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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA

Conselho Administra�vo

 

ATA

ATA DA 527ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA TCB

 

Aos vinte e nove dias do mês de setembro de dois mil e vinte e dois, às dez horas, reuniu-se de forma
virtual o Conselho de Administração da Empresa, sob a Presidência do Senhor Thiago Gomes
Nascimento, com a par�cipação dos conselheiros: Rogério Araújo Saraiva  - Conselheiro Efe�vo, Abdon
Tavares Reis - Conselheiro Efe�vo, Guilherme Gonzaga Pereira - Conselheiro Efe�vo, e Carlos André dos
Santos Carneiro Mac Ginity - Conselheiro Efe�vo. Na abertura, o sr. Conselheiro Presidente Subs�tuto
verificou o quórum e em seguida passou para a Pauta, conforme Convocação SEI 96533306, tendo como
deliberação o processo número 00095-00000636/2022-17, cujo objeto é a Projeto de Lei Orçamentária
Anual - PLOA para o exercício de dois mil e vinte e três. Assim, relatou que foi disponibilizado para a TCB 
o montante de vinte e oito milhões, quarenta e nove mil quinhentos e vinte e cinco reais),  pela
Secretaria de Estado de Economia do Distrito, de acordo com o descrito no Relatório número nove de
dois mil e vinte e dois, SEI 95905641, porém, como esse limite não será suficiente para cobrir as despesas
programadas para 2023, foi elaborado o pedido de revisão do teto orçamentário (EXTRATETO) através do
processo número 00095-00000888/2022-38. Após, abriu a palavra para os Conselheiros, sendo todos
favoráveis a Proposta Orçamentária da TCB referente ao exercício de 2023. Deliberação: o Colegiado
aprovou a Proposta Orçamentária da TCB referente ao exercício de 2023, no total de vinte e oito milhões,
quarenta e nove mil quinhentos e vinte e cinco reais, com a ressalva do pedido referente a revisão do
teto orçamentário (EXTRATETO) constante no processo número 00095-00000888/2022-38, mediante
Resolução número dezesseis de dois mil e vinte e dois, SEI 96602404. Em seguida, informou sobre a
rescisão do Contrato número sete de dois mil e vinte, SEI 56725289, anexo ao processo número 00095-
00000424/2020-60, firmado com a empresa GP SILVA TRANSPORTE EIRELI ME, CNPJ
número 26.079.228/0001-02, inerente a Região Administra�va de Tagua�nga, haja vista as diversas
irregularidades e descumprimentos do instrumento, assunto con�do nos processos números: 00095-
00001043/2022-60 e 00080-00172347/2022-89. Esclareceu que a empresa atende três Regiões
Administra�vas, sendo elas: Tagua�nga, Recanto das Emas e Samambaia e após não cumprir suas
obrigações na primeira RA citada, a contratada também não está cumprindo com suas obrigações na  RA
de Samambaia. Nesse contexto, informou que a TCB já está adotando as providências administra�vas,
como No�ficação e oferecendo o contraditório e a ampla defesa. Posteriormente, o sr. Diretor-Presidente
Subs�tuto, na condição de Diretor Técnico da TCB, em cumprimento à obrigação con�da em sua Ata de
Posse, SEI 93550827,  apresentou o Plano de Trabalho através do documento SEI 95642750, para o
mandato até janeiro de dois mil e vinte e três. Por fim, informou ao Colegiado que foi assinado ontem,
dia vinte e oito de setembro, o Primeiro Termo Adi�vo a Cessão de Uso número dois de dois mil e
dezessete, SEI 96643680, sendo prorrogado por mais noventa dias a par�r de vinte e nove de
setembro de dois mil e vinte e dois, prazo para o Grupo de Trabalho apurar os parâmetros para o
ressarcimento das despesas com abastecimento de água, fornecimento de energia elétrica e IPTU/TLP,
conforme disposto no processo número 0090-006434/2015. Nada mais havendo a ser tratado, o
Conselheiro Presidente Subs�tuo, Thiago Gomes Nascimento, agradeceu a todos e encerrou a reunião às
dez horas e quarenta e sete minutos.

 

THIAGO GOMES NASCIMENTO

Diretor-Presidente Subs�tuto

Conselheiro Presidente
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ROGÉRIO ARAÚJO SARAIVA

Conselheiro Efe�vo

 

ABDON TAVARES REIS

Conselheiro Efe�vo

 

GUILHERME GONZAGA PEREIRA

Conselheiro Efe�vo

 

CARLOS ANDRÉ DOS SANTOS CARNEIRO MAC GINITY

Conselheiro Efe�vo

 

Documento assinado eletronicamente por THIAGO GOMES NASCIMENTO - Matr. 60.735-5,
Conselheiro(a) Presidente, em 29/09/2022, às 14:50, 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 CARLOS ANDRÉ DOS SANTOS CARNEIRO MAC
GINITY - Matr. 60.699-5, Conselheiro(a) Efe�vo, em 29/09/2022, às 15:30, 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.

Documento assinado eletronicamente por ABDON TAVARES REIS - Matr. 60.635-9,
Conselheiro(a) Efe�vo, em 29/09/2022, às 17:41, 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 ROGÉRIO ARAÚJO SARAIVA - Matr. 60.633-2,
Conselheiro(a) Efe�vo, em 30/09/2022, às 09:53, 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.

Documento assinado eletronicamente por GUILHERME GONZAGA PEREIRA - Matr. 60.634-1,
Conselheiro(a) Efe�vo, em 30/09/2022, às 11:31, 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.
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