV - os que houverem lesado o patrimônio de qualquer entidade
sindical ou associativa, ou não tiverem suas contas aprovadas pelas
respectivas entidades;


V - os que tiverem sido condenados por crime doloso, enquanto
persistirem os efeitos da pena;


VI - os que tiverem má conduta, devidamente comprovada;
VII - os associados inadimplentes;
VIII - candidatos que mantenham vínculo de parentesco de até 3º grau ou


vínculo contratual com os integrantes da Comissão Eleitoral.


Parágrafo único - O candidato para cargo da Diretoria Executiva não poderá
participar de mais de uma chapa, devendo ser considerado, quando for o
caso, apenas o primeiro requerimento apresentado.


CAPÍTULO V


DOS ATOS PREPARATÓRIOS


Art. 10 - As eleições serão convocadas pelo presidente do BFB, ou por seu
substituto legal, no prazo mínimo de 40 (quarenta) e máximo de 90
(noventa) dias corridos antes da data fixada para a realização dos pleitos,
mediante Edital de Convocação, com ampla divulgação no site e
informativo do BFB e reproduzido, na mesma data, em circular a todos os
membros da Assembleia Geral.


§ 1º. Todos os atos pertinentes ao processo eleitoral deverão ocorrer nos
prazos descritos neste Regulamento.


§ 2º. Não haverá prorrogação para o dia útil seguinte, no caso do último
dia do prazo fixado para o ato incidir no sábado, domingo ou feriado.


Art. 11 Do Edital de Convocação constará:


I - data, local e horário da Assembleia Extraordinária para as eleições aos
cargos do Conselho Administrativo e Comitê Fiscal informando o
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quórum para primeira e segunda convocação que será 30 (trinta)
minutos após o horário marcado para a instalação em primeira
convocação, conforme o art. 29 do Estatuto.


II - data, local e horário da reunião do Conselho Administrativo para eleição
da Diretoria Executiva.


III - prazo para registro dos candidatos ao Conselho Administrativo e
Comitê Fiscal


IV- prazo para registo das chapas para a Diretoria Executiva
V - prazo para impugnação de candidaturas e
VI - composição da Comissão Eleitoral definida pelo Conselho


Administrativo.


Art. 12 Cada associado adimplente com suas obrigações sociais poderá requerer o
registro de sua candidatura, eletronicamente, perante a Secretaria do BFB.


Art. 13 O prazo para registro de candidatura para os cargos do Conselho
Administrativo e Comitê Fiscal será de 10 (dez) dias corridos contados da
data da expedição do Edital de Convocação.


Art. 14 O requerimento do registro de candidatura ou chapa, conforme o caso,
deverá ser endereçado ao presidente da Comissão Eleitoral na forma
eletrônica, devidamente assinado e deverá ser instruído com os seguintes
documentos:


I - nome completo do candidato, cargo para qual concorre e qual chapa
pretende aderir, no caso de eleição para cargos da Diretoria Executiva;


II - fichas de qualificação do candidato com os dados necessários para o
registro no cartório competente, devidamente assinada
eletronicamente, segundo modelo elaborado pela Comissão Eleitoral, e


III - declaração do presidente ou representante legal da pessoa jurídica
associada, atestando que o candidato é seu representante.


IV- Declaração do candidato de que não se enquadra nos incisos IV, V, VI e
VIII do art. 9º deste Regulamento.


Art.15 Os registros das candidaturas serão realizados eletronicamente perante a
Secretaria do BFB, mediante confirmação de recebimento.


§ 1º - Será recusado o registro que não esteja acompanhado das fichas de
qualificação, preenchidas e assinadas pelo candidato.


§ 2º - Verificando-se irregularidade na documentação apresentada, o
presidente da Comissão Eleitoral notificará o interessado para que
promova sua correção, no prazo de 2 (dois) dias corridos, sendo
que, esgotado esse prazo, e não corrigida a irregularidade, o registro
será automaticamente cancelado.


Art. 16 Dentro dos 3 (três) dias úteis subsequentes ao encerramento do prazo para
o registro de candidaturas, serão providenciadas:
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I - a lavratura da ata correspondente, que mencionará os candidatos
registrados e as ocorrências havidas no registro, ata que será assinada
pelos presidentes do BFB e da Comissão Eleitoral, e


II - a remessa de cópia da ata prevista no inciso I deste artigo a cada
membro da Assembleia Geral.


