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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA

Presidência

 

ATA

ATA DA 1406ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA COLEGIADA DA TCB

 

Aos treze dias de maio de dois mil e vinte e dois, às dez horas e trinta minutos, reuniu-se de forma
presencial a Diretoria Colegiada da Empresa, sob a Presidência de João Raimundo de Oliveira, presentes
os Senhores Diretores: Vítor César Ba�sta Aveiro - Diretor Técnico e Marcos Vinícius Boaron - Diretor
Administra�vo e Financeiro. Na abertura o sr. Presidente agradeceu a presença de todos e informou
acerca do processo 00400-00016877/2021-70, que trata da regularização de cessão de espaço na
Garagem Central da TCB, localizado próximo ao lavauto, para Secretaria de Estado de Jus�ça e Cidadania
(SEJUS), de forma não onerosa, visto que a área estava desocupada, assim conforme con�do no Relatório
Circunstanciado nº 15/2021 (67076199) e no Relatório Fotográfico 66979099, a SEJUS fez melhorias no
local e fica responsável pelo pagamento dos impostos correspondente ao bem imóvel
u�lizado. Deliberação: a Diretoria Colegiada manifestou-se favorável com a cessão não onerosa de uso de
bem imóvel, pelo período de sessenta meses, através da Resolução número quinze de dois mil e
vinte (86388306), de treze de maio de dois mil e vinte e dois. Em con�nuidade, passou para o Estudo
Técnico número quatro, SEI 85735583, elaborado pelo sr. Diretor Técnico, que tem como
objeto a contratação de empresas com a finalidade de fazer a gestão da frota de vans, responsável
pelo serviço de transportes de passageiros portadores de necessidades especiais (PCD), do Serviço DF
Acessível. Deliberação: o Colegiado aprovou o o Estudo Técnico número quatro de dois mil e vinte e dois,
SEI 85735583, da Diretoria Técnica, de cinco de maio de dois mil e vinte e dois, e autorizou a elaboração
do Termo de Referência para atendimento do objeto, mediante Resolução número catorze de dois mil e
vinte e dois, SEI 86389637, de treze de maio de vinte e dois. Em seguida, o sr. Presidente informou acerca
do processo 00095-00000222/2021-07, que trata da Carta Anual de Polí�cas Públicas e Governança
Corpora�va rela�va ao Exercício de 2021 da TCB, SEI 85897420. Deliberação: a Diretoria Colegiada
aprovou a Carta Anual de Polí�cas Públicas e Governança Corpora�va, devendo ser encaminhada ao
Conselho de Administração, conforme Resolução número dezesseis de dois mil e vinte e dois, SEI
86407937. Por fim, o sr. Presidente solicitou que os Diretores proceda com o levantamento das normas
de suas áreas, com a finalidade de atualizá-las. Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente encerrou a
reunião às onze horas e trinta e cinco minutos, agradecendo a presença de todos.

 

JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA

Diretor-Presidente

 

VÍTOR CÉSAR BATISTA AVEIRO

Diretor Técnico

 

MARCOS VINÍCIUS BOARON

Diretor Administra�vo e Financeiro

Documento assinado eletronicamente por JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA - Matr. 60.706-1,
Presidente da Sociedade de Transportes Cole�vos de Brasília, em 17/05/2022, às 08:53,
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.
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Documento assinado eletronicamente por VITOR CÉSAR BATISTA AVEIRO - Matr. 0060583-2,
Diretor(a) Técnico(a), em 17/05/2022, às 09:35, 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 MARCOS VINÍCIUS BOARON, Diretor(a)
Administra�vo(a) e Financeiro(a), em 17/05/2022, às 10:30, 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.
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h�p://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 
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