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Neste ano a Celepar realizou diversas iniciativas com o uso de inteligência, inovação e tecnologia para
descomplicar a vida do cidadão paranaense. De forma pioneira, lançou o Paraná Inteligência Artificial (PIÁ),
plataforma com mais de 380 serviços centralizados num único local, integrando o uso da inteligência
artificial.
De acordo com o presidente Leandro Moura, “agregamos valor no uso da inteligência, trabalhamos com a
inclusão, registramos em nossas soluções as etapas da vida do cidadão, pois através de tudo que criamos
estamos presentes no dia a dia da população".
Ele enalteceu ainda o trabalho iniciado em conjunto com o ex-presidente Allan Costa. “Esta gestão tem
enorme gratidão ao Allan, sua atuação e diretrizes trilharam o nosso objetivo, de transformar o Paraná no
Estado mais inovador do país. Pois, ao respirarmos tecnologia, reduzimos o consumo do papel, trazendo
mais qualidade de vida às pessoas ao eliminarmos filas em processos antes presenciais e agora digitais,
devolvendo ao cidadão algo imensurável em seu cotidiano, o tempo'.
Paraná Inteligência Artificial (PIÁ)
É o primeiro programa de inteligência artificial do Brasil focado na prestação de serviços à população. A
plataforma e o aplicativo reúnem mais de 380 serviços do Governo em um só lugar e funcionam como
canais de diálogo com o cidadão para atender suas demandas e reclamações. Uma vez cadastrado, a
plataforma vai avisar sobre o vencimento das faturas de água e luz, dos pontos na carteira de motorista,
possibilita cadastrar o animal de estimação, agendar atendimento em órgãos públicos, ver e resgatar os
créditos do Nota Paraná, consultar o boletim escolar dos filhos matriculados nas escolas estaduais. Um dos
últimos serviços adicionados foi o Bateu Rodoviário, que permite o registro acidentes sem vítimas em
rodovias estaduais pela internet.
Justiça, Família e Trabalho
Aplicativo Paraná Serviços faz a intermediação entre o contratante e o prestador autônomo de serviços,
facilitando o desenvolvimento de negócios e ajudando a gerar renda. O app já ultrapassou a marca de 30 mil
downloads, em 240 municípios do Paraná. A ferramenta disponibiliza mais de 100 categorias de serviços
autônomos cadastrados.
Segurança
Inquérito Digital Paraná - solução que moderniza e integra a tramitação das informações entre as instituições
do sistema criminal, eliminando o uso de papel.
Trânsito
Solução permite que motoristas façam a indicação de condutor e recursos de multa de forma online, usando
o PIÁ – Paraná Inteligência Artificial.
Aplicativo Bateu Mobile - utilizado pelos policiais militares na cobertura e registro de acidentes de trânsito
com vítimas. Oferece uma série de ganhos ao processo do registro do acidente e também desdobramentos

posteriores, como situações judiciais. Sua utilização reduziu em mais de 60% no tempo de atendimento de
uma ocorrência, além de ter proporcionado mais segurança aos envolvidos na cobertura do atendimento. O
aplicativo está em fase final de implantação em todo o Estado, cerca de 5000 policiais utilizarão a solução.
Pets
Pet amigo – solução que realiza o cadastro estadual de registro de animais de companhia. Com o registro,
todas as informações sobre o animal estarão reunidas no PIÁ - o que facilitará a identificação caso ele fuja,
seja furtado ou roubado.
Agricultura e Abastecimento
Sistema de Trânsito Agropecuário (SISTRAN) – solução de vital importância para o status do Estado do
Paraná como de Área Livre de Febre Aftosa sem Vacinação. O sistema garante, através da confirmação de
saída de cargas em trânsito, que não permaneceram animais dentro do Paraná por mais de 24 horas do seu
ingresso declarado em um posto de fiscalização da Defesa Agropecuária.
Transporte
Bilhete de Passagem Eletrônico - novo modelo de documento que facilita a rotina fiscal das empresas de
transportes rodoviários, ferroviários e aquaviários, padronizando o registro das informações de seus
passageiros, com o auxílio de novas tecnologias e da integração dos sistemas.
Segurança
Inquérito Digital Paraná - solução que moderniza e integra a tramitação das informações entre as instituições
do sistema criminal, eliminando o uso de papel.
App 190 Paraná - possibilita chamadas de emergência sem ligação telefônica e atua de forma acessível e
inclusiva aos deficientes auditivos, permitindo que eles acionem os serviços da Polícia Militar do Paraná
sem a necessidade de ajuda de terceiros.
Educação
Sistema Matrícula Online - possui um conjunto de funcionalidades que tem por objetivo permitir que os pais
ou responsáveis pelo aluno possam escolher a sua escola de interesse e efetivar a matrícula ou a rematrícula
de estudantes no Ensino Fundamental II e no Ensino Médio nas escolas públicas do Estado pela internet,
sem a necessidade de ir até a escola.
Rotina RCO - monitoramento da frequência dos estudantes por Escola, Núcleo Regional de Educação e
Secretaria de Educação através de relatórios gerenciais diários, mensais e semanais para os respectivos
gestores.
Sistema Estadual de Registro Escolar (SERE) - possibilita que o aluno possa solicitar transferência para a
escola de interesse, sem necessidade de buscar os documentos na escola de origem.
Esporte
Sisprofice - sistema que permite o processo de elaboração de editais, inscrição e armazenamento de projetos,
habilitação (homologação), avaliação técnica à distância, julgamento de recursos, seleção e
acompanhamento de projetos aprovados e prestação de contas do Programa de Fomento e Incentivo ao
Esporte do Paraná.

Meio Ambiente
Programa VOO LIVRE - possibilita ao cidadão, na pessoa física ou jurídica, solicitar pela internet a
autorização do Instituto Ambiental do Paraná (IAP) para que áreas particulares – como chácara, sítio,
fazenda, dentre outros - possam receber espécies da fauna que necessitem de reabilitação ou que estejam
aptos ao retorno à natureza.
SGA - A nova versão do SGA disponibiliza o requerimento de Dispensa de Licenciamento Ambiental
Estadual (DLAE) de autorização florestal para o corte de até 5 árvores nativas. O novo fluxo implantado
permitirá, futuramente, incluir outros tipos de autorização florestal. Esta dispensa é necessária para
atendimento aos pequenos agricultores e moradores em áreas urbanas, que precisavam fazer todo o trâmite
de licenciamento para o corte.
Cultura
App rádio Paraná Educativa - facilitador para os ouvintes das rádios 63.0 (AM) e 97.1 (FM), que podem
acompanhar a programação da rádio através do celular em qualquer lugar da cidade.
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