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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA
Presidência

ATA DA 1336ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA COLEGIADA DA TCB
Dia: 22 de agosto de 2019
Horário: 15h30

DOS PARTICIPANTES
Par cipantes: Chancerley de Melo Santana - Diretor Presidente, Vítor César Ba sta Aveiro – Diretor
Técnico e Jorge Maurício Rodrigues da Silva – Diretor Administra vo e Financeiro.
Convidados: William Frederico Carneiro de Almeida – Superintendente de Planejamento e Projetos
Especiais, Carlos André dos Santos Carneiro Mac Ginity – Gerente Técnico, Luiz Carlos Delﬁno do
Nascimento - Gerente Administra vo e Financeiro, Maria Cecília Mar ns Lafetá – Chefe de Gabinete.

DA ABERTURA DOS TRABALHOS
Na abertura da reunião o Sr. Presidente agradeceu a presença de todos, em seguida,
passou à veriﬁcação de quórum.

PAUTA

EXECUTIVO AEROPORTO
O Sr. Diretor Técnico levou ao conhecimento de todos que o Execu vo Aeroporto, em 3 dias de tarifa
promocional, já apresentou crescimento de aproximadamente 30% no número de passageiros.

REQUISIÇÃO DE MOTORISTAS E COBRADORES
O Presidente trouxe à deliberação a possibilidade de encaminhamento de o cio à SEMOB, a ﬁm de fazer
a requisição de 35 motoristas e 38 cobradores selecionados pela SEAPE, o que possibilitará, inclusive, o
atendimento à maior parte das demandas governamentais. Encaminhamento aprovado por
unanimidade.

ÔNIBUS DO POOL DE LEILÃO
Sobre os ônibus que estavam no pool para leilão, a Diretoria Colegiada deliberou que sejam realizados
convênios com órgãos interessados em doação, no lugar de mera transferência dos bens, com a ressalva
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de que é necessário versar no documento jurídico sobre responsabilidade civil e que despesas com a
recuperação e manutenção dos ônibus é da responsabilidade da en dade da Administração Direta
par cipe do convênio. Há requerimentos formulados pela Agência do Trabalhador, CEASA e
Administração do Park Way.

RECUPERAÇÃO ECONÔMICA
A reunião foi aberta à par cipação da FINATEC, nas pessoas dos professores Paulo Pessoa e Yaeko
Yamashita, para apresentação de Proposta de Recuperação Econômica da TCB e Novos Projetos. Em
linhas gerais, a proposta consiste em um redesenho da organização, inserção do conceito de Engenharia
Territorial (concepção e implantação de programas territoriais) e uso sustentável de energia. Pensar não
em “transporte”, mas em “solução”. Integração de toda a cadeia produ va, planejamento estratégico e
inteligência de mercado. 1- consolidar o plano de trabalho; 2- diagnós co e avaliação de performance
empresarial; 3- iden ﬁcar toda a cadeia de valor, analisar viabilidade técnica e econômica de novas
propostas; 4- consolidar o quadro de oportunidades. O valor total da proposta do trabalho, previsto para
ser executado em 12 meses, com prorrogação de mais 2 meses, se necessário, foi orçado em
R$768.047,98. A Diretoria Colegiada aprovou o prosseguimento das trata vas, com a ressalva de que
serão captados recursos para a contratação pretendida.
ISENÇÃO DE ICMS
Retomada a reunião, o Diretor Técnico se comprometeu a apresentar, na próxima reunião em que es ver
presente, os cálculos a ﬁm de avaliar se o combus vel sem isenção de ICMS já adquirido no corrente ano
é suﬁciente para o abastecimento dos serviços especiais da empresa no mesmo período.
SUPRIMENTO DE FUNDOS
O presidente apresentou aos Diretores minuta de Instrução Norma va a ﬁm de atualizar a norma
anterior - IN nº 4/2015, que trata de procedimento para requerimento de suprimento de fundos, que
será analisada por cada um e trazida para deliberação na próxima reunião.
DOAÇÃO DE CATRACAS
Por sugestão do Diretor Administra vo e Financeiro, foi subme do à Diretoria requerimento de doação
de 4 (quatro) catracas ao Zoológico (SEI 00196-00000421/2019-18), aprovado por unanimidade.

DO ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente agradeceu a presença de todos. Às 17h57 deu-se por encerrada a reunião.

MEMBROS:

CHANCERLEY DE MELO SANTANA
Diretor Presidente/Conselheiro Efetivo

VÍTOR CÉSAR BATISTA AVEIRO
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Diretor Técnico

JORGE MAURÍCIO RODRIGUES DA SILVA
Diretor Administrativo e Financeiro
Documento assinado eletronicamente por Chancerley de Melo Santana - Matr. 60.593-X,
Presidente da Sociedade de Transportes Cole vos de Brasília, em 28/08/2019, às 17:17,
conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oﬁcial
do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por VITOR CÉSAR BATISTA AVEIRO - Matr. 0060583-2,
Diretor(a) Técnico(a), em 29/08/2019, às 08:35, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16
de setembro de 2015, publicado no Diário Oﬁcial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de
setembro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por JORGE MAURÍCIO RODRIGUES DA SILVA - Matr.
0060615-4, Diretor(a) Administra vo(a) e Financeiro(a), em 02/09/2019, às 17:31, conforme
art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oﬁcial do Distrito
Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.
A auten cidade do documento pode ser conferida no site:
h p://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
veriﬁcador= 27361192 código CRC= 89CFE438.
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