
 

      
 

 

ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA 

 

Aos doze dias do mês de julho de 2021, às 14h30, reuniram-se, para abertura 
da Audiência Pública, referente ao processo de Concessão de Pátios Veiculares 
Integrados no Âmbito do Estado do Paraná, o Diretor-Geral do Detran/PR, Sr. 
Wagner Mesquita de Oliveira; Sr. Adriano Marcos Furtado, Diretor Operacional 
do Detran/PR; Sr. Ágide Eduardo Perin Meneguette, Superintendente Geral de 
Parcerias; Sr. Wilson Bley Lipski, vice-presidente e Diretor de Operações do 
Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul – BRDE, bem como, os 
membros do Grupo Técnico do Projeto Pátios Veiculares instituído pela 
Resolução SEDEST n.º 04/2021, a seguir nominados: Sra. Silvana Cristina 
Bittencourt e Sr. Valmir Antônio Moreschi. 
O evento contou ainda com a participação e colaboração do Gerente Adjunto de 
Planejamento – Projetos e Novos Negócios do BRDE, Sr. Anderson José 
Amâncio, e com a equipe da empresa B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO, 
tendo como representante a Sra Mônica Salles Lanna. 
A Sra Mônica Salles Lanna realizou a abertura do evento e esclareceu as regras 
de participação, informando que a transmissão da audiência pública está 
ocorrendo através do canal do YouTube do Detran/PR e da B3, bem como, por 
meio do site http://tvb3.com.br/Home. 
O Sr. Wagner Mesquita de Oliveira cumprimentou os presentes e agradeceu a 
presença e participação de todos, trazendo um breve panorama a respeito das 
melhorias na prestação do serviço ao cidadão que a concessão trará para o 
Estado do Paraná. 
Na sequência o Sr. Ágide Eduardo Perin Meneguette, cumprimentou os 
presentes, explicando a função da Superintendência-Geral de Parcerias, 
explicando como se deu a estruturação do projeto de concessão dos pátios 
veiculares junto ao BRDE. 
O Sr. Wilson Bley Lipski, agradeceu a oportunidade do BRDE participar da 
elaboração da estruturação do projeto, enaltecendo a importância do projeto 
para o Estado do Paraná, pois se trata de projeto de grande relevância. 
Ato contínuo, o Sr. Adriano Marcos Furtado, agradeceu aos presentes, lembrou 
que a Consulta Pública está aberta até o dia 20/07/2021, e na sequência realizou 
a apresentação do projeto aos espectadores. 
Após a realização da apresentação, foram recebidas contribuições verbais das 
empresas previamente credenciadas, a saber:  
FISCAL TECNOLOGIA E AUTOMAÇÃO LTDA – Representantes credenciados: 
Diego Fernando Hoffmann, João Carlos Ferreira, Mauro Cesar Chimentão e 
Thiago Yves Mayer, explanou sobre a necessidade de implantação de método 
de fiscalização eletrônico, que irá permitir mostrar em tempo real as condições e 
as ocorrências envolvendo a frota e o controle de tráfego, para assim, melhorar 
a segurança pública; 
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VIP GESTÃO E LOGÍSTICA S.A. - Representantes credenciados: Rudival 
Almeida Gomes Junior, Érico Lages Soares, Jhonatas Mendes Silva, Victor 
Augusto Ferreira da Silva Sousa, solicitou a alteração do item que solicita a 
Declaração de Viabilidade do Plano de Negócios, para que a mesma possa ser 
emitida por empresas privadas especializadas em avaliação de plano de 
negócios e a inclusão de exigência de comprovação de capacitação técnica, 
voltada para a área de tecnologia da informação, devido à complexidade dos 
serviços previstos no edital. 
APPAGEPR - ASSOCIAÇÃO DE PROPRIETÁRIOS DE PÁTIOS E GUINCHOS 
DO ESTADO DO PARANÁ – Representantes credenciados:  Lázaro Fernando 
de Carvalho, Fabio Leandro Sanches Martins de Gregório e Rogério Saran, 
parabenizou o projeto, porém, solicitou a exclusão da exigência de apresentação 
de Declaração de Viabilidade do Plano de Negócios, emitida por instituição 
financeira com patrimônio líquido de R$400.000.000,00 (quatrocentos milhões 
de reais), pois entende que a mesma acaba por restringir a participação de 
pequenas empresas; entende pela necessidade de adoção de atestados para 
preparação e realização de leilões, bem como para gestão e administração; 
solicitou a revisão dos estudos preliminares, com quantitativos reais, tendo em 
vista a publicação da Medida Provisória nº 1050 em maio/2021, incluindo no 
contrato ponto de equilíbrios; Reavaliar a quantidade de lotes. 
A empresa DP GESTÃO DE COBRANÇAS embora credenciada, por problemas 
técnicos, não apresentou contribuição verbal na Audiência Pública. 
O Detran/PR, com o apoio da SEDEST e BRDE justificaram os atos que levaram 
a tais exigências no edital, em especial quanto a Declaração de Viabilidade do 
Plano de Negócios, a qual visa verificar a financiabilidade do projeto, bem como, 
trazer garantia de execução ao projeto, tanto ao parceiro privado quanto à 
Administração Pública, com relação à divisão em lotes, esclareceu que em fase 
de estudos, constatou-se estatisticamente a necessidade da divisão em 02 lotes. 
O Sr. Adriano Marcos Furtado, após as considerações renovou a informação de 
que a Consulta Pública está aberta até o dia 20/07/2021, e que eventuais 
interessados ainda tem a possibilidade de se manifestar a respeito do edital e 
anexos. Por fim, informaram que a resposta consolidada das contribuições e 
questionamentos serão divulgadas, posteriormente ao encerramento da 
Consulta Pública e em conjunto com a divulgação da Ata da Audiência Pública. 
Para registro, lavrou-se a presente ata, encontrando-se disponível o vídeo da 
Audiência Pública no link: https://youtu.be/93QuRlEu29g  
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