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AUDIÊNCIA PÚBLICA nº 01/2016 

ASSUNTO 

Anúncio público sobre a utilização da tecnologia BIM (Building Information Modeling) pela Fundação 

para o Desenvolvimento da Educação – FDE.  

Apresentação dos objetivos a serem perseguidos e da metodologia a ser utilizada na implantação de 

novos processos. 

 

Data: 14/06/2016  

Hora: 09:30h 

Local: Auditório da Secretaria da Educação “Teatro Fernando de Azevedo, Casa Caetano de Campos” 

– Praça da República, 53 – Centro – São Paulo 

 

REGIMENTO INTERNO 

DOS OBJETIVOS: 

Art. 1° - A Audiência Pública, no âmbito da Fundação para o Desenvolvimento da Educação, é atividade 

institucional de informação e oitiva da população, das entidades organizadas da sociedade e de empresas 

especializadas, com a finalidade de anunciar a implantação e esclarecer como se dará o processo de 

migração para a tecnologia BIM na FDE e informar como se fará a interface com os escritórios de arquitetura 

e engenharia, construtores, fornecedores e demais prestadores de serviços e colaboradores da FDE nos 

processos de projeto, construção, manutenção, reforma, restauro e ampliação de edificações escolares.   

 

DO PROMOVENTE E PARTICIPANTES: 

Art. 2º - A Audiência é promovida pela Fundação para o Desenvolvimento da Educação 

§      Parágrafo Único – Serão convidadas a participar da Audiência Pública empresas e entidades da 

sociedade civil com atuação na área temática do assunto. 

DA PUBLICIDADE: 

Art. 3° - A Audiência Pública foi divulgada no Diário Oficial do Estado de São Paulo, no dia 24 de maio de 

2016, no portal da Fundação para o Desenvolvimento da Educação e por e-mail às entidades representativas 

dos setores com atuação na área temática do assunto. 

DA COMPOSIÇÃO DA MESA E DO PROCEDIMENTO: 

Art. 4° - A Audiência Pública será presidida pelo Dr. Marco Antônio Cruz, que iniciará os trabalhos com a 

composição da mesa. 

§  Parágrafo Único – Serão integrantes da mesa técnica a Diretora de Obras e Serviços da FDE e 

engenheira Selene Augusta de Souza Barreiros, a Gerente de Projetos e arquiteta Avany De Francisco 

Ferreira, e complementarão a mesa a arquiteta Mônica Geraes Duran, a arquiteta Roselene de Araújo Motta 

Ferreira Nogueira, a arquiteta Siméia de Carvalho Pinto e o arquiteto Ricardo Grisolia Esteves, bem como 

outras pessoas presentes a critério do presidente da mesa. 
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Art. 5° - Após a composição da mesa, será iniciado o procedimento com a abertura formal da audiência, de 

suas normas e das demais informações necessárias ou úteis para a condução dos trabalhos. 

§ Parágrafo 1° - Após a exposição do presidente da mesa, será dada a palavra aos representantes da Diretoria 

de Obras e Serviços e equipe de apoio para apresentação, totalizando o tempo de uma hora e trinta minutos, 

podendo ser ampliado pelo presidente, quando necessário à exposição do assunto. 

 

§ Parágrafo 2° - Em seguida, será permitido aos presentes que façam inscrições para perguntas em ordem 

controlada pela mesa. 

  

§ Parágrafo 3° - O tempo de cada pergunta deverá ser de no máximo 3 minutos, para garantir a participação 

de todos os interessados. As perguntas que não puderem ser respondidas na Audiência deverão ser 

encaminhadas para o e-mail: cci@fde.sp.gov.br no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após a realização 

da Audiência. 

 

§ Parágrafo 4°- O presidente da mesa fará a conclusão dos trabalhos, com a informação dos atos que seguirão, 

conforme as Disposições Finais deste Regimento. 

 

DA SECRETARIA E DOS AUXILIARES 

 

Art. 6° - Serão designados servidores e estagiários da Fundação para o Desenvolvimento da Educação para 

secretariar e auxiliar nos trabalhos. 

 

Art. 7° - Após o encerramento da sessão, será lavrada pelo secretário a ata circunstanciada dos trabalhos e 

divulgada no portal da Fundação para o Desenvolvimento da Educação no prazo de até 20 (vinte) dias úteis, 

juntamente com as respostas aos questionamentos realizados, sob responsabilidade da FDE. 

 

Art. 8° -  Este regimento será válido somente para esta Audiência Pública a ser realizada no Auditório da 

Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, sito à Praça da República, 53 – Centro – CEP 01045-903 

– São Paulo, no dia 14/06/2016, das 9h30 às 12h00.  

 

 

DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS 

São Paulo, 24 de maio de 2016 
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