Art. 17 A impugnação de candidatos deverá ser protocolada, eletronicamente,
perante a Secretaria do BFB até o prazo máximo de 4 (quatro) dias úteis a
contar da data da remessa da correspondência referida no inciso II do art.
16, dirigida ao presidente da Comissão Eleitoral.


§ 1º - Cientificados, de imediato, por meio eletrônico, os candidatos
impugnados terão prazo para apresentar suas defesas, devendo
estas ser entregues perante a Secretaria no prazo máximo de 4
(quatro) dias úteis a partir do aviso.


§ 2º - Nos 3 (três) dias úteis subsequentes ao prazo de defesa, se
apresentada, a Comissão Eleitoral proferirá decisão sobre os
pedidos de impugnação, cabendo, dessa decisão, recurso, sem
efeito suspensivo, à Assembleia Geral, dentro de 4 (quatro) dias
úteis de sua comunicação aos interessados.


§ 3º - A impugnação, a defesa, a decisão e o respectivo recurso, se
houver, serão submetidos à Assembleia Geral que decidirá, antes da
realização do pleito, procedimento que não impedirá o
prosseguimento normal das eleições.


§ 4º - Rejeitada a impugnação, o candidato permanece concorrendo ao
pleito. Todavia, se acolhida a impugnação, o candidato será
automaticamente excluído do processo.


CAPÍTULO VI


DA COMISSÃO ELEITORAL


Art. 18 A Comissão Eleitoral será composta de um presidente e 2 (dois) membros
efetivos, nomeados pelo Conselho Administrativo antes da publicação do
edital de convocação, dentre funcionários, colaboradores da Diretoria
Executiva e/ou associados, para a execução dos atos pertinentes à
realização das eleições.


§ 1º. É defeso aos integrantes da Comissão Eleitoral a participação no
pleito como candidatos.


§ 2º. A Comissão Eleitoral iniciará os trabalhos imediatamente após sua
nomeação pelo Conselho Administrativo e, seguida da publicação do
edital de abertura do processo eleitoral.


Art. 19 Não poderão ser nomeados membros da Comissão Eleitoral:
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I - os candidatos, seus cônjuges e parentes, ainda que por afinidade, até o
terceiro grau, inclusive e


II- os membros do Conselho Administrativo.


Art. 20 Os demais integrantes da Comissão substituirão o presidente, quando
necessário, de modo que haja sempre quem responda pessoalmente pela
ordem e regularidade dos trabalhos.


§ 1º. Todos os membros da Comissão Eleitoral deverão estar presentes no
ato da abertura, e no do encerramento da votação, salvo motivo de
força maior.


§ 2º. Não comparecendo o presidente da Comissão Eleitoral até 30 (trinta)
minutos antes da hora determinada para o início da votação ou
ausentando-se a qualquer momento, assumirá a Presidência
qualquer um dos membros da Comissão.


§ 3º. Caso, a qualquer momento, a Comissão fique com 2 (dois) ou menos
integrantes, por qualquer motivo, seu presidente poderá nomear,
dentre os representantes de associadas presentes que não sejam
candidatos, integrantes ad hoc para complementar sua formação e
auxiliar seus trabalhos.


§ 4º. Nenhuma pessoa estranha poderá intervir no funcionamento da
Comissão durante os trabalhos de votação.


CAPÍTULO VII


DAS ELEIÇÕES DO CONSELHO ADMINISTRATIVO


Art. 21 A eleição dos membros que irão compor as cadeiras do Conselho
Administrativo do BFB será aberta e ocorrerá eletronicamente na data
definida no Edital de Convocação.


Art. 22 Os pesos serão considerados conforme o critério de ponderação de votos,
no âmbito do colegiado, previsto no § 2º do art. 8º deste Regulamento.


Art. 23 Os membros do Colegiado que obtiverem maior pontuação estarão eleitos
como representantes deste no Conselho Administrativo.


