
 
 

ATA -  1ª REUNIÃO DO GTEC-BIM 

Local: Palácio Iguaçu, Sl. GGI - 2ª andar, Curitiba – PR 

Data: 18 de fevereiro de 2020 

Horário: 11:00h às 12:00h 

Participantes: Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (SEIL), Casa Civil 

(Superintendência Geral de Inovação – SGI), Secretaria de Estado de Desenvolvimento 

Urbano e Obras Públicas (SEDU), Secretaria de Estado do Planejamento e Projetos 

Estruturantes (SEPL), Secretaria de Estado da Fazenda (SEFA), Companhia de Tecnologia 

da Informação e Comunicação do Paraná (CELEPAR) e Superintendência Geral de Ciência, 

Tecnologia e Ensino Superior (SETI), conforme lista de presença anexa. 

 

Às 11:00 horas do dia 18 de fevereiro de 2020, ocorreu, na Sala do Gabinete de Gestão e 

Informações (GGI) do Palácio Iguaçu, a primeira reunião do Grupo de Trabalho Técnico de 

BIM (GTEC-BIM). Conforme previsto pelo artigo 11 do Decreto nº 3.080/2019, que institui a 

Estratégia Estadual de Fomento e Implantação do Building Information Modeling (BIM), o 

GTEC-BIM dará suporte ao Comitê Gestor da Estratégia BIM PR (CG-BIM) com o objetivo de 

assessorá-lo tecnicamente no desempenho de suas funções. 

 

A Arquiteta e Urbanista Lucimara Ferreira de Lima, responsável por coordenar os trabalhos do 

GTEC-BIM, iniciou sua fala apresentando os itens a serem discutidos ao longo da reunião, a 

saber: 

1. Discussão final dos Planos de Implantação BIM institucionais e agendamento de suas 

respectivas apresentações; 

2. Apresentação da Proposta Preliminar de Capacitação BIM do Setor Público Estadual; 

3.   Apresentação da CELEPAR acerca da Proposta Preliminar de Estruturação TI BIM PR. 

 

Considerando que o item II do Anexo a que se refere o Decreto nº 3.080/2019 estabelece que 

os órgãos do Estado devem estruturar seus Planos de Implantação BIM institucionais, e tendo 

em vista que o Plano de Implantação BIM desenvolvido pela COHAPAR encontra-se em nível 

bastante avançado de estruturação, sugeriu-se que a COHAPAR o apresente às demais 

instituições no dia 4 de março (quarta-feira), no período da manhã, a fim de que este possa 

ser utilizado como referência ao longo do desenvolvimento dos demais Planos. Todos os 

presentes na reunião consentiram com a data proposta e a Coordenadora do GTEC-BIM se 

responsabilizou por formalizar o encontro via e-mail. 

 

Ademais, foram sugeridas as datas das próximas reuniões para discussão acerca dos Planos 

de Implantação BIM institucionais, a saber: 



 
 

 

 DER – Dia 18 de março de 2020 (manhã) 

 PARANACIDADE – Dia 01 de abril de 2020 (manhã) 

 PRED – Dia 01 de abril de 2020 (tarde) 

 COMEC – Dia 01 de abril de 2020 (tarde) 

 

Cabe ressaltar que as reuniões supracitadas também serão formalizadas via e-mail. 

 

Por fim, encerrando o primeiro item da pauta da reunião, foi acordado entre os presentes que 

todos os Planos de Implantação BIM institucionais serão apresentados no dia 08 de abril de 

2020 no período da manhã, em local a ser confirmado. 

 

Dando sequência à reunião, a Coordenadora do GTEC-BIM, Lucimara de Lima, discorreu 

sobre a Proposta Preliminar de Capacitação acerca da metodologia BIM do Setor Público 

Estadual, que contempla: 

 

a) Inclusão de conteúdos referentes à metodologia BIM na grade de disciplinas do 

Programa de Residência Técnica Estadual, nos cursos de Arquitetura e Engenharia 

Civil; 

b) Elaboração do Plano de Difusão da metodologia BIM no Estado do Paraná; 

c) Criação de agenda de eventos acerca da metodologia BIM no Estado do Paraná; 

d) Elaboração de Plano de Capacitação Básica em BIM para gestores e servidores 

públicos estaduais; 

e) Elaboração de chamamento público para apoio à capacitação do setor público estadual 

e municipal na adoção da metodologia BIM no Estado do Paraná; 

f) Criação de linha de financiamento BIM para os municípios paranaenses; e 

g) Desenvolvimento de infraestrutura necessária para atendimento das necessidades da 

Estratégia BIM PR. 

 

A Coordenadora discorreu sobre cada um dos itens propostos, apresentando seus respectivos 

objetivos, bem como seus responsáveis, seus envolvidos e o cronograma sugerido. 

 

O Secretário de Infraestrutura e Logística do Paraná, Sandro Alex Cruz de Oliveira, que não 

pôde participar da abertura do evento, aproveitou a oportunidade para endossar a importância 

do trabalho que vem sendo desenvolvido pela equipe da SEIL, ressaltando a importância do 

apoio e esforço das demais instituições envolvidas. 

 



 
 

 

Para finalizar a reunião, a Coordenadora do GTEC-BIM passou a palavra para Bruno Loyola, 

representante da CELEPAR, o qual discorreu sobre a Proposta Preliminar de Estruturação TI 

BIM PR. Em sua fala, Bruno destacou a proposta de criação de um Ambiente Comum de 

Dados (ACD) em nuvem, o qual vem sendo discutido entre as equipes da SEIL e da CELEPAR. 

O referido sistema tem como finalidade viabilizar a gestão da informação; a automatização na 

análise dos projetos; a submissão eletrônica dos modelos; e a transparência de todo o 

processo de contratação e fiscalização dos projetos e obras do Estado do Paraná. 

 

 

 


