
29/10/2021 18:09 SEI/GDF - 72842121 - Ata

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=82801543&infra_siste… 1/2

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA

Presidência

 

ATA

ATA DA 1391ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA COLEGIADA DA TCB

 

Aos vinte e seis do mês de outubro de dois mil e vinte e um, às dez horas e trinta minutos, reuniu-se
presencialmente a Diretoria Colegiada da Empresa, sob a Presidência de JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA,
presentes os Senhores Diretores: VÍTOR CÉSAR BATISTA AVEIRO - Diretor Técnico e JORGE MAURÍCIO
RODRIGUES DA SILVA - Diretor Administra�vo e Financeiro. Na abertura da reunião o Sr. Diretor-
Presidente agradeceu a presença de todos. Na sequência, o Sr. Presidente sugeriu a possibilidade de
realizar reuniões com os gerentes da Superintendência de Planejamento e Projetos Especiais, da Diretoria
Técnica e da Diretoria Administra�va e Financeira, com a finalidade de discu�r os assuntos de suas
respec�vas áreas. Após a concordância dos Diretores passou aos assuntos da reunião. O Sr. Diretor
Administra�vo e Financeiro manifestou preocupação quanto aos empregados que trabalham em desvio
de função e que vários entraram judicialmente contra a Empresa, podendo causar impacto financeiro. O
Sr. Presidente solicitou que fosse feitas gestões juntos aos órgãos do trabalho com o obje�vo de buscar
respaldo legal, visando sanear posteriores demandas judiciais. O Sr. Diretor Administra�vo e Financeiro
apontou a necessidade do melhor acolhimento possível no retorno dos empregados cedidos, tendo em
vista o aproveitamento em seus espaços �sicos, bem como a capacitação. Na oportunidade, o Sr.
Presidente solicitou que fosse feita gestão junto aos órgãos devidos para melhor resolver essa
readequação e capacitação. O Sr. Presidente ques�onou sobre a necessidade de postos de vigilância com
o obje�vo de melhorar a segurança da Empresa, sendo informado pelos Diretores que além de um posto
de vigilância na entrada e saída dos ônibus, necessita de mais dois postos, sendo um na portaria norte e
o outro na portaria sul, ademais um posto volante responsável inclusive pela vigilância no posto de
abastecimento de combus�vel, totalizando assim a necessidade de quatro postos de vigilância. O Sr.
Presidente argumentou a necessidade do retorno do funcionamento da Linha Execu�va, que tem como
percurso o Aeroporto de Brasília. O Sr. Diretor Técnico informou que os ônibus que atendiam a Linha
0.113 perderam a validade de operação, conforme legislação vigente e neste caso, está tramitando
processo licitatório para aquisição de micro-ônibus, dos quais dois seriam des�nados a essa linha. O Sr.
Presidente informou aos Diretores Técnico e Administra�vo Financeiro que por não concordar com
repe�dos adi�vamentos de contratos, solicita que seja feito o levantamento, bem como o planejamento
dos respec�vos contratos, acompanhando seus prazos de execução, com o obje�vo que sejam planejadas
as devidas licitações. O Sr. Presidente colocou a necessidade da contratação imediata do monitoramento
dos ônibus escolares, tendo em vista o Centro de Controle Operacional (CCO) ter sido instalado em 2020,
bem como o melhor acompanhamento do contrato. Comunicou também que tendo em vista o contrato
com a empresa BRY USA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA findar em janeiro de 2022, sugerirá que seja
deflagrado novo processo licitatório. O Sr. Presidente indagou o Sr. Diretor Administra�vo e Financeiro a
situação do inventário da Empresa. O Sr. Diretor Administra�vo e Financeiro informou que foi designada
uma comissão responsável pela elaboração do inventário, e que exis�a a necessidade de adequação do
sistema informa�zado. Neste caso, o Diretor Administra�vo Financeiro sugeriu reunião com o Sr. Gerente
Financeiro, José Ailton, com o responsável pelo patrimônio, Sr. Carlos Rodrigues do Prado, e com o
representante legal da empresa BRY USA, sr. Luigi, no sen�do de dirimir a questão. O Sr. Presidente
informou da necessidade de retomar o Grupo de Trabalho responsável pela elaboração/edição do
Regimento Interno, diante da criação de novas unidades orgânicas da Superintendência de Planejamento
e Projetos Especiais. O Sr. Presidente solicitou ao Sr. Diretor Administra�vo e Financeiro que verificasse
sobre a necessidade da criação da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA). O Sr. Presidente
indagou o Sr. Diretor Técnico sobre a situação dos bens inservíveis, tais como ônibus e outros, que
deverão ir a leilão. Na oportunidade, o Sr. Diretor Técnico informou que foi iniciado processo e que
encontra-se no Departamento de Trânsito do Distrito Federal (DETRAN/DF) para informações devidas.
Assim, o Sr. Presidente solicitou que o Sr. Diretor Técnico fizesse gestão junto ao DETRAN para agilizar o
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processo. O Sr. Presidente solicitou aos Diretores Técnico e Administra�vo Financeiro que sempre
man�vessem a�vos os suprimentos de fundos, tendo em vista possíveis necessidades visando o bom
funcionamento da Empresa. O Sr. Diretor Administra�vo e Financeiro citou a necessidade da contratação
de empresa que faz o Programa de Controle de Saúde Ocupacional para admissão e demissão,
considerando que o contrato anterior se expirou. O Sr. Presidente solicitou que fosse estartado de
imediato processo para nova contratação. Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente encerrou a
reunião às treze horas e dezessete minutos, agradecendo a presença de todos.

 

JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA

Diretor-Presidente

 

VÍTOR CÉSAR BATISTA AVEIRO

Diretor Técnico

 

JORGE MAURÍCIO RODRIGUES DA SILVA

Diretor Administra�vo e Financeiro 
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