CAPÍTULO VIII


DAS ELEIÇÕES AOS CARGOS ELEGÍVEIS PARA A DIRETORIA
EXECUTIVA
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Art. 24 Após a eleição e posse dos membros do Conselho Administrativo, será
realizada nova reunião do Conselho Administrativo, no prazo mínimo de 15
dias corridos e conforme data definida no Edital de Convocação, para a
eleição do Presidente, Vice-Presidente e Tesoureiro que compõem a
Diretoria Executiva.


Art. 25 As eleições aos cargos da Diretoria executiva far-se-ão mediante voto
igualitário e secreto dos membros do Conselho Administrativo eleitos, os
quais representam os Colegiados.


§ 1º. Para as eleições dos cargos elegíveis da Diretoria Executiva deverão
ser formadas Chapas com os nomes para os três cargos no prazo
de 5 dias corridos contados da data da posse dos membros do
Conselho Administrativo.


§ 2º. As chapas deverão ser registradas, eletronicamente, perante a
Secretaria do BFB no prazo máximo definido no parágrafo anterior e
amplamente divulgadas no Boletim Informativo da associação e
mediante circular enviada a todos os membros do BFB.


§ 3º. Caberá impugnação da(s) chapa(s) registrada(s) no prazo de até 4
dias úteis contados do dia seguinte ao prazo final para o registo das
chapas, nos termos do caput e parágrafos 1º, 2º e 4º do art. 17.


§ 4º. Eventuais impugnações serão decididas de forma irrecorrível pela
Comissão Eleitoral no prazo máximo de 2 dias úteis e publicizadas
imediatamente aos interessados.


§ 5º. Serão considerados eleitos como Presidente, Vice-presidente e
Tesoureiro os candidatos da chapa mais votada.


CAPÍTULO IX


DAS ELEIÇÕES DO COMITÊ FISCAL


Art. 26 Conforme o artigo 57 do Estatuto, o Comitê Fiscal poderá ser constituído
por até 6 (seis) membros, sendo o mínimo de 2 (dois) membros efetivos e
até 3 (três) suplentes, eleitos por ocasião da eleição do Conselho
Administrativo, cujos mandatos serão de 2 (dois) anos, permitida uma
recondução.


Art. 27 Os candidatos ao Comitê Fiscal não poderão ser candidatos ao Conselho
Administrativo no mesmo mandato.


Art. 28 A eleição dos membros que irão compor o Comitê Fiscal do BFB será
aberta e ocorrerá eletronicamente na data definida no Edital de
Convocação e em conformidade ao § 5º do art. 8º deste Regulamento.
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Art. 29 Os 3 (três) membros que obtiverem maior pontuação estarão eleitos como
efetivos e os 3 seguintes como suplentes na constituição do Comitê Fiscal
para o período.


CAPÍTULO X


DA VOTAÇÃO


Art. 30 No dia e local designados, 30 (trinta) minutos antes da hora do início da
votação, os membros da Comissão Eleitoral verificarão se estão em ordem
o material e a plataforma destinada a recolher os votos, providenciando, o
Presidente, para que sejam supridas as eventuais deficiências.


Parágrafo Único: Caso esteja pendente a votação sobre impugnação de
candidaturas, a Assembleia Geral deverá deliberar sobre as impugnações
antes de ser iniciada a votação.


Art. 31 As eleições só se processarão em primeira convocação, com a presença
da maioria absoluta dos eleitores aptos em relação ao Colégio Eleitoral
respectivo.


Parágrafo Único: Não sendo atingido o quórum em primeira convocação, o
presidente da Comissão Eleitoral cientificará o presidente do BFB com
vistas à realização do ato em segunda convocação, como disposto no art.
11, I, deste Regulamento, que se instalará com qualquer quórum.


Art. 32 Iniciados os trabalhos e após eventual deliberação sobre impugnações
pendentes, o presidente da Assembleia Geral dará início às eleições para
os cargos do Conselho Administrativo e Comitê Fiscal, nesta ordem,
passando, ao presidente da Comissão Eleitoral, a direção dos trabalhos.


Art. 33 O voto para os cargos do Conselho Administrativo e Comitê Fiscal será
exercido pelo representante da pessoa jurídica ou presidente da entidade
associada apta a votar.


§ 1º. Serão considerados eleitos os candidatos que atingirem os maiores
números de votos.


