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CEE-134 – Comissão de Estudo Especial de Modelagem de Informação da Construção (BIM) 

ATA DA 9ª REUNIÃO/2018 DATA: 29.09.2018 

INÍCIO: 14:00h TÉRMINO: 17:00h 

LOCAL: ABCP – Associação Brasileira de Cimento Portland 
Av. Torres de Oliveira, 76 – Jaguaré – São Paulo - SP 

COORDENADOR: Wilton Silva Catelani 
SECRETÁRIO: João Alberto da Motta Gaspar 
 

1 PARTICIPANTES 

1.1 PRESENTES 

As Partes Interessadas são identificadas conforme PI/DT 00.00.11 – Comissão de Estudo – Partes Interessadas – 
Identificação  
Partes Interessadas (PI):  

1. (1) Produtor; (2) Consumidor Intermediário; (3) Consumidor Final; (4) Órgãos Técnicos; (5) Fornecedor de 
Insumos; (6) Órgão regulador/regulamentador/acreditador; (7) Organismo de avaliação da conformidade; (8) 
Fornecedor do serviço; (9) Empresa de Capacitação; (10) Empresa onde o sistema será implantado; (11) 
Empresa implantadora do sistema; (12) Pessoas objeto da qualificação; (13) Empresa que fornece a mão 
de obra; (14) Empresa que utiliza a mão de obra.  

Entidade PI 
MP
E? Representante Telefone Endereço Eletrônico 

Dharma 8 Sim Ari Monteiro (11) 95494-3214 ari.monteiro@yahoo.com.br 

Autodesk 1 Não Ricardo Bianca de Mello (11) 99657-0073 ricardo.bianca@autodesk.com.br 

Masterpol 1  Aline Chagas Monteiro (11) 94781-5664 Engenharia1@masterpol.com.br 

iBIM 11  Alex Roda Maciel (11) 99639-7979 ibim@ibim.eng.br 

PINI 2 Não Anderson Corrêa Teixeira (11) 99614-8968 anderson.teixeira@pini.com.br 

Leukom 8 Sim José Luiz Pimenta (11) 99262-5343 josepimenta@leukom.com.br 

Graphisoft   Gustavo Carezzato (11) 97216-2577 gcarezzato@graphisoft.com 

SENAI-SP 4 Não Rogério S. Moreira (11) 98170-2417 rogeriomoreira@sp.senai.br 

ACCA  Não Alexandre Miranda (11) 98928-8072 Alexandre.miranda@accasoftware.com 

ABNT  Não Álvaro Almeida (11) 3017-3619 Alvaro.almeida@abnt.org.br 

TI Lab 9  João Alberto Motta Gaspar (11) 99249-6567 joaogaspar@gmail.com 

Sinduscon-SP 10 Não Wilton S Catelani (11) 98946-5861 wilton.catelani@gmail.com 
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1.2 AUSENTES JUSTIFICADOS 

João Cassim Jordy – INPI 

 

1.3 CONVIDADOS 
A relação de convidados está no Anexo A.  

 
 

2 EXPEDIENTE  

● Foi lida e aprovada, com pequenas ressalvas, a Ata da 8ª reunião da CEE-134 do ano de 2018, 
realizada no dia 23.08.2018. 
 
 

3 ASSUNTOS TRATADOS  

O Coordenador da CEE-134 pediu licença a todos para realizar uma inversão na pauta da presente 
reunião e antes mesmo da leitura da ata da reunião plenária anterior, compartilhou com os presentes e 
conectados um breve resumo sobre o projeto ´Foresight´, que está sendo desenvolvido pela CBIC. 
Comentou sobre o método usado nesse projeto de identificação e organização de ´sinais de mudança´ 
que podem ser já identificados no presente, que poderão se tornar dominantes no futuro enquanto 
algumas práticas que são dominantes no presente, tenderão se tornar ´ativos residuais´ no futuro. 
 

 

 

 
 

 

Ressaltou que, curiosamente, o BIM, no mapeamento feito pelo consultor da CBIC, figura como 
´dominante no presente´, que então, tenderia a se tornar um ´ativo residual´ no futuro. 
 

