
 
 

 
 

ATA DA REUNIÃO REALIZADA NO DIA 12 DE JUNHO DE 2017, 1 

ENTRE OS REPRESENTANTES DA AGIR, DO MUNICÍPIO DE 2 

GASPAR E DA BK2 ENGENHARIA. 3 

 4 

Aos doze dias do mês de junho do ano de dois mil e dezessete, de acordo com o agendamento 5 

previamente realizado via contato telefônico, às nove horas e trinta minutos, reuniram-se na sala de 6 

apoio da AMMVI, a senhora Maria de Fátima Martins – Assessora Jurídica da AGIR; o senhor 7 

Ademir Manoel Gonçalves - Economista da AGIR, o senhor Luciano Gabriel Henning – Assessor 8 

Jurídico da AGIR, o senhor André Domingos Goetzinger – Agente Admnistrativo da AGIR, a senhora 9 

Giovana Peron – Estagiária da AGIR, o senhor Claudionei de Oliveira – Assessor Administrativo da 10 

Prefeitura de Gaspar, a senhora Paula Penteado – Procuradora do Município de Gaspar, o senhor 11 

Jeferson Dosus – Escrituário da Fundação Municipal de Esportes de Gaspar, o senhor Yuri Bedra – 12 

Diretor da BK2 Engenharia, e a senhora Gisele Girardelli – Responsável de Apoio Estratégico da 13 

BK2 Engenharia. Na ocasião, discutiu-se sobre os custos do sistema a serem considerados no Edital 14 

de Concessão do Transporte, bem como da definição de prazos. Também abordou-se a matriz de 15 

risco, e alguns itens faltantes na fórmula paramétrica. Comentou-se ainda sobre o fator X, seu 16 

funcionamento e o risco de aplicá-lo, bem como o entendimento do Tribunal de Contas do Estado 17 

sobre este. Também foi esclarecido que outras ponderações, considerações e recomendações podem 18 

ser emitidas quando da análise do referido edital pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, 19 

e citou-se ainda a possibilidade de haver um subsídio do município sobre as isenções que são 20 

concedidas, e sobre as linhas superavitárias e as deficitárias. Nada mais havendo a ser tratado, a 21 

reunião foi encerrada, e eu, Giovana Peron, secretária “ad hoc”, lavrei a presente ata. 22 
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