§ 2º. Cada eleitor deverá votar em tantos candidatos quanto for o número
de cadeiras em disputa pelo respectivo Colegiado no Conselho de
Administração.


§ 3º. Iniciada a votação, cada eleitor, pela ordem de apresentação indicada
pelo presidente da Comissão Eleitoral, depois de identificado,
indicará seu voto.
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Art. 34 O voto para os cargos da Diretoria Executiva será exercido pelos membros
eleitos do Conselho Administrativo, de forma personalíssima, vedada a
representação por terceiro.


Art. 35 O voto a que se trata o artigo antecedente será secreto e realizado por
intermédio de plataforma ou outro meio eletrônico.


Art. 36 A Comissão Eleitoral resolverá, de imediato, as dúvidas e controvérsias
que surgirem durante a votação, registrando-as em ata.


Art. 37 Encerrados os trabalhos da votação, os votos serão apurados pela
Comissão Eleitoral, sendo lavrada ata, assinada pela Comissão e
divulgada logo em seguida.


CAPÍTULO XI


DA APURAÇÃO


Art. 38 A apuração do resultado, mediante a contagem dos votos e proferimento do
resultado, será realizada pelos integrantes da Comissão Eleitoral.


Art. 39 Concluída a votação, o presidente da Comissão Eleitoral procederá à
contagem dos votos.


Art. 40 Finda a contagem de votos, o presidente da Comissão Eleitoral proclamará
eleitos os candidatos que obtiverem a maioria dos votos válidos,
excetuando-se os votos brancos e nulos, e fará lavrar a ata dos trabalhos,
a qual mencionará, obrigatoriamente:


I - o dia, a hora e o local da abertura e do encerramento dos trabalhos,
com os nomes dos componentes da mesa;


II - o resultado apurado, especificando o número de votantes, de eventuais
pesos atribuídos a cada voto, de votos em branco e de votos nulos, e


III - o registro de protestos e outras ocorrências, inclusive as decisões
tomadas.


Parágrafo Único: A ata será assinada pelos componentes da Comissão Eleitoral,
esclarecendo-se o motivo de eventual falta de qualquer assinatura e
entregue ao presidente da Assembleia Extraordinária correspondente
mediante recibo.


Art. 41 Em caso de empate nas eleições para o Conselho Administrativo e Fiscal,
será realizada nova votação apenas com os candidatos empatados.


§ 1º. Em caso de empate nas eleições da Diretoria Executiva, será
considerada eleita a chapa que corresponder o maior número de
associados, considerando a soma do número de integrantes do(s)
Colegiado(s) representados.
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§ 2º. Permanecendo o empate descrito no parágrafo anterior, considera-se
eleita a chapa em que os candidatos para os cargos da Diretoria
façam parte das mais altas categorias de associados.


CAPÍTULO XII


DOS RECURSOS


Art. 42 Caberá à Assembleia Geral decidir recursos das matérias que tenham sido
objeto de protesto consignado nas atas referentes aos trabalhos da eleição.


§ 1º. O recurso será interposto junto ao presidente da Comissão Eleitoral
no prazo de até 4 (quatro) dias úteis a contar da data de apuração
das eleições, sem efeito suspensivo.


§ 2º. Protocolado o recurso, cumpre ao presidente da Comissão Eleitoral
notificar o recorrido para, em 4 (quatro) dias úteis, apresentar
contrarrazões.


§ 3º. Apresentadas as contrarrazões, ou findo o prazo sem elas, o
presidente da Comissão Eleitoral, em 2 (dois) dias úteis, informará o
processo, encaminhando-o ao presidente do BFB, que, no prazo de
7 (sete) dias corridos, realizará uma nova reunião da Assembleia
Geral Extraordinária para a decisão final.


§ 4º. A decisão da Assembleia sobre o julgamento do recurso interposto
face a eventual irregularidade da eleição é irrecorrível.