 

 

 
 

 

 

A análise e conjugação dos sinais de mudança, das práticas dominantes no presente conduziu à 
construção de 4 cenários futuros, que combinam as possíveis atitudes do Governo e da própria indústria 
da construção, para fomentar ou ´bloquear´ / retardar  as tendências de mudanças identificadas. 
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O coordenador comentou também que parte dos conteúdos gerados nesse projeto já foram publicados 
pela CBIC e podem ser acessados através do link: https://cbic.org.br/publicacoes/ na seção COMAT: 

 

Sugeriu que aqueles que costumam realizar palestras sobre BIM dessem uma olhada porque poderiam 
utilizar parte desses conteúdos nos preâmbulos das suas apresentações, para ilustrar as mudanças que 
a evolução tecnológica já tem causado e ainda causarão em vários segmentos da economia, inclusive na 
indústria da construção civil. 

Em seguida, aproveitando a presença do Secretário da ABNT, Álvaro Almeida, o Coordenador pediu 
licença a todos novamente para continuar com a inversão da pauta que consta no convite da presente 
reunião e deu conhecimento a todos os participantes sobre  o pedido que fez, à ABNT, para que fosse 
feita a sua substituição na Coordenação da Comissão CEE-134. 

Esclareceu que fez esse pedido por razões pessoais que estavam principalmente relacionadas à 
circunstancial sobrecarga de compromissos com o projeto de implantação BIM no DNIT. 

O coordenador apresentou então alguns slides mostrando a origem da CEE-134 e as pessoas que 
estavam envolvidas desde o início da comissão, que foi fundada em 25.09.2009, por solicitação do Sr. 
Marcos Otávio, que na época era Secretário do MDIC. O primeiro coordenador foi Fernando Corrêa, o 
primeiro Secretário foi o Prof. Eduardo Toledo e alguns membros como o Prof. Sérgio Leusin e o Arq. 

https://cbic.org.br/publicacoes/


 

ABNT/CEE-134 – Comissão de Estudo 
Especial de Modelagem de Informação 
da Construção (BIM) 

 
 

 

Ricardo Bianca, podem ser considerados ´Membros Fundadores´ porque participam dos trabalho desde a 
primeira reunião da Comissão. 

 

Mostrou também dois Slides com os nomes das pessoas que já compuseram a CEE-134: 

 

E as pessoas que atualmente compõem a CEE-134: 
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O coordenador mostrou ainda uma ´linha do tempo´ que ilustra os principais eventos e publicações de 
partes de Normas já realizados pela CEE-134 

 

O Coordenador informou à todos então, que seguindo as orientações passadas pelo Secretário, Álvaro 
Almeida, listou os critérios que julgou serem os mais adequados para definir a escolha da pessoa que 
indicaria para ser seu substituto: 

 Conviria que não fosse um ´newbie´, ou seja, deveria ser alguém que conhecesse minimamente: 
 Sistema de Classificação OmniClass – conceitos e conteúdos não-intuitivos 
 Desafios enfrentados nos trabalhos na comissão 

 Conhecimento e familiaridade com os ´ritos´ da ABNT 
 Trabalho voluntário, principais stakeholders envolvidos, processos e formato dos trabalhos 

 Conhecimentos técnicos específicos sobre BIM e sobre processos da construção 

 Conhecimento da língua inglesa e alguns conhecimentos s/ técnicas construtivas nos USA 

 Baseado em São Paulo, onde acontecem as reuniões físicas da comissão 

Considerando todos esses critérios e após alinhamento realizado com todos dos atuais relatores de 
grupos de trabalho e também com outras pessoas que estão indiretamente envolvidas com os trabalhos 
da Comissão, o atual coordenador, Wilton Catelani, indicou como seu substituto o Arquiteto Ricardo 
Bianca, que é um dos membros fundadores da CEE-134. 
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Esclareceu ainda que nos e-mails trocados para o alinhamento da sua indicação, foi ´enfrentada´ e 
discutida a única ´questão´ que poderia desabonar a indicação do Arq. Ricardo Bianca como novo 
coordenador da CEE-134, que seria o fato dele ser funcionário da Autodesk, uma das principais 
desenvolvedoras de softwares BIM que atuam no Brasil. 

