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CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL  

 GABINETE DO DEPUTADO CHICO VIGILANTE - GAB. 09

 
OFÍCIO Nº 103/2021-GAB DEP. CHICO VIGILANTE

Brasília, 15 de junho de 2021.
A Sua Excelência o Senhor
Conselheiro Paulo Tadeu
Presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal
Brasília/DF
 

 

Assunto: Pedido de providências. Construção túnel em Taguatinga. Supostas
irregularidades.

 

Senhor Presidente,

 

Ao tempo em que o cumprimento, solicito a especial atenção de Vossa Excelência no sentido
de determinar urgentemente a instauração de procedimento de auditoria no âmbito desse Tribunal
para acompanhar e fiscalizar in loco a execução da obra referente à construção do túnel de
Taguatinga, de responsabilidade do Consórcio “Novo Túnel”.

Tal pedido de providências se dá em razão de denúncia recebida em meu gabinete
parlamentar, que noticia a ocorrência de erros de cálculos na estrutura da saída do túnel, o que
levou o referido consórcio a aplicar jatos de concreto para “tampar” a ferragem exposta em
decorrência do erro estrutural, comprometendo, assim, ao menos em tese, a segurança da obra e,
ainda, desvirtuando o objeto licitado e contratado.

Além disso, chegou ao meu conhecimento que o referido consórcio - sob a alegação de que
o solo daquela região se encontra contaminado por conta dos postos de gasolina lá situados - estaria
levando terra para ser calcinada em Goiânia, o que tem elevado sobremaneira o custo da obra,
mesmo tendo sido apresentados laudos pelos proprietários dos postos comprovando a boa qualidade
do solo.

Dessa forma, diante da gravidade da presente denúncia e da necessidade de garantir a
segurança das milhares de pessoas que transitam naquele local diariamente, bem como de
resguardar os cofres públicos de futuros gastos adicionais não previstos no contrato, solicito a
urgente atenção de Vossa Excelência em relação ao presente pleito, colocando-me, desde já, à sua
disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

 

Atenciosamente,

 

CHICO VIGILANTE LULA DA SILVA

Deputado Distrital

 

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO DOMINGOS DOS SANTOS -
Matr. 00067, Deputado(a) Distrital, em 15/06/2021, às 13:45, conforme Art. 22, do
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Ato do Vice-Presidente n° 08, de 2019, publicado no Diário da Câmara Legislativa do
Distrito Federal nº 214, de 14 de outubro de 2019.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site: 
http://sei.cl.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0  
Código Verificador: 0449743 Código CRC: 406EA3BF.
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