CAPÍTULO XIII


DO PROCESSO ELEITORAL


Art. 43 Ao BFB incumbe organizar o processo eleitoral, que deverá conter,
necessariamente, as seguintes peças:


I - o Edital de Convocação único para as eleições do Conselho
Administrativo e Fiscal e eleições para a Diretoria Executiva;


II - a correspondência enviada aos seus associados, contendo o Edital de
Convocação;


III - os requerimentos de registro de candidatura, as fichas de qualificação
e os demais documentos dos candidatos;


IV - a relação dos votantes;
V - os expedientes relativos à designação dos membros da Comissão


Eleitoral;
VI - a plataforma ou forma de votação;
VII - as atas dos trabalhos da Comissão Eleitoral;
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VIII - as impugnações, os recursos, as contrarrazões, as decisões e as
informações, se houver, e


IX  - o resultado das eleições.


CAPÍTULO XIV


DAS DISPOSIÇÕES GERAIS


Art. 44 Será anulável a votação quando houver vício que comprometa sua
legitimidade, importando prejuízo a qualquer candidato.


Parágrafo Único. A anulação de voto não implicará a anulação do procedimento
eleitoral.


Art. 45 A posse dos eleitos para o Conselho Administrativo se dará
independentemente de haver recurso.


§ 1º. Havendo recurso, este será recebido somente no efeito devolutivo, e
adotar-se-ão os procedimentos dispostos no artigo 42.


§ 2º. Em caso de provimento do recurso, a Assembleia Geral decidirá a
respeito, definindo procedimentos a serem adotados.


Art. 46 A posse dos eleitos para a Diretoria Executiva se dará, após a posse dos
membros do Conselho Administrativo.


Art. 47 Até que se preencham todos os cargos vagos do Conselho Administrativo ou
Comitê Fiscal, deverão ser feitas eleições anuais nos termos deste
Regulamento.


Parágrafo único. Nos casos de cargos vagos para a Diretoria Executiva,
aplicar-se-á o disposto no art. 49 deste Regulamento.


Art. 48 No caso de perda da qualidade de associado de um dos membros do
Conselho Administrativo no curso do mandato e para os casos de
substituição de representante da pessoa jurídica filiada, os membros do
respectivo Colegiado deverão se encontrar em reunião especialmente
convocada para este fim, para designar substituto para o cargo do
Conselho Administrativo relacionado ao seu Colegiado e para que cumpra
o mandato restante do membro substituído.


Art. 49 No caso de perda da qualidade de associado de um dos membros da
Diretoria Executiva no curso do mandato, os demais membros do Conselho
Administrativo deverão se encontrar em reunião especialmente designada
para este fim, para eleger um substituto para o mandato restante, salvo no
caso do Presidente, que deverá ser substituído, automaticamente, pelo
Vice-presidente.
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Art. 50 Compete ao Conselho Administrativo, ad referendum da Assembleia Geral,
resolver os casos omissos e dirimir as dúvidas surgidas na aplicação deste
Regulamento.


Art. 51 É vedada a pessoas físicas ou jurídicas, estranhas ao BFB, qualquer
interferência no processo eleitoral da entidade.


Art. 52 Este Regulamento entra em vigor a partir de sua aprovação, pela
Assembleia Geral especialmente convocada para tal fim.


São Paulo, 10 de fevereiro  de 2022.


Presidente do BFB                                            Advogada
Wilton Catelani


CPF/MF nº 051.536.728-16
Erika Albuquerque Calheiros


OAB-DF 28.600
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ATA APROVANDO A 1ª ALTERAÇÃO ESTATUTÁRIA DO BFB 
 


 


BIM FORUM BRASIL – BFB                                                                              CNPJ: 38.713.790/0001-25 


N° DO REGISTRO DO 1° ESTATUTO SOCIAL DO BFB: N° 73.590 de 10/09/2020 


 


ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DATA: 10.02.2022 (quinta) 


INÍCIO: 14 h TÉRMINO: 15 h 10 min 


LOCAL: Webconference – via Google Meets 
 
 


COORDENADOR (ES): Wilton Catelani e Sérgio Scheer. 
 