Reforçou que os trabalhos que vem sendo desenvolvidos na CEE-134, que consistem basicamente na 
tradução e ´tropicalização´ das Tabelas Omniclass (Texto base utilizado), não teriam como ser usados de 
maneira ´tendenciosa´ para privilegiar qualquer empresa em particular e considerando também que 
representantes de outras desenvolvedoras de softwares já participam da comissão e até ocupam 
posições, como são os casos dos Relatores Gustavo Carezzato, da Graphisoft, que lidera o grupo de 
trabalho de ´Processos BIM´ e o Rodrigo Koerich, da Alto QI, que lidera o grupo de trabalho de 
´Arquitetura de Dados BIM´. 

O atual coordenador lembrou a todos que ele próprio também já foi funcionário contratado da Autodesk e 
que isso não o impediu de se manter na coordenação da comissão. 

Além desses argumentos, lembrou a todos os participantes da reunião que Ricardo é pessoa íntegra, 
conhecida e respeita por todos, e, como já foi dito, é um membro fundador da CEE-134, que acompanha 
os trabalhos desde a primeira reunião.  

Apesar de todo o esforço de comunicação e alinhamento realizado pelo coordenador para viabilizar a sua 
substituição e fazer a indicação do seu substituto, nas vésperas da convocação da presente reunião, num 
telefonema com o Secretário Álvaro Almeida, foi informado que haveria uma ´mudança´. 

Após esses relatos e contextualização, o Coordenador Wilton Catelani, passou a palavra ao Secretário 
Álvaro Almeida e pediu a ele que, por favor, explicasse aos participantes o teria ocorrido e quais seriam 
as novas orientações da ABNT. 

O secretário Álvaro Almeida então esclareceu a todos que a decisão final sobre quem será o novo 
coordenador da CEE-134 é de única e exclusiva responsabilidade do Diretor Técnico da ABNT, Eugênio 
Guilherme Tolstoy De Simone. 

O atual coordenador perguntou então se sua indicação, do Arq. Ricardo Bianca, já teria sido apresentada 
ao Eugênio e se ele já teria se posicionado sobre ela. Álvaro esclareceu que sim, a indicação já havia 
sido apresentada ao Diretor, mas que ele ainda não teria se posicionado ou decidido sobre ela e 
acrescentou que outras pessoas poderiam ser indicadas. Orientou ainda que no convite da próxima 
reunião, deveria constar explicitamente que esse assunto, da substituição do coordenador será debatido 
e resolvido, com o apontamento dos possíveis candidatos. 

Nesse momento houve um acalorado debate entre o Secretário Álvaro Almeida e o membro da CEE-134 
Engo. Anderson Teixeira. Dentre outros pontos, Anderson questionou o Secretário perguntando se ABNT 
já teria algum outro nome já escolhido para ser o novo coordenador da comissão. 

Álvaro afirmou que não havia ninguém já indicado ou escolhido para assumir a coordenação. 

O atual coordenador, Wilton Catelani informou a todos então que mantém sua indicação e acrescentou 
que considerando o falecimento da sua mãe, fato novo e muito recente, ocorrido no dia 1º de Setembro, 
reviu sua posição e que por isso e também considerando os últimos posicionamentos da ABNT poderia 
também ser considerada a alternativa de que ele próprio permanecesse na coordenação da CEE-134, 
ressaltando apenas que essa deveria ser considerada como a segunda opção, mantendo como 
primeira, sua indicação do Arq. Ricardo Bianca como seu substituto e novo coordenador. 

O atual coordenador dirigiu-se especificamente ao Secretário Álvaro Almeida e perguntou a ele se seria 
possível considerar e levar ao Diretor Eugênio sua indicação de substituição e, alternativamente, sua 
própria permanência como coordenador da CEE-134. 
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Álvaro Almeida confirmou que sim, seria possível e que o registro dessas decisões na ata da presente 
reunião era a maneira correta e adequada para endereçar esse assunto. 

