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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA

Presidência

 

ATA

ATA DA 1419ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA COLEGIADA DA TCB

 

Aos trinta e um dias de janeiro de dois mil e vinte e três, às nove horas e trinta minutos, reuniu-se de
forma presencial a Diretoria Colegiada da Empresa, sob a Presidência de Chancerley de Melo Santana,
presentes os Senhores Diretores: Thiago Gomes Nascimento - Diretor Técnico, Vítor César Ba�sta
Aveiro - Diretor Administra�vo e Financeiro e Luanne Lira Garcia - Chefe de Gabinete. Convidados os
senhores: Jairo Ubiraci Bap�sta Salles Brandizzi - Superintendente de Planejamento e Projetos
Especiais, Suelen Ferreira Monteiro - Gerente Financeiro e Carlos André dos Santos Carneiro Mac
Ginity - Gerente de Operações. Na abertura o sr. Presidente agradeceu a presença de todos e em seguida
apresentou os processo números 00095-00000165/2023-10, da Superintendência de Planejamento e
Projetos Especiais, e 00095-00000162/2023-86, da Diretoria Técnica, os quais apresentam a carência de
pessoal e requerem a gestão junto aos órgãos do Governo do Distrito Federal - GDF, com a finalidade de
solicitar os empregados públicos que encontram-se cedidos, visto que o transporte escolar e o DF
Acessível trouxeram um novo ambiente para Empresa. Em con�nuidade,  passou a palavra para o Sr.
Superintendente, que na oportunidade informou sobre reunião com os empresários do transporte
escolar, na próxima sexta-feira, dia três de fevereiro de dois mil e vinte, para tratar de tais assuntos:
apresentação do Diretor-Presidente e do Superintendente; alinhamento para o retorno do serviço. A
reunião contará com a par�cipação do Gerente de Transporte Escolar, Sr. Pedro Roberto, do Chefe da
Seção de Execução de Transporte Escolar, Sr. Tauã Macedo, e do Diretor Técnico. No uso da palavra, o Sr.
Diretor Técnico informou que no dia dois de fevereiro serão entregues quatro vans, para empresa POLLO
VIAGENS E TRANSPORTES LTDA., responsável pela maior bacia, Noroeste, com a operação iniciando no
próximo dia quinze, conforme licitação ocorrida através do processo número 00095-00001337/2021-19,
e de acordo com o Contrato número vinte e três de dois mil e vinte e dois, SEI 102027802. Após,
informou que será iniciado estudo para contratação de empresa especializada na prestação de serviço de
manutenção dos ônibus pertencentes ao Sistema de Transporte Público Cole�vo - STPC. O Sr. Diretor
Técnico comunicou que será feita apresentação à Diretoria, em data oportuna, dos veículos movidos a
hidrogênio. Em seguida, o Sr. Diretoria Administra�vo e Financeiro, informou a todos a respeito dos
processos quem tem como objeto o reconhecimento de dívida, tendo em vista que foi solicitada a
descentralização dos recursos à Secretaria de Estado de Educação, conforme processo número 00095-
00001248/2021-64, portanto a Pasta não �nha disponibilidade orçamentária, ocasionando a necessidade
de deflagrar os processos do tema em comento. Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente encerrou
a reunião às onze horas, agradecendo a presença de todos.

 

CHANCERLEY DE MELO SANTANA

Diretor-Presidente

 

THIAGO GOMES NASCIMENTO

Diretor Técnico

 

VÍTOR CÉSAR BATISTA AVEIRO

Diretor Administra�vo e Financeiro
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Documento assinado eletronicamente por CHANCERLEY DE MELO SANTANA - Matr.0060747-9,
Presidente da Sociedade de Transportes Cole�vos de Brasília, em 06/02/2023, às 16:45,
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 THIAGO GOMES NASCIMENTO - Matr.0060735-5,
Diretor(a) Técnico(a), em 06/02/2023, às 17:33, 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. 0060727-6,
Diretor(a) Administra�vo(a) e Financeiro(a), em 06/02/2023, às 18:29, 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
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