1 PARTICIPANTES / PRESENTES 
 


Entidade Representante Endereço Eletrônico 


BIM FÓRUM BRASIL Alessandra Beine alessandra.beine@bimforum.org.br 


ZIGURAT Alessandro Ferrari alessandro.ferrari@e-zigurat.com 


NIMBLE Anderson Garcia anderson@nimblevirtual.com.br 


SINDUSCON-PR Bianca Calado da Costa bianca.palazzo@lavitta.com.br 


BIM FÓRUM BRASIL Eduardo Toledo Santos eduardo.toledo@bimforum.org.br 


SINICON Erik Vinícius Santos erik.santos@agnet.com.br 


SINDUSCON-PR/NOROESTE Evandro Rodrigues da Silva evandro@bravoea.com 


AUTODESK DO BRASIL Fernanda Almeida Machado fernanda.machado@autodesk.com 


MECTAL Fernando Cristante lzar fizar@me.com 


AIA Fernando Silva Ramos fernando@aiaarquitetos.com.br 


CONNECTDATA Gabriel Ribeiro Borges gabriel.borges@connectdata.net 


BIMCOLLAB Gabriela Sitja Rocha grocha@bimcollab.com 


ANDRADE GUTIERREZ Guilherme de Abreu Odaguiri guilherme.odaguiri@agnet.com.br 


GRAPHISOFT BRASIL Gustavo Carezzato gcarezzato@graphisoft.com 


IN PREDIAIS Humberto Farina humberto@inprediais.com.br 


INOVACON Jeferson Spiering Boes jboes@hubeng.com.br 


SENIOR MEGA Jefferson Sela jefferson.sela@mega.com.br  


NOSSO BIM ENGENHARIA José Carlos Lino jclino@nossobim.com 


ORACLE Leonardo Tavares leonardo.tavares@oracle.com 


ALVAREZ & MARSAL Leticia Romero de Carvalho leticia.carvalho@alvarezandmarsal.com 


MPD ENGENHARIA Ligia Pires lpires@mpd.com.br 
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RÔGGA Luís Henrique Wescinski luis.wescinski@rogga.com.br 


FRAZILLIO Marcelo Nonato  marcelo.nonato@ff.solutions 


VISTTA|S Marcia Honorio Codecco marcia@visttaconsultoria.com.br 


BIM FÓRUM BRASIL Mayra Soares secretaria@bimforum.org.br  


ADDOR & ASSOCIADOS Miriam Azevedo Addor miriam@addor.com.br 


ORACLE Natalia Aguiar natalia.magatti@oracle.com 


CADBIM Paulo Bruno Tiburtino paulo.tiburtino@cadbim.com.br 


GS1 Pedro Henrique P. Di Martino pedro.ferreira@gs1br.org 


BIM FÓRUM BRASIL Raquel Ribeiro raquel.ribeiro@bimforum.org.br  


SINDUSCON-DF Ricardo Alexandre Gois ricardo@verko.eng.br 


AUTODESK DO BRASIL Ricardo Bianca de Mello ricardo.bianca@autodesk.com 


GS1 Ricardo Verza Amaral Melo ricardo.melo@gs1br.org 


TECHINT Roberto Gusmão Bittencourt roberto.bittencourt@techint.com.br 


ALTO QI Rodrigo Broering Koerich koerich@altoqi.com.br 


GDP Sergio Leusin sergio.leusin@gdp.arq.br  


BIM FÓRUM BRASIL Sérgio Scheer sergioscheer@gmail.com 


SONDOTÉCNICA Stefania Dimitrov stefania.dimitrov@sondotecnica.com.br 


TRIMBLE Tiago Marçal Ricotta tiago_ricotta@trimble.com 


CADBIM Weslley Castello weslley.castelo@cadbim.com.br 


INOVATECH Willian Yossuke Konishi wkonishi@inovatechengenharia.com.br 


BIM FÓRUM BRASIL Wilton Catelani wilton.catelani@bimforum.org.br  


 


 


 
 


2 ASSUNTOS TRATADOS  


2.1. Abertura e apresentação da pauta: 


Wilton Catelani, Presidente do BFB, abriu a reunião dando as boas-vindas aos associados e apresentou a 
Pauta do dia:  aprovação do Regulamento Eleitoral e das alterações do Estatuto. Lembrou que estes 
documentos foram enviados antecipadamente aos associados (Regulamento Eleitoral e Estatuto revisado), 
dado o prazo de 10 dias para envio de sugestões e alterações e que a Assembleia foi convocada para a 
aprovação final dos textos. Informou que o BFB não recebeu nenhuma observação ou sugestão de revisão 
dos textos. 