Assim então foi decidida e encerrada essa discussão. 

Passou-se então a discussão do grupo de termos relacionados às Impermeabilizações, propostos para as 
Tabelas 3E – Elementos e 3R – Resultados de Trabalho e sugeridos pelo Sr. Josué Quini - AEI - IBI, 
nessa reunião representado pela Aline Chagas Monteiro da empresa Masterpol. Após alguns debates e 
apenas com pequenos ajustes, a maioria das sugestões feitas foi aprovada pela plenária. As 
modificações serão anexadas nessa ata. 

O Secretário da Comissão, João Gaspar, reforçou a importância de que se seguisse o ´rito´ já 
estabelecido e aprovado em plenária, para a submissão de sugestão de termos para as Tabelas da NBR-
15965. Lembrou que é preciso utilizar o formulário disponibilizado no Google Drive da Comissão, sendo 
também necessário que um representante compareça pessoalmente na reunião. Foi exatamente esse o 
rito seguido pelo Sr. Josué Quini, com a presença da Aline Chagas Monteiro na reunião. 

Passou-se então a debater um assunto que já foi analisado nas reuniões anteriores, mas que novamente 
ressurgiu na reunião da manhã, no Grupo de Trabalho de Componentes BIM que é a indicação de quais 
Tabelas seriam as indicadas para ´nomear´ os arquivos dos objetos BIM que serão oferecidas na BN-BIM 
– Biblioteca Nacional BIM. Na última reunião, foi decidido e recomendado que apenas as Tabelas 2C – 
Componentes e 3E – Elementos. 

O Engo. Alex Roda Maciel argumentou que, por exemplo, caso fosse disponibilizado um objeto 
correspondente a um ´Pilar´ ou uma ´Porta´, não haveria como especificar o ´material´ apenas utilizando 
as Tabelas 3E e 2C, porque a especificação dos materiais constam apenas da Tabela 3R. 

O Arq. Ricardo Bianca lembrou que essa questão do uso dos códigos das Tabelas para a nomeação de 
arquivos de objetos surgiu quando o escopo do GT de Componentes era restrito apenas aos objetos 
correspondentes aos produtos fabricados e ofertados no mercado de materiais, ou seja, apenas objetos 
específicos, que portanto, corresponderiam à Tabela 2C. Mais tarde e mais recentemente, houve a 
´ampliação´ do escopo do GT, e decidiu-se pela inclusão também de objetos ´genéricos´ a indicação das 
Tabelas 2C e 3E é apenas para a ´nomeação´ dos arquivos. 

O Coordenador Wilton Catelani concordou com o ponto colocado pelo Engo. Alex, da impossibilidade de 
especificação dos materiais constituintes apenas com a utilização das Tabelas 2C e 3E, mas contra-
argumentou afirmando que seria contraproducente e bastante difícil utilizar também a Tabela 3R, porque 
seriam necessários inúmeros códigos, como no mesmo exemplo de um ´Pilar´, se fosse um pilar de 
concreto moldado in loco, seria necessário especificar o tipo das formas, formas de madeira comum ou 
industrializada, ou metálicas, possuem códigos diferentes na Tabela 3R, assim como o tipo da armadura, 
se por exemplo for confeccionada por barras amarradas ou tela de aço soldada, bem como o tipo de 
concreto, considerando seu lançamento, cura, etc. cada um desses diferentes tipos de serviços possuem 
diferentes códigos na Tabela 3R, ou seja, seria necessário utilizar e combinar inúmeros códigos, portanto, 
não seria um uso viável para a ´nomeação´ dos arquivos. Sugeriu que os códigos fossem utilizados como 
´Tags´ associados aos objetos. 

Em seguida, passou-se a analisar as partes das Tabelas 4U – Unidades Construídas pela Função, na 
parte correspondente à Transporte Rodoviário, conteúdos que tem sido trabalhados no DNIT. 

As últimas sugestões feitas pelos Engenheiros especialistas do DNIT foram encaminhadas para o GT 
Infraestrutura BIM onde os conteúdos também já foram analisados e criticados. 

Algumas das críticas do GT de Infraestrutura foram analisados, com a contribuição do Engo. Alex Roda 
Maciel, que também esteve presente nessa última reunião. 

Comentou-se mais especificamente sobre a manutenção das classes de rodovias divididas pela 
´jurisdição´: Municipal, Estadual e Federal. Após alguns debates, todos os presentes concordaram com a 
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manutenção dessas classes cujas diferenças de fato são sutis, foram debatidas e consideradas úteis 
pelos especialistas do DNIT. 

Também foi discutida a sugestão do GT Infraestrutura para mudar o nome da classe: ´Pátios e outras 
áreas pavimentadas´ para ´Instalações de Suporte Rodoviário´ e de mudar a posição do item ´Postos 
de Manutenção e Abastecimento Rodoviário´ como um ´subtipo´ desse grupo renomeado. 

Outra sugestão do GT Infraestrutura sobre o conteúdo desenvolvido e sugerido pelo DNIT que foi 
discutida na plenária foi a simplificação proposta para eliminar a classificação das obras de arte não 
apenas considerando o que passa por ´cima´ da obra de arte mas considera também o que passa por 
´baixo´ dela. Então por exemplo, o DNIT sugeriu que ´Pontes Rodoviárias´ fossem classificadas num 2º 
nível em ´sobre hidrovias´ ou ´sobre corpos hídricos não navegáveis´. O Coordenador contra 
argumentou dizendo que embora seja possível compreender a simplificação proposta pelo GT 
Infraestrutura, essa diferenciação foi considerada importante pelos técnicos do DNIT porque a 
classificação já poderia apontar para um conjunto de normas e requisitos específicos de uma ´unidade 
construída´ que, por exemplo, faz uma transposição sobre uma ´hidrovia´, porque nesse caso, haveria 
risco de colisão de embarcações contra os pilares, haveria um ´gabarito de altura´ que precisaria ser 
seguido e assim por diante. Ou seja, uma simplificação só poderia ser aceita se viesse acompanhada de 
um bom argumento. Não é razoável aceitar uma proposta de simplificação que contraria uma 
recomendação de um especialista sem que se ofereça uma justificativa razoável. 

Esclareceu-se também que a classificação das unidades construídas pela Função, o ´modal de 
transporte´ já é definido no 2º nível da classificação, então, aqui nesse bloco de conteúdo estamos dentro 
do item ´pai´ ´Transporte´ e também dentro de ´Transporte Rodoviário´. Então, além de ´obras de arte´ 
rodoviárias, haverá também o item ´multi-modal´, onde a ´predominância´ será do transporte rodoviário. 
No trecho da tabela onde será detalhado o transporte ferroviário, que não estamos discutindo ainda 
agora, mas também terá um item de ´multi-modal´, no qual a predominância será o de transporte 
ferroviário. Esse é um fundamento do uso dessas tabelas, ou seja, as unidades construídas podem 
abrigar múltiplos usos. 

Ainda sobre as ´funções´ das OAE´s (Tabela 4U) comentou-se que a rigor, uma obra de arte por onde 
passará um trem de alta velocidade, incorrerá riscos e requisitos diferentes de uma obra de arte 
construída apenas para a passagem de pedestres. 

Comentou-se também que alguns itens que figuram em ´Unidades Construídas pela Função´  (Tabela 
4U) também figurarão nos ´Espaços Construídos pela Função´ (Tabela 4A) e essa foi a maneira 
encontrada de viabilizar a aplicação dos conceitos da Omniclass, que então vai considerar que uma 
rodovia, por ser uma construção muito complexa, só poderá ser classificada, se suas análises forem 
divididas, olhando pelo ´Alinhamento´ e também pela ´Seção´  

Comentou-se também que como o DNIT possui um documento público que é um grande Glossário de 
termos técnicos, para aqueles termos que já foram incluídos como sugestão do DNIT, já poderemos 
incluir as correspondentes ´descrições´ extraídas desse Glossário, de forma similar ao que o Omniclass 
oferece para algumas das suas tabelas.  