 


2.2. Votação dos documentos: 


Às 14 h 30 min não havia quórum para a aprovação do Estatuto. Para formação do quórum, exige-se pelo 
menos a presença de 2/3 (dois terços) dos associados adimplentes. Dos 47 associados do BFB, 
considerando 42 associados adimplentes, eram necessários 28 associados presentes para a realização da 
votação. 
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Wilton Catelani iniciou a votação para aprovação do Regulamento Eleitoral, que não exige número mínimo 
de votantes, podendo ser aprovado por maioria dos votos dos associados efetivos e adimplentes 
participando ou representados oficialmente na Reunião. 


Foi disponibilizado o texto do Regulamento Eleitoral, posto em discussão e posto para a votação, tendo 
sido aprovado, o texto disponibilizado, por unanimidade de votos. A votação ocorreu digitalmente pela 
plataforma do Google Meet registrando-se no Chat do Meet os votos de aprovação dos associados 
adimplentes presentes (16): Gabriela Rocha (BIMcollab), Jeferson Spiering Böes (INOVACON), Fernando 
S. Ramos (AIA), Letícia Romero de Carvalho (Alvarez & Marsal), Alessandro Ferrari (Zigurat Global Institute 
of Technology), Ricardo Alexandre (SINDUSCON-DF), Gabriel Ribeiro Borges (ConnectData), Ligia Pires 
(MPD Engenharia), Gustavo Carezzato (Graphisoft), José Lino (Nossobim), Ricardo Bianca de Mello 
(Autodesk), Pedro Di Martino (GS1 Brasil), Erik Santos (SINICON), Tiago Ricotta (Trimble), Weslley 
Castello (CADBIM), Humberto Farina (IN Prediais). 


Ainda na tentativa de atingir o quórum, foi consensado, pelos associados presentes manter aberta a 
Assembleia e iniciar a “Reunião com os associados”, marcada para ser aberta 14 h 30 min. Caso fosse 
alcançado o quórum mínimo para aprovação das revisões no estatuto, a Assembleia Geral Extraordinária 
poderia ser então retomada para a realização da aprovação. 


Às 14 h 45 min, após a conexão de outros associados e após ter sido confirmado o alcance do quórum 
mínimo, foi disponibilizado o texto da alteração, posto em discussão e posto para a votação, tendo sido 
aprovado, o texto disponibilizado, por unanimidade de votos. A votação ocorreu digitalmente pela 
plataforma do Google Meet registrando-se no Chat do Meet os votos de aprovação dos associados 
adimplentes presentes (28): Alessandro Ferrari (Zigurat Global Institute of Technology), Gustavo Carezzato 
(GRAPHISOFT), Weslley Castello (CadBIM), Gabriela Rocha (BIMcolla), Pedro Di Martino (GS1 Brasil), 
Fernando S. Ramos (AIA), Bianca Palazzo (SINDUSCON-PR), Tiago Ricotta (Trimble), Fernando Izar 
(Mectal), Erik Santos (SINICON), Letícia Romero de Carvalho (Alvarez & Marsal), Roberto Bittencourt 
(Techint Engenharia e Construção), Anderson Garcia (Nimble), Jeferson Spiering Böes (INOVACON), 
Kyuma Kanda Nonato (FF Solutions), Jefferson Sela (Senior Mega), José Lino (NossoBIM), Ricardo 
Alexandre (SINDUSCON-DF), Ligia Pires (MPD Engenharia), Gabriel Ribeiro Borges (ConnectData), 
Ricardo Bianca de Mello (Autodesk), Marcia Vistta S Consultoria (Vistta|S), Stefania Dimitrov 
(Sondotecnica), Humberto Farina (IN Prediais), Evandro Rodrigues da Silva (SindusCon-PR/ Noroeste), 
Rodrigo Broering Koerich (AltoQi Tecnologia), Guilherme Odaguiri (AG), Miriam Addor (Addor & 
Associados). 


 


2.3. Assuntos gerais: 


Wilton Catelani, antes de finalizar a Assembleia, informou aos associados que será convocada nova 
Assembleia Extraordinária para a aprovação da ata desta Reunião. 


Wilton agradeceu a presença de todos. 


 


A Assembleia Geral Extraordinária foi encerrada às 15 h 10 min. 
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