Entretanto, não foi possível esgotar o assunto, porque algumas das simplificações e sugestões feitas pelo 
GT Infraestrutura poderiam causar problemas para o uso das Tabelas pelo DNIT. Ficou combinado que o 
Coordenador Wilton iria alinhar com o Ivo, relator do GT Infraestrutura, e também com os especialistas do 
DNIT os pontos em que houve divergência. 

O coordenador justificou trazer para discussão nas plenárias os trabalhos que tem sido feitos no DNIT, 
por que se trata de um exercício aprofundado para uso prático do sistema de classificação, portanto, 
pode ser esclarecedor e contribuir para ampliar o seu entendimento e compreensão do sistema e também 
ajudar outros grupos na discussão de outros blocos específicos das tabelas. 
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Ressaltou que códigos do sistema de classificação, poderiam, por exemplo, serem utilizados ´Tags´ para 
classificar e organizar conteúdos de ´memoriais descritivos´ caso os ´blocos de conteúdos´ fossem 
estruturados como ´bancos de dados´, possibilitaria então que outros conteúdos fossem criados através 
de ´links´ extraídos desse banco de dados. Esse tipo de recurso é particularmente útil para órgãos 
antigos como o DNIT, que já possui vasta e antiga documentação, mas que, com o tempo, tendem a ficar 
desatualizados e até antagônicos em algumas das suas definições, justamente porque são gerados de 
maneira fragmentada, sem conexão de uns com os outros. Ou seja, ressaltou-se que o sistema de 
classificação das informações pode ser utilizado não apenas nos softwares BIM, mas também em outros 
processos, para organizar e estruturar conteúdos. 

A palavra foi então passada para o Arq. Gustavo Carezzato que fez um breve relato sobre os trabalhos 
que estão sendo desenvolvidos no GT Processos BIM. Gustavo comentou que lá foram criados vários 
subgrupos.  

O primeiro deles foi o Subgrupo de ´Contratação BIM´, Engo. Ricardo da Infraero é o relator desse 
subgrupo – como o arcabouço legal atual precisaria ser ajustado para viabilizar as contratações públicas 
baseadas em BIM e também definir o PEB – Plano de Execução BIM e a elaboração dos Termos de 
Referências. Idealmente os ´templates´ deveriam ser entregues já na licitação, pelos contratantes. E 
sobre a documentação do processo de contratação, com base na PAS-1192 e a ISO-19650, o PEB 
deveria ser entregue no mesmo momento que a proposta comercial e não 15 dias após a assinatura do 
contrato como costuma ser a prática atual. Essa nova recomendação ajudará os contratantes a 
justificarem suas escolhas nos eventuais questionamentos do TCU ou de TCEs. 

O 2º subgrupo de trabalho formado, estudará o ´Produção Colaborativa´ para fase de projetos e obras, 
liderado pelo Daniel Toledo (KV) criar diretrizes para o desenvolvimento de informações e dados, e seus 
adequados níveis de detalhamento para as fases de desenvolvimento de projetos e obras, deverão 
produzidas, gerenciadas e entregues, lembrando que os estudos desse subgrupo não abrangerão os 
conteúdos dos Objetos BIM, porque entendemos que esse é um assunto específico que estará sendo 
tratado pelo Subgrupo de Componentes BIM, liderados pelo Prof. Eduardo Toledo. 

O 3º Subgrupo de trabalho formado, se ocupará das ´Entregas BIM´ inicialmente sob a liderança do 
Guilherme Neves da MHA, mas que precisou sair da liderança que ainda está em aberto. As entregas 
BIM compreendem 3 grupos básicos de ´entregas´ e incluirão todos os ´Modelos BIM´ desenvolvidos e 
utilizados em todas fases, as ´Documentações´ que são as pranchas de desenhos, cadernos de obra, 
relatórios técnicos, etc. e as ´Informações e Dados´ para serem utilizadas nas fases posteriores, 
considerando o COBie. 

Foi criado também um 4º Subgrupo, liderado pelo Ivo Mainardi que estudará o ´COBie´, avaliando se 
esse formato será adequado e suficiente para que sejam utilizadas pelas ferramentas de operação e 
manutenção, considerando a realidade da indústria da construção no Brasil. 

Gustavo lembrou que embora tenha sido criado o subgrupo do COBie o escopo do GT Processos só 
compreende o CAPex e não inclui o OPex. 

Gustavo também sugeriu que se pensasse em fazer reuniões conjuntas dos diversos grupos de trabalho, 
para garantir que haja uma adequada coordenação dos esforços sem sobreposições que conduzam a 
perda de esforços. 

Gustavo também lembrou que todas as reuniões estão sendo gravadas e estão sendo disponibilizadas 
através do Hangout. Lembrou que tem muitos participantes do CBIM, que estão espalhados pelo Brasil 
todo. Gustavo pediu que o CBIM indicasse um representante por Estado, numa tentativa de tirar a ideia 
de que a Norma BIM é ´Paulista´. 

Gustavo está pessoalmente liderando o Subgrupo focado no CDE – Common Data Environment. 
Comentou que na reunião passada, convidou representantes de ACCA e da Bentley para apresentarem 
suas soluções para o CDE. Esclareceu também que estendeu o convite para a Autodesk, para que as 
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desenvolvedoras apresentassem as diferenças entre o GED e o CDE, porque o CDE é muito mais que 
um GED. Discutiu-se quais seriam as funcionalidades mínimas que se espera dos CDE´s. 

Gustavo concluiu que a Profa. Regina Ruschel se candidatou a ser a secretária do GT de Processos BIM, 
o que muito nos honra a todos. 

Morel esclareceu que os GT´s não tem ´coordenadores´ e sim ´relatores´, e também não tem ´atas´, tem 
apenas ´notas de reuniões´, e não há regras tão rígidas quanto aquelas estabelecidas pela ABNT para as 
reuniões plenárias. 

O Coordenador lembrou que especialmente considerando os conteúdos que estão sendo desenvolvidos 
os GT´s poderão se tornar ´projetos de publicação de normas específicas´ e portanto, quanto mais 
organizadas e documentadas forem as reuniões e os trabalhos, mais fácil será estruturar as futuras 
publicações. 

Gustavo pediu esclarecimentos sobre o formato adequado para envio dos convites das reuniões dos 
Subgrupos, porque estavam sendo enviados convites no mesmo formato enviado para as reuniões 
plenárias e ele foi ´repreendido´ pelo Secretário da ABNT, Álvaro Almeida. 

Lembrou-se que a próxima reunião plenária acontecerá no dia 18 de Outubro, um pouco mais cedo que o 
de costume, em função do Seminário BIM do Sinducon-SP. 

Não houve tempo para a discussão de outros assuntos e a presente reunião foi encerrada às 16:50h. 

4 OUTROS ASSUNTOS 
Não houve. 

5 PRÓXIMA REUNIÃO PLENÁRIA 

DATA: 18.10.2018 

HORÁRIO: 14h00 às 17h 
LOCAL: ABCP – Av. Torres de Oliveira 76, Jaguaré – São Paulo - SP  
PAUTA:  
- Leitura e aprovação da minuta da ata da 9ª. reunião de 2018; 
- Discussão da substituição do atual coordenador da CEE-134, com formalização e validação dos nomes 

indicados; sendo que já foram definidos: 1º indicado: Arq. Ricardo Bianca de Melo e 2º indicado: Eng. 
Wilton Silva Catelani (manutenção do atual coordenador); mas está aberta a indicação de novos 
nomes; 

- Análise e validação das Tabelas 4U – Unidades pela Função e 4V – Unidades pela Forma 
- Assuntos gerais. 
 

Esta ata também é um convite para a próxima reunião, conforme data, local e horário acima.    
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